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เป้าหมาย และมาตรการการดาํเนนิงานโรคไมต่ดิตอ่

4.การเฝ้าระวงั
และตดิตามประเมนิผล

(Surveillance 
and M&E)

1.การนําขบัเคลือ่น
นโยบายและสรา้ง

พนัธมติรความรว่มมอื
(Policy & Advocacy)

3.เสรมิสมรรถนะ
ของระบบบรกิาร

สขุภาพ(Strengthen
Health System)

2.สง่เสรมิสขุภาพ
และลดความเสีย่ง

(Promotion and Risk 
Reduction)

P S S

มาตรการ : 2P2S
P

 ผูป่้วย DM รายใหมจ่าก Pre-DM ลดลง
 ผูป่้วย HT รายใหมจ่าก Pre-HT ลดลง

 ผูป่้วย DM/HT ไดรั้บการคดักรอง CVD Risk
 ผูป่้วย DM ควบคมุระดบัน้ําตาลไดด้ ีเพิม่ขึน้
 ผูป่้วย HT ควบคมุระดบัความดนัไดด้ ีเพิม่ขึน้

ลดเสีย่ง
(กลุม่ปกต)ิ

ลดป่วย
(กลุม่เสีย่ง)

ลดภาระโรค
และลดตายกอ่นวยัอนัควร

(กลุม่ป่วย)

“ประชาชนสขุภาพด ี  ปลอดจากภาระโรคไมต่ดิตอ่ทีป้่องกนัได”้

เป้าหมาย
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ชุดกจิกรรม ภายใตม้าตรการป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่

มาตรการ 4.
การเฝ้าระวงั

และตดิตามประเมนิผล
(Surveillance 

and M&E)

มาตรการ 1. 
การนําขบัเคลือ่น
นโยบายและสรา้ง

พนัธมติรความรว่มมอื
(Policy & Advocacy)

มาตรการ 3.
เสรมิสมรรถนะ

ของระบบบรกิารสขุภาพ
(Strengthen

Health System)

มาตรการ 2.
สง่เสรมิสขุภาพ

และลดความเสีย่ง
(Promotion and Risk 

Reduction)

- สือ่สารประชาสมัพนัธ์
โรค NCDs

- รณรงคส์ือ่สาร 
วนัสําคญั

“ชุมชนตน้แบบลดเค็ม”
ภายใต ้ยทุธศาสตรล์ด
บรโิภคเกลอืและ
โซเดยีมฯ

ชุมชน ลดเสีย่ง 
ลดโรคไมต่ดิตอ่ 
(CBI-NCDs)

STOP CVD

CVD  CKD 
Preventive Clinic Award 

NCD Forum

NCD Clinic Plus
ผลกัดนัยทุธศาสตร์

ป้องกนัควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่

(2560 - 2564)

Application : เกมส์
ใหค้วามรูโ้รค NCDs

พฒันาศกัยภาพ
ทมีสหวชิาชพี

Service Package :
DM/HT ในกลุม่เสีย่ง 

กลุม่ป่วย

พฒันา Dashboard

BRFSS

P P S S
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แผนงาน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง

DM/HT Control / 1. พฒันาศักยภาพบุคลากร 2. ชุมชนต้นแบบ

ลดหวานลดเคม็ 3 . กงหรา Model

Management CVD Risk / 1. Screening CVD Risk 

2. Best Practice CVD Risk

Stop Stroke / 1. Stroke & STEMI Alert 2. Stroke Model     

3. Best Practice Stroke

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับ

นํา้ตาลได้ดี เท่ากบั 40%

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เท่ากบั 50%

3. ประเมิน CVD RISK ได้ 50%

4. อตัราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 

< 7%

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับ

นํา้ตาลได้ดี เท่ากบั 40%

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุม

ความดันโลหิตได้ดี เท่ากบั 50%

3. ประเมิน CVD RISK ได้ 82.5%

4. อตัราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 

< 7%

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับ

นํา้ตาลได้ดี เท่ากบั 40%

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุม

ความดันโลหิตได้ดี เท่ากบั 50%

3. ประเมิน CVD RISK ได้ 82.5%

4. ปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง CVD Risk

5. อตัราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 

< 7%

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับนํา้ตาลได้ดี 

เท่ากบั 40%

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมความดัน

โลหิตได้ดี เท่ากบั 50%

3. ประเมิน CVD RISK ได้ 82.5%

4. รายงานการเปลีย่น Score ของกลุ่มเส่ียง CVD Risk 

รอบ 6 เดือน ลดลง 80%

5. อตัราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง < 7%

สถานการณ์

/ข้อมูล

พืน้ฐาน

กจิกรรม

หลกั

1. พฒันาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

2. กจิกรรม SMBG / SMBP

3. กจิกรรมชุมชนต้นแบบ ลดหวาน ลดเคม็ 1 ชุมชน/อาํเภอ

4. แลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพืน้ทีต้่นแบบ 

(กงหรา Model)

1. ประเมิน CVD RISK และปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบเข้มข้น

2. แลกเปลีย่นเรียนรู้และประกวดพืน้ทีท่ีป่ระเมิน CVD Risk 

ดีเด่น และScore CVD Risk กลุ่มเส่ียงสูงลดลง ดีเด่นระดับเขต

1. โครงการเฝ้าระวงัและสร้างความต่ืนตัวโรคหลอดเลือดสมองและ

หลอดเลือดหัวใจ

2. กจิกรรมชุมชนต้นแบบ ลดอตัราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง 1

ชุมชน/จังหวดั

3. แลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการโรคหลอดเลือดสมองดีเด่นระดับเขต

ระดบั

ความ

สําเร็จ

ยุทธศาสตร์/

มาตการ

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย/

หน่วยงานหลัก : คณะกรรมการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง เขตสุขภาพ

ที่ 12

หน่วยงานร่วม : สถานบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 12

1. เพ่ือใหผู้ป่้วยเบาหวานสามารถควบคุมระดบันํ้าตาลไดดี้  2. เพ่ือใหผู้ป่้วยความดนัโลหิตสูงสามารถควบคุมความดนัโลหิตไดดี้  3.  เพ่ือประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง      

4. เพ่ือลดอตัราตายผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล / 1. ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมได ้2. ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน ไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 3. อตัราตายของผูป่้วยในโรคหลอดเลือดสมอง

1.ร้อยละผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดบันํ้าตาลไดดี้ เท่ากบั 18.99% 2.ร้อยละผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัโลหิตไดดี้ เท่ากบั 25.46%

3.ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน ไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด(CVD Risk) เท่ากบั 81.47% 4.อตัราตายของผูป่้วยในโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากบั 8.09%0















กงหราโมเดล



การป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 

“การทาํตามกรอบไมใ่ชค่าํตอบสดุทา้ยของโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั”

นายแพทยก์วนิ กลบัคณุ   ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลกงหรา
นางสดุา ขํานุรักษ์   พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป 
• ลดการเขา้ถงึปจัจยัเสีย่ง ทาํ MOU กบั อปท./ภาคเีครอืขา่ย      

• จดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

แจง้สถานะสขุภาพชุมชน

ดว้ยปิงปองจราจรชวีติ 8 ส ี



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป (ตอ่)
 ออกโมบายสรา้ง Health literacy เป็นราย รพ.สต. รายหมูบ่า้น 

 อปท.สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมของชมรม 
 ซือ้เครือ่งวดั BP จาํนวน 300 เครือ่ง 
 ซือ้เครือ่งตรวจวดัโซเดยีมจาํนวน 10 เครือ่ง 
 สรา้งลานกฬีาและอปุกรณ์



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป (ตอ่) 
• ชุมชนรว่มกาํหนดมาตรการและกฎกตกิาเพือ่ลด

การเขา้ถงึปจัจยัเสีย่ง เชน่ ครวัเรอืนปลอด
เครือ่งปรงุรส มสัยดิปลอดบหุรี ่โรงเรยีนปลอด
นํา้อดัลมและขนมกรบุกรอบ อาหารกลางวนัปลอดเครือ่งปรงุรส 

• รพ./รพ.สต. มนีโยบาย รพ. ปลอดบหุรี ่Healthy meeting

รพ.ปลอดโฟม ออกกาํลงักาย 3 วนั/สปัดาห์



โดย System Manager 

 ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานจากฐานขอ้มลู HDC ทกุสปัดาห์

 วเิคราะหข์อ้มลูและชีเ้ป้าใหท้มีสหสาขาวชิาชพีและเครอืขา่ย 

รพ.สต.ดาํเนนิกจิกรรม

การตดิตามและประเมนิผล



ปญัหาอปุสรรค

จาํนวนทีเ่กนิจรงิของผูป่้วย DM,HT ทีข่ ึน้ทะเบยีน

ในฐานขอ้มลู HDC อนัเกดิจากการใหร้หสัโรค DM,HT

ท ัง้ ๆ ทีไ่มไ่ดป่้วยจากสถานบรกิารอืน่ และจากความ

ผดิพลาดของโรงพยาบาลเอง ซึง่ไมส่ามารถลบออก

จากระบบได ้สง่ผลใหผ้ลงานตํา่กวา่ความเป็นจรงิ



แผนการดาํเนนิงานในชว่งตอ่ไป 

 พฒันางานประจาํสูง่านวจิยั โดยเฉพาะการเขา้ถงึการ

ตรวจคดักรองและวนิจิฉยัดว้ย 75 g OGTT 

 กระจายศนูยเ์รยีนรูล้งสูชุ่มชน หนว่ยงานราชการ 

อปท. เป็นตน้ ท ัง้นีเ้พือ่สรา้ง Health literacy ในกลุม่

ประชาชนท ัว่ไป

 งาน MCH เป็นฐานรากในการแกป้ญัหา NCD ในอนาคต



จดัระบบบริการ

ที่เหมาะสม

ภาคีเครือข่าย

และ อปท.

M&E information

HL
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