
รายงานสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1   ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตราประชากรกลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหิตสูง  
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  

 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร (One Page Summary) 
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   
ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตราประชากรกลุม่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง  
                 ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน 
1. สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน (1 ต.ค.2560 – 18 ก.ค.2561) 
 

 
 

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. มาตรการระดับประชากร ได้แก่  การสื่อสารสาธารณะโดยการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและการจัดการลดเสี่ยงใน

ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุขต าบลจัดการ
สุขภาพ 

2. มาตรการในสถานบริการโดยการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  
พร้อมกับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้ค าปรึกษาลดเสี่ยง 

3. การประเมินคุณภาพ สถานบริการ NCD clinic plus 
4. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (4 Preventive Intervention) 

 

3. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
 การบริหารจัดการโครงการ/งบประมาณมีความลา่ชา้

ส่งผลต่อการด าเนินงานในพื้นทีไ่ม่ได้ตาม Time line  
 การก ากับติดตามกลุ่มเสีย่งทีไ่ดร้ับการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมไม่ชัดเจน 
 

 ควรวางแผนการด าเนนิงานร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้พื้นที่ด าเนินการตั้งแตไ่ตรมาสแรก 

 พัฒนารูปแบบการสื่อสารลดเสีย่งลดโรคNCDใน
ช่องทางตา่งๆในพื้นที่มากข้ึน 

 มีระบบก ากบัติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วที่ชัดเจน 

บุคลากร 
 ขาดนักจัดการเชิงระบบ (SM) ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลทางระบาดวิทยา การก าหนดปัญหา, Intervention 
รวมทั้งการก ากับติดตามและประเมินผลในพื้นที่  

 ขาดนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท าให้ขาดรูปแบบ

 
 กระตุ้นให้ทุกพื้นที่มีการด าเนนิงาน/การพัฒนา

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งการ
สรุปผลการด าเนนิงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ประเมินและTraining Need ผู้จัดการเชิงระบบ 

    ที่มา : ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2.40 

 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 

กลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบได้รับการวัดความดนัโลหิตที่บ้าน 

 

เป้าหมาย ≥ 10 
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ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ (System Manager) เพื่อพัฒนาทักษะและเติม
เต็มส่วนขาดให้สามารถด าเนนิงานตามบทบาทได้  

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดบัในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. 

 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้น าสุขภาพ 
อสม. แกนน าชมรมสรา้งสุขภาพ 

ระบบข้อมูล 
 การใช้โปรแกรมประมวลผลที่แตกต่างกัน คือ HoS XP, 

My PCU, เมื่อเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC มีข้อมูล
บางส่วนไม่เข้าสู่ระบบ 

 การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพื้นที่ยังด าเนินการไม่ได้
คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) 

 
 บูรณาการการใช้โปรแกรมบันทกึข้อมูลรูปแบบ

เดียวกนัทั้งระบบ 

 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 
1. ก าหนดนโยบาย เน้นการเข้าถึง Settingสถานประกอบการ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม Health  Literacy  

ในกลุ่มวัยท างาน  
2. การพัฒนาทีมตรวจเยี่ยมประเมนิ /การตรวจสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. สนับสนนุแนวทางการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพการติดตามและการประเมินผลลพัธ์ที่เปน็แนวทางเดียวกนั 
4. ส่วนกลางที่เก่ียวข้องกับการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย  

ควรมีการบูรณาการและพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและวางแผนแก้ไขปัญหา
ให้กับพื้นที่ร่วมกัน 

 

5. Best practices/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
- นวัตกรรม: NCD Strong Book : NCD Summary Point for PCU ของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
จังหวัดกาฬสินธ์  
- นวัตกรรม “พาข้าวรสจืด” โดยการจับคู่บัดดี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเสี่ยง ป่วย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
- สติ๊กเกอร์เตือนภัย ลดเค็มลดโรค โดยใช้สติ๊กเกอร์ในร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารบ่งบอกสถานะของอาหารที่จ าหน่าย โดย 
CUP บัวลาย 
จังหวัดสุรินทร์ 
- นวัตกรรมก้านตาลมหัศจรรย์ลดอาการชาเท้า จากโรงพยาบาลปราสาท  
- หมู่บ้าน Wonderland เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้ดีขึ้น จากโรงพยาบาลปราสาท 
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เม็ดมะค่าตรวจเท้าเบาหวาน รพ.สต.โคกหล่าม อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดพังงา 
- สปาเท้า ลดเสี่ยง  ลดแทรกซ้อน  จากโรคเบาหวาน  รพสต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ 
- กระเป๋ายาเตือนใจ ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รพสต.บ่อแสน                        

                     
                                                                                          (ที่มา : รายงาน ตก.2 เขตสุขภาพที่ 1-12)  
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6. รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงาน   

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นางสาวสุมนี วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

 

02-5903962 
0895155911 

wsu_1978_@hotmail.com 
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3 นางสาวกุลพิมล เจริญดี 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ช านาญการ 
02-5903970 
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kulpimol@gmail.com 

4 นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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