
แผนพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ        

Service Plan 

สาขาไต 
25 พ.ย.2558 



ผงัการกระจายของหนว่ยบรกิาร ฟอกเลอืด  
รวม 15+9 หนว่ยบรกิาร (รฐั+เอกชน) 

1+2 

4+5 

1+2 

2 

2 3+1 

1 

รพ.ตรัง 
รพ.ตรังรวมแพทย์ 
รพ.วฒันแพทย์ 
(รพ.ห้วยยอด) 

รพ.หาดใหญ่ 
รพ.สงขลา + รพ.เมืองสงขลา 
รพ.ระโนด 
รพ.คา่ยเสนาณรงค์ 
รพ.มิตรภาพสามคัคี (ก าลงัขยาย) 
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 
รพ.ราษฏร์ยินดี 
รพ.ศิครินทร์ 
คลนิิก นพ.เจริญ (ก าลงัขยาย) 
(รพ.สมเด็จ ฯ นาทวี) 
(ศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาลนครหาดใหญ่) 

รพ.ยะลา (ขยาย) 
รพ.เบตง 
รพ.แมแ่ละเดก็ 
รพ.สิโรรส 

 
รพ.สตลู 
(รพ.ละง)ู 

 
รพ.พทัลงุ 
รพ.ปิยะรักษ์ 
รพ.ควนขนุน) 

รพ.ปัตตานี 
รพ.คา่ยอิงคยทุธฯ 

รพ.นราธิวาสฯ 
รพ.สไุหงโก-ลก 

22 (เบกิได้ 12 ปกส.4 สปสช.5 จ่ายเอง 1) 

41 (เบกิได้ 36 ปกส.1 สปสช.2 จ่ายเอง 2) 

43 (เบกิได้ 25 ปกส.4 สปสช.12 จ่ายเอง 2) 

การเข้าถงึ 100 % 



ผังการกระจายของหน่วยบรกิาร CAPD  
รวม 14 หน่วยบรกิาร 

4+1 
1+1 2 

 2 2 

รพ.ตรัง 
รพ.ห้วยยอด 

รพ.สงขลานครินทร์ 
รพ.หาดใหญ่ 
รพ.สงขลา 
รพ.สมเด็จ ฯนาทวี 
รพ.ระโนด รพ.ยะลา 

รพ.เบตง 

รพ.ปัตตานี 
รพร.สายบรีุ 

รพ.นราธิวาสฯ 
รพ.สไุหงโก-ลก 

รพ.สตลู 
รพ.ละง ู

รพ.พัทลุง 
(รพ.ควนขนุน) 

1+1 
1+1 

ปี 2557-ก.ย.2558 
จ านวนผู้ป่วย 148 

คงเหลือ 116 
รายใหม่ 32 



 

        

 

              สรปุผลการด าเนนิงาน  

        SERVICE   PLAN สาขาไต 

        

 
    ปี 2558 ( ต.ค. 57- ก.ย.58 ) 
 



เป้าหมายจังหวัด : 
           
                    1.ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรองโรคไตเรือ้รัง > 70% 

  2.มีการด าเนินการ CKD clinic ในสถานพยาบาล 100% 

  3.ลดระยะเวลารอคิว HD และ CAPD 

  4.รพท.สามารถท า vascular access 

  5.การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ในพืน้ที่ 100% 

  6.ลด unplanned dialysis 



แผนปฏบิตักิารสาขาไตปีงบประมาณ 2558 

 
วธีิด ำเนิน 

กำร 

 
ตัวชีวั้ด 

ผลการปฏบิัตงิาน 
ปี 2557 

    ผลการปฏบิัตงิาน 
          ปี 2558  

เป้าหมาย 
 

ผลลัพธ์ 
 

  เป้าหมาย 
 

  ผลลัพธ์ 
 

1.การคดั
กรองโรค
ไตเรือ้รงั
จากผูป่้วย
DM/HT 

อตัราการ
คดักรอง
ใน DM/ 
HT 
 

>70% DM  
56.3% 

 

HT 

48.7% 
 

เฉลีย่ 
52.5% 

 >70% 
 

DM 

79.92% 

 

HT 

77.31% 
 

เฉลีย่  
78.62% 

 

กระทรวง > 90% 







แผนการจดัต ัง้  CKD  Clinic 

จงัหวดั ไตรมาสที ่1 
16 แหง่ 

ไตรมาสที ่2 
24 แหง่ 

ไตรมาสที3่ 
15 แหง่ 

ไตรมาสที ่4 
 

ตรงั หว้ยยอด 
ยา่นตาขาว 
กนัตงั 

ปะเหลยีน  
สเิกา 
วังวเิศษ 

นาโยง  
รัษฎา 

พทัลงุ ควนขนุน  
ปากพะยนู 
กงหรา 

ตะโหมด เขาชยัสน 
ป่าพะยอม ป่าบอน 

บางแกว้   
ศรบีรรพต 
ศรนีครนิทร ์

สงขลา ระโนด  สะเดา  
ปาดงัเบซาร ์

สทงิพระ  
 สงิหนคร 
กระแสสนิธ ์

จะนะ  เทพา 
สะบา้ยอ้ย   
นาหมอ่ม 

ควนเนยีง  
 บางกล า่  รัตภมู ิ
คลองหอยโขง่ 

สตลู ละง ู ควนโดน ทุง่หวา้  ทา่แพ 
ควนกาหลง 

ปตัตาน ี สายบรุ ี โคกโพธิ ์  มายอ      
ยะหริง่   หนองจกิ    ยะรัง 
ไมแ้กน่   ทุง่ยางแดง 

ปานาเร๊ะ   
กะพอ้   
แมล่าน 

ยะลา ยะหา  รามัน บนันังสตา  กาบงั ธารโต กรงปินัง 

นราธวิาส ตากใบ  แวง้  
 ยีง่อ 

ระแงะ ศรสีาคร   
บาเจาะ 

สคุรีนิ จะแนะ  
สไุหงปาด ี  รอืเสาะ 
เจาะไอรอ้ง 



แผนปฏบิตักิารสาขาไตปีงบประมาณ 2558 

 
วธีิด ำเนิน 

กำร 

 
ตัวชีวั้ด 

ผลการปฏบิตังิาน 
ปี 2557 

    ผลการปฏบิตังิาน 
          ปี 2558 
 

เป้าหมาย 
 

ผลลัพธ์ 
 

  เป้าหมาย 
 

  ผลลัพธ์ 
 

4.การเขา้ถงึ
บรกิาร VA 
ก าหนด 
zoning  
การสง่ตอ่ใน 
3 รพศ. 

ระยะ 
รอคอย  
VA 

< 6 เดอืน 
 
รพ.ทีท่ า 
AVF+AVG 

ยะลา 
หาดใหญ ่ 
นราธวิาส   

สไุหงโกลก 

> 6 เดอืน 

 

มคีวิ 

รอคอย = 

30 คน  

-รพ.ระดบั A 
มศีกัยภาพ
ในการแกไ้ข 
VA100% 
 
 
-ระยะเวลา
รอคอย   
VA< 2 
เดอืน 

-ก าหนด 
Zoning ใน 
ไตรมาส 2 
 
-competency  
ไตรมาส 4 

 
 

1-2 เดอืน  

ศัลยแพทย์ อบรมท า AVF 



แผนปฏบิัตกิารสาขาไตปีงบประมาณ  

 

วธิดี าเนนิ 
การ 

                  
             ผลการด าเนนิงาน ( ราย ) 

 
2555 

 
2556 

 
   2557 

 

5.การปลกูถา่ยไต 

 
         1 

 
     2 

 
     2 

2558 

2 



Good  practice 
 
-มีระบบการส่งต่อ 
-มีระบบการดูแลในเครือข่ายที่ดี 
-ทุก รพ. เปลี่ยนการตรวจ Cr เป็นการตรวจ enzymatic 
method ทั้งหมด 
-การด าเนินงาน CAPD ใน รพท. มีการ Shift mode ต่ า และ
มีอัตราการอยู่รอดสูง 
-ระยะเวลารอคอยการวางสายTK สั้น (0-7วัน) 
-อัตราการวางสายส าเร็จ100% 
 



Unplanned  dialysis 

ปี    2555               51.85% 

ปี   2556            45.43% 

ปี   2557            53.9% 

ปี   2558              59.4%  



บคุลากรทางการแพทย ์ ปีงบประมาณ 2558 
โรงพยาบาล แพทยด์แูลรกัษาตอ่เนือ่ง แพทยผ์า่ตดั 

Nephro 
logist 

4 Month อืน่ๆ Perm 
Cath 

AVF/AVG 
/AVF+AVG 

TK  

สงขลา         S 
หาดใหญ ่     A 

1 
3 

0 
0 

0 
0 

1 
3 

0/0/0 
1/1/1 

3 
4 

ยะลา            A 
เบตง           M1 

2 
0 

0 
1 

0 
1 

2 
0(DLC) 

0/0/1 
0/0/0 

1 
1 

นราธวิาส      A 
สไุหงโกลก  M1 

0 
0 

1 
0 

2 
0 

ก าลงัเรยีน 

1 
0/0/0 
1/1/1 

Intern 
1 

ปตัตาน ี        S 0 1 9 0 1/0/0 1 

ตรงั              A 2 0 0 2 3/0/0 2 

พทัลงุ           S (1) 2 0 3 0/0/0 4 

สตลู              S 0 0 3 1 0/0/0 3 

รวม 8 5 15 11 6/2/3 18 



Gap 
-ผู้ป่วยตัดสินใจ RRT ล่าช้าท าให้ unplanned dialysis ยังสูง 
-ระยะเวลารอคอยการท า Vascular access นาน (ต้อง Refer รพ.มอ) 
-การติดตามการด าเนินงาน CKD clinic ในเครือข่ายยังไม่ครอบคลุม 
-การส่งต่อล่าช้าท าให้การชะลอไตไม่มีประสิทธิภาพ 
-ภาระงานของ CAPD Nurse 
-การคัดกรองท าตั้งไว้แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ือการชะลอไตจริง 
-อัตราการเกิด Peritonitis เพ่ิมขึ้นมาก 
-เครือข่ายยังไม่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย CAPD ที่มีภาวะแทรกซ้อน 



กิจกรรมพัฒนาปี 2558 
 

-พัฒนาคุณภาพการบริการ CKD clinic/คลินิกโรคเรื้อรัง 
-คัดกรองโรคไตเรื้อรังจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง DM/HT 
-ขยายบริการ HD/CAPD 
-พัฒนาศักยภาพ เพื่อท า Vascular Access       (AVF AVG) 
-ผู้ป่วยเข้าถึงการปลูกถ่ายไตมากขึ้น 
-พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย CKD ระยะ 5 ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
-เปิดคลินิก CAPD ที่ รพ.ควนขนุน 
-ประชาพันธ์ให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคไตเรื้อรัง 

9.สาขาไต.docx




เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ ปี 2559เขต
สุขภาพที่ 12 

โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการ 



สาขาไต 

เป้าหมาย 

1. ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนไตวายรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 10 

2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการรักษาทดแทนไตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ระยะเวลารอไม่เกิน  2 เดือน  

3. ผู้ป่วยไตวายท่ีไม่ได้รับบริการในเวลาที่ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ 10 

4. CKD คลินิกบริการอย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 100  

5. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อย่างน้อย 3 ราย/ปี 

มาตรการ 

1. จัดบริการเพื่อผ่าตัด vascular access ให้ได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าของปี 2558 

2. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูงได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง มากกว่าร้อยละ 90 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันภาวะไตวาย” แก่บุคลากรคลินิก NCD ทุกระดับ 

4.  รพ.ระดับ A , S , M1-2  ท า CAPD  ร้อยละ 100 

5. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับเขต 

ผตร.เพิ่มเติม :  
1. คุณภาพของ CKD คลินิก 
สามารถให้บริการอย่างมี
คุณภาพดีแล้วหรือไม่  ต้อง
พัฒนาอีกอย่างไร (ที่ผ่านมามี 
CKD คลินิก ครอบคลุม 
100%)  
2. ท าอย่างไรให้ผู้ป่วยโรคไต
รายใหม่ลดลง ข้อมูลเดิมที่ผ่าน
มามีผู้ป่วยโรคไตรายใหม่เท่าไร 







แผนพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ        

Service Plan 

สาขา NCD 



การด าเนินงานปี 2558  ชี้แจงในการประชุมบูรณาการ กลุ่มงานทรพัยากร
บุคคลฯ 

• คัดกรอง DM HT เน้น 35 ปีขึ้นไป เกณฑ์ >=90 % 

• คัดกรอง CVD Risk (Color Chart)  ในผู้ป่วย DM HT  เกณฑ์ >= 50 %CVD 
Risk เสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น/ได้รับยาในการรักษา 
เกณฑ์ >= 50% บูรณาการในคลินิกDPAC  คลินิกอดบุหรี่ –สุรา ฯ    

• ผู้ป่วยDM ที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  เกณฑ์>= 40 % 

• ผู้ป่วยHT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  เกณฑ์ >= 50% 

 
 

 

 

 



การด าเนินงานปี 2558  ชี้แจงในการประชุมบูรณาการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 

• คัดกรอง ตา  ไต  เท้า  เกณฑ ์60 % 

• ตรวจคัดกรอง ตามTCEN   สปสช.  (สุ่มส ารวจ, คลังข้อมูลโรคเรื้อรัง)  
ใช้จัดสรรงบด าเนินการ กลุ่มป่วย DM/HTโดยสปสช. 

• ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ 2 ครั้ง  เกณฑ์ 100% 

• ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ โดยคณะกรรมการเขต เกณฑ์ 
70%  (เขต สุ่ม รพ.ที่เหลือ) 

 
 

 

 

 



คัดกรอง HT 



50 

HT คุมได้ 



คัดกรอง DM 



DM คุมได้ 

40 



DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 



รวมเส่ียงสูง 5.28% 



คลนิกิNCD คณุภาพ ผา่นเกณฑป์ระเมนิระดบัเขต   
ปี 2557  คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 70 

31 



32 

คลนิกิNCD คณุภาพ ผา่นเกณฑป์ระเมนิระดับเขต 
 ปี2558 คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 70 



 
อัตราภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยDM ปี 2556 

 

ท่ีมา : Med ResNet 

หมายเหตุ : Rank 1-15 อันดับสูงสุด อัตราภาวะแทรกซ้อนสะสม 
อันดับสะสม –ตราด 16 สุโขทัย 27กระบี่ 28 อ่างทอง 32 แต่อันดับแทรกซ้อนใน 12เดือน อยู่ใน 15อันดับแรก 



สรปุจังหวัดเป้าหมาย 2559   

สคร. CKD CHD 

1 - พระนครศรอียธุยา 

2 อา่งทอง สระบรุ ี นครนายก ลพบรุ ีอา่งทอง 
สงิหบ์รุ ี 

3 ตราด จันทบรุ ี

4 สมทุรสงคราม ราชบรุ ี

6 อดุรธาน ีบงึกาฬ - 

7 มกุดาหาร ยโสธร สกลนคร - 

8 - นครสวรรค ์ก าแพงเพชร อทุัยธาน ี

9 เพชรบรูณ์ สโุขทัย 

10 แพร ่ แพร ่ น่าน 

11 ภเูก็ต กระบี ่ ชมุพร  พังงา 

12 พัทลงุ  ตรัง 

CKD : อตัราภาวะแทรกซอ้นทางไตสะสม และในรอบ 12 เดอืนในผูป่้วยDM ในปีพ.ศ. 2556 
CHD : อตัราตายตอ่แสนประชากรสงูสดุ 15 อนัดับแรกในปีพ.ศ. 2556 



กราฟแสดงอตัราตายของผูป่้วย Stroke 

NCM 
Stroke fast tract 
Stroke care map 
Referral system 



 
กราฟแสดงอตัราการเข้าถึง rt-PA 

 

(28 ราย) 

(18 ราย) 

ปี 2558 13 ราย 



เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ ปี 2559เขต
สุขภาพที่ 12 

โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการ 



สาขาโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั 1 

เป้าหมาย  เบาหวาน ความดันสูง 

1. NCD คลินิกคุณภาพใน รพศ./รพท./รพช. ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก  ร้อยละ 80 (ค่าเดิมร้อยละ 68) 

2. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมอาการอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 40 (ค่าเดิม ร้อยละ 36) 

3. ร้อยละผู้ป่วยความดันสูงท่ีควบคุมอาการอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 (ค่าเดิมร้อยละ 61) 

4. ร้อยละผู้ป่วยกลุ่ม CVD risk เสี่ยงสูง มีผลการดูแลรักษาภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 50  

มาตรการ เบาหวาน ความดันสูง 

1. NCD คลินิก ใน รพศ./รพท./รพช. ได้รับการพัฒนาและประเมิน ร้อยละ 100 

2. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง กลุ่ม CVD risk เสี่ยงสูงได้รับการรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3. สนับสนุนการด าเนินงานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง ด้วยวิธี self monitoring ระดับเขต ระดับจังหวัด  

ผตร.เพิ่มเติม : 1. NCD คลินิกคุณภาพระดับดีมาก ขอเป็น100% ได้มั่ย 
                       2. ท าอย่างไรให้ลดอัตราการเกิดผู้ป่วย CVD รายใหม่ จากปีที่ผ่านมา   



สาขาโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั 2 

เป้าหมาย  Stroke 

1.  ร้อยละผู้ป่วย ischemic stroke ได้รับยา rt-PA ร้อยละ 6  (ค่าเดิม ร้อยละ 4.5) 

2.  รพ. ระดับ A , S มีบริการ Stroke unit  ร้อยละ 100 (ครบ 8 แห่ง) (ค่าเดิม ร้อยละ 25) 

3.  ประชาชนมี Stroke alert 

มาตรการ stroke 

1. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย Stroke 

2. สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ / ความรู้ /คู่มือ การเฝ้าระวังอาการโรคหลอดเลือดสมองส าหรับผู้ป่วยและประชาชน
ทั่วไป 

3. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้เรื่อง Stroke  

4. พัฒนาทักษะพยาบาลดูแลผู้ป่วย Stroke ระดับเขต โดยของบพัฒนาบุคลากรตาม SP เขต 700,000 บาท 



สาขาโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั 3 

เป้าหมาย  COPD 

1. ร้อยละผู้ป่วย COPD เข้านอนรักษาใน รพ. น้อยกว่า 130 ต่อแสน ปชก. (ค่าเดิม 193) 

2. ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสูบบุหรี่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยโรค COPD  ร้อยละ 50  

มาตรการ COPD 

1. บูรณาการการคัดกรองค้นหาข้อมูลการสูบบุหรี่ในการคัดกรองภาวะปกติแบบเชิงรุก 

2. สนับสนุนเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด (spirometer) หมุนเวียนเพียงพอในจังหวัด 

3. ติดตามประเมินการใช้ CPG การรักษา COPD 

ผตร.เพ่ิมเติม : ท าอย่างไรให้ประชาชน/ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลิกบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น 



KPIs 

คา่เป้าหมาย แผนงาน NCD ระดบั 2559 แหลง่ 
ขอ้มลู 

ผูป่้วยรายใหมด่ว้ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
(I20.0, I21-I24) 

กระทรวง ลดลง HDC 

รอ้ยละผูป่้วย DM HTรายใหม ่ เขต ลดลง HDC 

รอ้ยละผูป่้วย DM HT ควบคมุระดบัน ้าตาล/
ความดนัโลหติได ้

เขต 40% /50% HDC 

รพ. ผา่นการประเมนิคลนิกิ NCD คณุภาพ  จังหวดั 70% กรม คร. 

ผูป่้วย DM และ HT ทีC่VD Risk เกนิ 30%
ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่ง
เขม้ขน้ และ/หรอืไดรั้บยาในการรักษา 

จังหวดั 50% HDC 



เฝ้าระวังโรคและ 
พฤติกรรมเสี่ยง  

ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยง
ในประชากร 

พัฒนาการจัดการโรค
และลดเสี่ยงรายบุคคล 

พัฒนาศักยภาพ 

-สร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อระดับเขต 
(3 เขตบริการสุขภาพ)  
- แผนยุทธศาสตร์ระบบเฝ้าระวัง
โรค NCD  
 

-สถานที่ท างาน/สปก.ปลอด
โรค ปลอดภัยฯ 
 
-การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา 
บุหรี)่ 
 
-องค์กรหัวใจดี 

- คลินิก NCD คุณภาพ CM  
 - self management  
SM 
 - ครู ก SM อ าเภอ 
  

บูรณาการลดโรค CKD และ CHD 

มาตรการดา้นโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั  



FOCUS  จงัหวดัเสีย่งสงู ตอ่ CKD,CHD 15 จงัหวดั 

 บรูณาการลดโรค CKD, CHD - Model  

ลดปัจจัยเสีย่ง 

      
 

สือ่สารเตอืนภยั 
สนับสนุนSelf monitoring 
เครือ่งมอืสือ่สารความเสีย่ง
ความรว่มมอืกบัชมุชน 

 
 

ลดป่วย CKD 
,CHD 

ลดตาย 
CKD,CHD 

 
คลนิกิNCDคณุภาพ 

บรูณาการการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
คดักรองภาวะแทรกซอ้น 

ในผูป่้วย DMHT 
 
 

-รปูแบบ CKD clinic  
- บรูณาการการดแูล 

ระบบรักษา/สง่ตอ่ CKD CHD 
 

ระบบเฝ้าระวงัขอ้มลู 
โรคและปัจจัยเสีย่ง 

ระบบการตดิตาม 
ประเมนิผล , KM 

กลุม่เป้าหมาย 

ทมีหมอ
ครอบครวั 

 

NCD case 
manager 

NCD case 
manager 

CKD nurse 

SM ,NCD board 
รพ.แมข่า่ย :
จงัหวดั  CUP 



 
 
Monitor ผลลพัธ ์
การด าเนนิงาน NATI 
 

 

M & E ภาพรวม ปี 2559 

ประเมนิเชงิคณุภาพ 
PP กลุม่วยัท างาน 

ระดบัเขตสขุภาพ external Audit 

ระดบั
จงัหวดั 

คลนิกิ NCD คณุภาพ 
-สถานบรกิารสธ. ประเมนิตนเอง 
-สคร. + จังหวดั ประเมนิรับรอง 

ผลลพัธท์างสขุภาพ 
(ลดป่วย ลดตาย) 

รายงานผูป่้วย HDC และมรณบตัร 

M&E 
จังหวัด 

สคร.รว่มกบัเขตสขุภาพ 

Monitor โครงการ
หลกั  

ส านัก + สคร. 



Set of 9 voluntary global NCD targets for 2025 

เป้าหมาย : 

ควบคมุปจัจยัเสีย่ง 

และโรค NCDs 

แอลกอฮอล ์      การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(total APC)  
                                   ไมเ่กนิ 6.4 ลติร/คน/ปี 

ยาสบู                ความชกุของการบรโิภคยาสบู ไมเ่กนิ 16.8 % 

HT                    ภาวะความดนัโลหติสงู (ไมเ่กนิ 16.7 %) 

DM                     ภาวะเบาหวานและอว้น (ไมเ่กนิ 6.9 %) 
NCDs               ตายกอ่นวยัอนัควรจาก NCDs  (ไมเ่กนิ 12%) 

ลดตายกอ่น
วยัอนัควร 
จากโรค 
NCDs 

 
25% 

ลดการ
บรโิภค
เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์

10 % 

ลดการขาด
กจิกรรม 
ทางกาย  
10 % 

 

ลดการ
บรโิภค
ยาสบู  
30 % 

 
 ลดการ

บรโิภค
เกลอื/
โซเดยีม 
30% 

ลดภาวะความ
ดนัโลหติสงู  

25 % 
 
 

ภาวะ
เบาหวานและ
อว้นไมใ่ห ้

เพิม่ 
 
 

ยาและ
เทคโนโลยี
ทีจ่ าเป็น
ครอบคลมุ 

80% 

ผูท้ ีเ่ส ีย่งสงู
ตอ่ CVD 

ไดร้บัยาและ
ค าปรกึษา 

50% 




