(Master Plan) ปี ๒๕๖๒
การดาเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
ค่าเป้าหมาย
จุดยืน

๑. ประชาชนทุก
กลุ่มวัย ได้รับการ
บริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค NCDs
จนเกิดความ
ตระหนักและรอบรู้
ด้านสุขภาพนาสู่
การจัดการตนเอง
พึ่งตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และมี
สุขภาพดีเพิ่มขึน้

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทีมบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มอี งค์
ความรู้วิชาการ ทักษะ และความ
ตระหนักรู้ด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ ทบทวน และพัฒนาระบบ

กิจกรรม

๑. พัฒนาศักยภาพทีมสห
วิชาชีพ/บุคลากรทีมครู ก. /
อสม./อสค./จิตอาสา ให้เป็น
ต้นแบบ ด้านองค์ความรู้ ทักษะ
และการตระหนักรูด้ ้านสุขภาพ
รายโรค
๒. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา นาสู่การ
จัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เชิงระบบ
๓. ส่งเสริมให้เกิดผลงาน
วิชาการ/งานวิจัย ของหน่วย
บริการ ไปจนถึงระดับชุมชน
จากกิจกรรม นวัตกรรม การ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์/
กิจกรรมยุทธศาสตร์

Baseline
ปี ๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
๒.๐๖
≤ร้อยละ
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง น้อย
๒.๔๐
กว่าร้อยละ ๒.๔
๒. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่
๑๙.๒๔
≥ร้อยละ
ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี ≥
๔๐
ร้อยละ ๔๐
๓. อัตรากลุ่มสงสัยป่วย
๓๗.๑๕
≥ร้อยละ
ความดันโลหิตสูงในเขต
๕๐
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันที่บ้าน
> ร้อยละ ๕๐
๔. อัตราผู้ป่วยความดัน
๕๓.๒๗
≥ร้อยละ
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับ
๕๐
ความดันโลหิตได้ดี
≥ร้อยละ ๕๐
๕. อัตราป่วยโรคไตเรื้อรัง
๓๒.๒๕
< ร้อยละ
รายใหม่ ไม่เกินร้อยละ ๓๐
๓๐
๖. อัตราการลดลงของ
๕๘.๘๘
≥ร้อยละ
eGFR < ๔ ml/min/๑.๗๓
๖๗
m2/yr > ร้อยละ ๖๗
๗.อัตราตายจากโรคหลอด ๓๕.๔๙ ต่อ ๒๖ ต่อแสน
เลือดหัวใจลดลงร้อยละ
แสน ปชก.
ปชก.
๑๐ ในระยะ ๕ ปี(๒๘ ต่อ
แสนประชากรปี ๒๕๖๐)
๘.อัตราตายของผู้ป่วยโรค
๖.๐๑
<ร้อยละ ๗
หลอดเลือดสมอง<ร้อยละ๗

๒๕๖๓

๒๕๖๔

≤ร้อยละ
๒.๒๘

≤ร้อยละ
๒.๑๖

≥ร้อยละ
๔๐

≥ร้อยละ
๔๐

≥ร้อยละ
๖๐

≥ร้อยละ
๗๐

≥ร้อยละ
๕๐

≥ร้อยละ
๕๐

< ร้อยละ
๓๐
≥ร้อยละ
๖๘

< ร้อยละ
๓๐
≥ร้อยละ
๖๙

๒๕ ต่อ
แสน
ปชก.

๒๔ ต่อ
แสน ปชก.

<ร้อยละ <ร้อยละ ๗
๗

ผู้รับผิดชอบ
สสจ.

คป
สอ.

รพ.
สต./
PCU

ค่าเป้าหมาย
จุดยืน

กลยุทธ์

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพโรคไม่ติดต่อ ให้เป็นมาตรฐาน
เชื่อมโยง ส่งต่อ และนาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์/
กิจกรรมยุทธศาสตร์

Baseline
ปี ๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑. ทบทวน CPG การจัดระบบ
บริการ NCD clinic ,CKD
clinic ,CVD clinic ให้เป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกันใน
ระดับชุมชน/ตาบล/อาเภอ/
หน่วยบริการ/จังหวัด
๒. ทบทวน พัฒนาศักยภาพ
และสร้างความร่วมมือ และ
ความเข้าใจ ของผู้บันทึกข้อมูล,
ผู้ตรวจสอบเวชระเบียนงาน
NCD, CKD, CVD clinic
๓. เก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังราย
ใหม่

๑. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์ประเมิน NCD
Clinic Plus ระดับดีมากขึ้น
ไป ร้อยละ ๑๐๐

๑๖ แห่ง

๑๘ แห่ง

๑๘ แห่ง

๑๘ แห่ง

๒. มีการทบทวนระบบ
ฐานข้อมูล การบันทึก และ
การตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
ระหว่าง SM/CM/จนท.
บันทึก และงานเวชระเบียน
๒ ครั้ง/ปีงบฯ

๑ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

๑. ต่อยอดการใช้โปรแกรม
Mini clinic ให้ครอบคลุม 18
อาเภอ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ในการเข้าถึงข้อมูลโรค
ไม่ตดิ ต่อ ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็น
ปัจจุบัน

๑. มีการนาโปรแกรม Mini
Clinic ใช้ในการเข้าถึง
ข้อมูล และใช้ในการ
ดาเนินงาน ≥ ร้อยละ ๘๐

๑๐ แห่ง
เขาวง
ท่าคันโท
ห้วยเม็ก
หนองกุงศรี
สมเด็จ
นามน
ห้วยผึ้ง
สหัสขันธ์
ยางตลาด

๑๖ แห่ง

๑๗ แห่ง

๑๘ แห่ง

กิจกรรม

สสจ.

คป
สอ.

รพ.
สต./
PCU

ค่าเป้าหมาย
จุดยืน

๒. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HL) สู่
การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยมี
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ป้องกัน
และเฝ้าระวัง
สุขภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม ให้เกิดต้นแบบ
การจัดการสุขภาพที่ดี สามารถต่อยอด
และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้ประชาชน
ตระหนัก มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย
ตนเอง และชุมชนมีส่วนร่วม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์/
กิจกรรมยุทธศาสตร์

๒. พัฒนาให้เกิด Data center
โดยมี Sever NCD กลางระดับ
จังหวัด และอาเภอ ให้เป็น
ศูนย์กลาง และช่องทางคืน
ข้อมูล คลังสื่อให้ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
๓. พัฒนาโปรแกรมติดตาม
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ในหน่วยบริการ ไปจนถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน
ต้นแบบจัดการสุขภาพ

๒. มีเว็บไซด์งาน NCDs
กลางระดับจังหวัด

๑. เน้นการสร้างความรอบรู้
ตระหนักในการการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรคให้เกิดกับ
ประชาชน และมีโปรแกรมการ
ติดตามกลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ
โดย อสม./อสค./จิตอาสา/แกน
นาครอบครัว และตัวประชาชน
เช่น DPAC , day camp, นว
ตกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๒. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่
ใกล้ชิดกับประชาชน ในการ
การส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรค DM/HT/CKD ใน Smart

๑. มีเจ้าหน้าที่/อสม./
อสค./จิตอาสา/แกนนา
ครอบครัว และตัว
ประชาชนต้นแบบ ในชุมชน
ต้นแบบนั้นๆ

๓. มีเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลการดาเนินการ
ส่งเสริม และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่เป็น
สารสนเทศ

๒. มีศูนย์การกลางเรียนรู้
ในการส่งเสริม ป้องกัน
สุขภาพ และการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโรค
DM/HT/CKD ใน Smart

ผู้รับผิดชอบ

Baseline
ปี ๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

กุฉิฯ
-

๑

๑

๑

-

๑

๑

๑

สสจ.

คป
สอ.

รพ.
สต./
PCU

ค่าเป้าหมาย
จุดยืน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนการดาเนินการ
ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

กิจกรรม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์/
กิจกรรมยุทธศาสตร์

สุขศาลา, รพ.สต., โรงพยาบาล สุขศาลา หรือสุขศาลาใน
ชุมชนต้นแบบนั้นๆ
๑. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคผ่าน
๑. มีชุมชนต้นแบบ ด้าน
คณะกรรมการโรคติดต่อ/ไม่
การจัดการสุขภาพอาเภอ
ติดต่อ ระดับชุมชน/ตาบล/
อย่างน้อย ๑ ชุมชน (คลอบ
อาเภอ/จังหวัด
คลุมโรค DM/HT/CKD
๒. ผลักดันให้เกิดนโยบาย 1
และ CVD
อาเภอ 1 ชุมชนต้นแบบด้าน
๒. การสร้างความร่วมมือใน
การป้องกัน และจัดการสุขภาพ การดาเนินงานโรคไม่ตดิ ต่อ
รายโรค ให้เป็นนโยบาย
เช่น MOU ระหว่าง
สาธารณะ ระดับอาเภอ ตาบล หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
ผ่านการขับเคลื่อนงานของ
ชุมชนต้นแบบ
พชอ.ไปจนถึงคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
๓. จัดเวทีคืนข้อมูล/ถอด
บทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ๓. อาเภอมีการจัดเวทีคืน
ดาเนินงานป้องกันโรค DM HT ข้อมูล/ถอดบทเรียน/
และ CKD ของชุมชนต้นแบบ แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ให้กับทุกภาคส่วน
ดาเนินงานป้องกันโรค DM
๔. สร้าง/เชิดชู บุคคลต้นแบบ HT และ CKD ของชุมชน
ที่มีความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ต้นแบบ ให้กับทุกภาคส่วน
นาไปสู่การเผยแพร่และปฏิบัติ
ในชุมชน

Baseline
ปี ๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

สสจ.

คป
สอ.

รพ.
สต./
PCU

