
นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข

ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ในประเทศไทย 
: นโยบาย สู่ การปฏิบัติ



หัวข้อน าเสนอ
 แนวคิด

 ยุคสมัยการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

 บ้านเรา  จากส านักงานผดุงครรภ์ สู่ รพ.สต.

 สร้างสุขภาพแนวใหม่ 

Ottawa Charter 

Bangkok Charter 

 ปัญหา NCD ของชาติ ว่าด้วยเรื่อง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน  จากชุมชน    จังหวัด    ประเทศ

 การลดความแออัดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

 ผลลัพธ์ (Impact) เกิดอะไร???

  ต้องกลับไปท าอะไรต่อ???

รพศ./รพท.          รพช.       รพ.สต.    



ตระหนักรู้
เป็นวิถีปฏิบัติ

รพ.แออัด ชุมชน

ระบบเฝ้า
ระวัง

อสม.

จนท.

อสม.

จนท.

มีส่วนร่วม

มาตรฐานเดียวกัน



“ชีวิตคนเรา”...ก็เท่านี้



คนไทย 64 ล้านคน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คนไทยแข็งแรง

เมืองไทย
แขง็แรง

30 บาทรักษาทุกโรค
(รักษาคนป่วย      หายป่วย      แข็งแรง)

การสร้างสุขภาพ
(คนปกต ิ         แข็งแรง)

ทุกวัย แม่ ปฐมวัย วัยเรียน
วัยท างาน ผู้สูงอายุ

ทุกอาชีพ แม่บ้าน นักเรียน
 เกษตรกร แรงงาน

   ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

ทุกสถานที่ ศูนย์เดก็เล็ก 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ท างาน
 วัด ฯลฯ

อายุยืน เพิ่มรายได้/เศรษฐกจิพอเพยีง สถานที่ส่งเสริมสุขภาพ

คนไทยแข็งแรง

เมืองไทย
แขง็แรง

แขง็แรงด้าน
สุขภาพกาย จติใจ สังคมดี

เศรษฐกิจพอเพียง และปัญญาดี

พ.ศ. 2560             
คนไทยอายุเฉล่ีย 

80 ปี 



ปจัจุบนั อายุคาดเฉลีย่

People หญิงต ัง้ครรภ ์ 0 - 5 ปี 6 - 14 ปี 15 - 59 ปี > 60 ปี หญิง 75 ปี

แม่ เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรยีน วยัท างาน วยัสูงอายุ ชาย 68 ปี

  เป้า ลูกเกิดรอด IQ > 100 สขุภาพดีท างาน ป่วยชา้ 40 =>68

แม่ปลอดภยั EQ ไดต้ามเกณฑส์ากล มีประสทิธิภาพ ตายชา้ 68 => 80 ลดโรค

เรยีนครบ 12 ปี  - มะเรง็

 - ฝากครรภค์รบ/ใหค้ าปรกึษา  - กระตุน้ พฒันาการตามอายุ  - ตรวจสขุภาพ  - ตรวจสขุภาพ  - เบาหวาน

 - คดักรองโรคธาลสัซีเมีย/ดาวน์    (Growth for Development)  - ตรวจวดัความดนั  - วดัความดนั  - ความดนั

 - คลอดมีคณุภาพ 30 บาท  - EPI ครบ    เบาหวาน หวัใจ    เบาหวาน  - หวัใจ

 - ดูแลหลงัคลอด  - นมแม่ ดูแลโภชนาการ  - วางแผนครอบครวั    หวัใจ    หลอดเลอืด

 - ดูแลโภชนาการ/ทนัต/Gift set  - กระตุน้ พฒันาสง่เสรมิ IQ/EQ  - อนามยัการเจรญิพนัธุ ์

 - อาชีวอนามยั Safety 

     Security

Place  - โรงเรยีนพ่อแม่  - ศูนยเ์ด็กเลก็น่าอยู่  - สถานที่ท างานน่าอยู่  - ชมรมผูสู้งอายุ

 - รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั  - โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ  - โรงงานสขีาว  - วดัสง่เสรมิสขุภาพ  - เหลา้

 - รพ.สง่เสรมิสขุภาพ  - โรงเรยีนในฝัน  - โรงงานผ่าน ISO  - บหุรี่

 - ครอบครวัอบอุน่  - โรงเรยีนสขีาว  - ยาเสพตดิ

ลดอบุตัเิหตุ

เอดส ์

Partnership                          - อสม.                                - ภาคธุรกิจ/เอกชน                     - ภาคประชาชน

                         - เครอืข่ายชมรมสรา้งสขุภาพ         - ภาคการเมืองทอ้งถิ่น / ระดบัชาต ิ    - ประชาคม

                             สงัคมน่าอยู่ / สงัคมแหง่การเรยีนรู ้/ สงัคมสรา้งโอกาส       สงัคมสงบสขุ / รม่เย็น / สนัตสิขุ

ปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง รายไดต้อ่หวัประมาณ 12,000 บาท / คน / ปี

มีคณุธรรม จรยิธรรม ศีลธรรม เอื้อเฟ้ือเกื้อกูล แกป้ญัหาดว้ยสต ิ/ ปญัญา สูส่นัตสิขุ

         สถานที/่อนามยัชุมชน

          - ออกก าลงักาย  สปัดาหล์ะ 3 คร ัง้ ๆ ละ 30 นาท ี: สวนสาธารณะรื่นรมย์

                                        - อาหารมีคณุคา่ตามวยั / อาหารปลอดภยั : Clean food Good taste  ตลาดสดน่าซ้ือ

                                        - อารมณ์ : สขุภาพจิต Bonding, To Be Number One

กาย

ใจ

สงัคม

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

สตปิญัญาIV

III

II

I

99%

มิติ

80 ปี

ลดอบายมขุ

อโรคยา

IQ > 100

EQ มาตรฐานสากล

ครอบครวัอบอุ่น

สงัคมน่าอยู่

    รายไดพ้อเพียง

แกป้ญัหาดว้ยสตปิญัญา

Road Map : สรา้งคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
เทิดพระเกยีรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (2548 – 2560)



          

ยุคสมยัการแพทย์ 
และการสาธารณสุขไทย
อดีต   ปัจจุบัน   อนาคต



ยุคโรคติดต่อ/โรคระบาด 
(ก่อนแผนฯ 1) ปี 2504-2520

ยุคที่ 1

   ยุคสาธารณสุขมูลฐาน    
ปี 2521-2545 

ยุคท่ี 2

  ยุคสร้างเสริมสุขภาพ     
ปี 2546 - ปัจจุบัน 

ยุคท่ี 3



บ้านเรา



ยุคที่ 1

 ยุคโรคติดต่อ /โรคระบาด



ปี 2511 ส านักงานผดุงครรภ์





ปี 2517 สุขศาลา

สุขศาลาชัน้ ๒ : 
กิ่งอ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์



ปี 2518 ประกาศนโยบาย “รักษาฟรี ผู้มีรายได้นอ้ย



ปี 2527 สถานีอนามัย



 

 

ปี 2535 
 

“ทศวรรษพัฒนา
สถานอีนามัย”



พัฒนาสถานีอนามัยขนาดใหญ่ 

เป็น สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ            
60 พรรษา นวมินทราชินี



ยุคที่ 2

 ยุคสาธารณสุขมูลฐาน



รณรงค์สร้างส้วม



ภาวะโภชนาการในเดก็



สสม.

Primary Health care 

N = Nutrition

E = Education

W = Water Supply

S = Sanitation

8 Elements

2521



I = Immunization

T = Treatment of Common Diseases

E = Essential Drugs

M = Maternal and Child Health

Primary Health care 



2527

ปีรณรงค์ สสม. แห่งชาติ



จปฐ.

กม.

กสต.

คปต.

2528-2530 ปีแห่งการณรงค์คุณภาพชีวิต 



ประชุม ณ ประเทศ 
แคนาดา เกิด 

“Ottawa 
Charter”

Health For All

สุขภาพดี
ถ้วนหน้า 

2529 2543 



 ยุคที่ 3

 ยุคส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่



ปี 2546  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

ปฐมภูมิ
ตติยภูมิ



ปี 2545-2546

 หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ



ปี 2553



งานฐานราก



2544

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30 บาท...รักษาทุกโรค

“ติดกับดัก”



ปี
แห่งการสร้าง
สุขภาพทั่วไทย

รวมพลัง
สร้างสุขภาพ
แห่งชาติ

6 อ.

ปี 2546





“ส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6” 
สิงหาคม 2548

ปี 2548 

เจ้าภาพจัดประชุม

The Bangkok Charter for Health Promotion          
in a Globalized World 



งานสาธารณสุขไทย ใน 3 ยุค



ยุคส่งเสรมิสุขภาพแนวใหม่ยุคสาธารณสุขมูลฐานยุคโรคระบาด โรคติดต่อ



ยุคส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่



DR PES 
5 มาตรการ



P People Oriented       คนเป็นศูนย์กลาง

P Place Oriented        สถานทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

P Partnership            การมีส่วนร่วม 

กรอบแนวคิดบูรณาการกิจกรรม

3ด้าน/P



Empowerment for Health

Advocate
กระตุ้นประชาชน รัฐ            

เพื่อให้เกิด
นโยบายสาธารณะ

Enable
สนับสนุน
ประชาชน

ชุมชนเข้มแข็ง

Mediate
ส่ือกลาง
ประสาน
ประชาชน

กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตาม Ottawa  Charter



 Bangkok Charter       

Advocate
ชีน้ าเพื่อสุขภาพ

Invest 
การลงทุนพฒันา

ที่ยั่งยืน

Build Capacity 
การสร้างศักยภาพ เพื่อ

• พัฒนานโยบาย 
• สร้างภาวะผู้น า 
• พัฒนาทักษะส่งเสริมสุขภาพ 
การถ่ายทอดความรู้ การวจัิย               
มีความแตกฉานด้านสุขภาพ

Regulate and 
Legislate

ออกระเบียบ กฎ และ
กฎหมาย เพื่อให้

ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองจาก

ภยันตราย และมี
โอกาสมีสุขภาพดีเท่า

เทียมกัน

Partner and build alliances   
สร้างภาคีเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กร

ระหว่างประเทศ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน



โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
                  ...เป็นปัญหาระดับชาติ

เมื่อ



สถานการณ์สุขภาพ
ของคนไทย



ก้าวเข้าสูยุ่คโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต
สาเหตุ



อุบัติการณ์  ปี 2550 

ผู้สูงอายุ ป่วย  สูงสุด

1. ความดัน   31.7 %  =    2.4    ล้านคน

2. เบาหวาน  13.3 % = 1.3   ล้านคน

3. หัวใจ        7.0 % = 0.54   ล้านคน

4. หลอดเลือดสมองตีบ/อมัพาต/อัมพฤกษ์
   4.1 % = 0.31   ล้านคน

5. มะเร็ง     0.5 %                 ล้านคน
6. อ่ืนๆ     43.4%

3.7 ล้านคน

ผลส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาต ิปี ๒๕๕๐ : พบว่า 69.3 % ของ กลุ่มอายุ 60-69 ปี เป็นโรคเรื้อรัง
                         และพบเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยเพิ่มเป็น 83.3 % ในกลุ่มอายุ 90 ปขีึ้นไป 

ข้อมูล : ส านักงานสถติิแห่งชาติ



ข้อมูล : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)ปี2551



48,000 
ล้านบาท

80,000 
ล้านบาท

DM

3 ล้านคน 

47,596 ล้านบาท/ปี
10 ล้านคน 

79,263 ล้านบาท/ปี

HT



155,000
ล้านบาท

21,000 
ล้านบาท

 โรคหัวใจ
(CVS)

โรคหลอดเลือดสมอง
(CNS)



ระยะสุดท้าย (80% เกิดจาก DM,HT)

6,000
ล้านบาท/ปี



ค่าใช้จ่าย 5 โรค

DM,HT,CVS,CNS 

17.5  ล้านคน
โรคไตวาย

3หมื่นคน

308,337 ล้านบาท/ปี

6,000
ล้านบาท/ปี

302,337
ล้านบาท/ปี



ลดความรุนแรง 
(Index case)

ลดค่าใช้จ่าย 
10-30%  

ผลลัพธ์ (Impact)

รณรงค์ต่อเนื่อง



ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 



แนวคดิ
แนวทางเฝ้าระวัง 

ภาวะขาดสารอาหารโปรตีน
และพลังงาน

ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 



โรคภัยไข้เจ็บ

ส่งเสริมสุขภาพ

งานสาธารณสุขมูลฐาน

หลักการ



               ส ารวจประชากร 15-65 ปี    55 ล้านคน 

               ส ารวจประชากร 100 %          Prevalence   Rate     รุนแรง            2

               คัดกรอง  90 %

0   +1   1   2   3   

70 % 15 % 10 % 5 %

100 % = 5 ล้านคน
3.5

(3,500,000)
0.75

(750,000)
0.5

(500,000)
.25

(250,000)

ROYW

50 ลา้นคน

3อ.

ระบบการเฝ้าระวัง

ต่อเนื่อง

65 ปี

35 ปี 45 ปี 76 ปี70 ปี

80 ปี100 ปี
15 %

G

3

1

BLG



เฝ้าระวังด้วย “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”

1 2 3

   <120/80 mmg   <120-139mmg    140-159      160-179        >180/110 mmg

   80-89mmg          90-99mmg    100-109 mmg 

<100mg/dl        <100-125mg/dl      HbA1C<7         HbA1C 7-7.9,        HbA1C ≥ 8,

mg/dl          FBS126-154 FBS155-182 FBS ≥ 183 mg/dl

mg/dl mg/dl 

ปกติ            ปกติ    กลุ่มเสีย่ง

         (กินยาคุมอาการ)
กลุ่มป่วย ระดบั โรคแทรกซ้อน



30’ / 3 d:w 

ยิ้ม

มาตรการส าคัญ

3 
 ํ

2 
 ํ

1 
 ํ

3อ.

ยา 1 Dose หัวใจ / สมอง /ไต

1 Dose ผักผลไม้/ลดหวาน มัน เค็ม

S
te

m
i

F
a

st tra
ck

 1
2

 ช
ัว่
โม
ง

0  ํ BL

รพศ./รพท.
ICU

รพช. 

Fast  track

S
tro

k
e

 F
a
st tra

ck
 4

 ช
ัว่
โม
ง

+1  ํ
 



•สมุดประจ าตวัผูป่้วย อ.อาหาร = 20

เครื่องมือ

•บตัรส่งเสริมสุขภาพ

•แบบรายงาน 
  NCD 1  หมู่บา้น

NCD 2   ต าบล

NCD 3   อ าเภอ

NCD 4  จงัหวดั

อ.ออกก าลงั = 203 อ.

อ.อารมณ ์= 20

60 

2 = 30

3 = 20

4 = 10

0 = 40

ยา
1 = 40

40 



กลวิธีด าเนินงาน

เฝ้าระวัง

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย

เบาหวาน ตรวจน้ าตาลในเลือด
ทุก 3-6 เดือน

ตรวจน้ าตาลในเลือด
ทุกเดือน

ความดันโลหิตสูง ตรวจวัดความดันฯ
ทุก 3-6 เดือน

ตรวจวัดความดันฯ
ทุกเดือน



  

มีนาคม 

พื้นทีน่ าร่อง 
อ าเภอละ 1 รพ.สต.
รพ.สต.ละ 1 หมู่บา้น
(เพิ่มพ้ืนที่ รพ.สต.
ในเขตอ าเภอ
อินทร์บุรี

เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน

พื้นทีน่ าร่อง
ด าเนินงาน
ตดิตามผล  ครัง้
ที่ 1

พื้นทีน่ าร่อง
ด าเนินงาน
ตดิตามผล
      ครั้งที่ 2

ขยายผลการ
ด าเนินงานทุก         
รพ.สต. , รพช. ,
รพท.

กรกฎาคม- ธันวาคม

ประเมนิผล
ทุก 1 เดอืน

กรณีตัวอย่าง
จังหวัดสิงห์บุรี



พื้นท่ีน าร่อง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี 

ต าบลพิกุลทอง



ประชากรเป้าหมาย
(302 คน) 302 ราย ผลคัดกรอง 100%302 ราย ผลคัดกรอง 100%

กลุ่มปกติ 
184 ราย

กลุ่มป่วย 

118 ราย เสี่ยง 25 ราย 

ระดับ 1            52 ราย 
ระดับ 2   19 ราย  
ระดับ3       7 ราย 

ปกติ 15 ราย

ปกติ 110ราย (59.78%)

เสี่ยงสูง 74 ราย (40.21%)

กลุ่มปกติ

 280 ราย

กลุ่ม
ป่วย 

22 ราย
เสี่ยง 1 ราย ( 4.5%)

ระดับ 1 15 ราย(68.20%)

ระดับ 2   4 ราย(18.21%)

ระดับ 3 1 ราย(4.5%)

ปกต ิ1 ราย (4.5%) 

ปกต ิ236 ราย (84.28%) 
เสี่ยงสูง 44 ราย (15.71%

หมู่บ้านน าร่อง  หมู่ที่  3
ที่มา จากการส ารวจ มี.ค. 2555
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1

HbA1C ≥ 8   FBS ≥ 183  

mg/dl.

HbA1C < 7- 7.9 FBS 155 

- 182 mg/dl.

HbA1C < 7 FBS 126 - 154 

mg/dl.

100 - 125 mg/dl.

< 100 mg/dl.

คน

เดือน

แสดงผลการด าเนินงาน
ในกลุ่มผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
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>180/>110 mmhg.

160 - 179 /100 - 109 

mmhg.

140 - 159 /90 - 99 

mmhg.

120 - 139 / 80 - 89 

mmhg.

< 120/80 mmhg.

คน

เดือน

แสดงผลการด าเนินงานโรคความดันโลหิตสูง
ภาพรวมกลุ่มประชาชนทั้งหมดของพ้ืนท่ีน าร่อง



พื้นท่ีน าร่อง หมู่ 4 
รพ.สต.ทองเอน อ าเภออินทร์บุรี



หมู่ 4 ต.ทองเอน 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กลุ่ม คน ร้อยละ

ปกติ 340 71.27

กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 80 16.77

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูง

7 1.46

กลุ่มป่วย

          รับยา ใน รพ.สต.

           รับยาที่อื่น

50

32

18

10.48

( 64.00 )

( 36.00 )

ผลการคัดกรอง DM/Ht ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไป
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มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน
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0 0

จ านวนและร้อยละความดันโลหิต
หลังปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย



จ านวนและร้อยละเบาหวาน
หลังปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
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มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน
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ภาพรวม 
ผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีน าร่อง 

จังหวัดสิงห์บุรี 6 อ าเภอ
: อ าเภอละ 1 รพ.สต. : รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน 



DM(162,936 ราย 96.67%) 

ประชากรเป้าหมาย 
อายุ 15 ปี ข้ึนไป (168,326 ราย)

HT (162,936 ราย 96.67%) 

ป่วย (5,892 ราย 3.61 %) 

ปกติ (143,115 ราย 87.84%)

เสี่ยง (13,929 ราย 8.55%)

ป่วย (16,589 ราย 10.19%) 

ปกติ(100,980 ราย 61.97%)

เส่ียง (45,360ราย 27.84%)
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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6.08 3.81 2.56
6.41

2.3 0.94 0.79 2.07
0.61 0.62 0.5 0.720.58 0.32 0.22 0.6

HbA1C ≥ 8   FBS ≥ 

183  mg/dl.

HbA1C < 7- 7.9 

FBS 155 - 182 

mg/dl.

HbA1C < 7 FBS 126 

- 154 mg/dl.

เปอร์เซ็นต์

แสดงผลการด าเนินงานโรคเบาหวาน

*ม.ีค.-พ.ค. พื้นที่น าร่อง 6 หมู่บ้าน
*ม.ิย. หน่วยบริการละ 1 หมูบ่้าน รวม 53 หมู่บ้าน
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100

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

66.65
78.48 81.78

70.83

25.63
16.45 13.63

20.66

6.22 3.77 3.55 6.73
1 0.94 0.79 1.39

0.5 0.36 0.25 0.39 >180/>110 mmhg.

160 - 179 /100 -

109 mmhg.

140 - 159 /90 -

99 mmhg.

เปอร์เซ็นต์

เดือน

*ม.ีค.-พ.ค. พื้นที่น าร่อง 6 หมู่บ้าน
*ม.ิย. หน่วยบริการละ 1 หมูบ่้าน รวม 53 หมู่บ้าน

แสดงผลการด าเนนิงานโรคความดันโลหิตสูง



สู่

การลดความแออัด

ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 



1.จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด
   ของโรงพยาบาล
2.จ าแนกรายอ าเภอ
3.พัฒนาศักยภาพ  หมอ รพช.
    *ระบบ   -สมุดประจ าตัว

     -รายงาน NCD 1-4

    *เทคนคิ  -ตรวจโรค
                 -แยกโรค
                 -Lab
                 -ยา
                 -ส่งตัว
4.ระบบการส่งต่อ Fast  track /

   มอบผู้ป่วยสู่ชุมชน

รพช.

หลักการ : ลดความแออัด

Fast  track

DM/HT 900 คน

สสจ.

อสม.

รพ.สต.

รพศ/รพท. 200 คน

รพช./รพ.สต.700 คน

หมออายุรกรรม

รพศ/รพท



กรณีตัวอย่างการลดความแออัด 
จังหวัดสิงห์บุรี

Fast  track

สสจ.สิงห บุรี

อสม.
ร .ส .

อ.เมือง 2 975อสม.

ร .ส .

อ. ่าช้าง 1 093

ร .ส .

ร .ส .

ร .ส .

อ.ค่ายบางระจัน 1 376

อ.พรหมบุรี 1 676

อ.อิน ร บุรี 4 719

อสม.

อสม.

อสม.

ร .ส .

อ.บางระจัน 1 638

อสม.

Fast  track

Fast  track

Fast  track

หมออายุร รรม

ผอ.รพ.

สิงห บุรี



ผู้ป่วย HT  2555 (1 ต.ค.54 -30 ม.ิย. 2555)
แยกสี

0 ± 1 2 3
อ.อินทร์บุรี (รวม ต.แม่ลา  อ.บางระจัน) 398 90 19

อนิทร์บุรี 1 126 62
อนิทร์บุรี 2 130 91

งิ้วราย 1 18 16
งิ้วราย 2 26 16
งิ้วราย 3 47 24

ชีน้ าร้าย 1 58 24
ชืน้ ารา้ย 2 35 26

ทับยา 165 88
ทา่งาม 98 66

ทองเอน 1 70 41
ทองเอน 2 29 23

น้ าตาล 92 55
ประศุก 154 136

ห้วยชัน 1 36 21
ห้วยชัน 2 60 44

รพ.อนิทร์บุรี 80 84
แม่ลา 38 33

นอกเขต 0 2

รวม 1262 852 398 90 19

จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
รพ.อินทร์บุร ีสีขาว เขียว อยู่ใน
เกณฑ์ที่เตรยีมส่งต่อ รพ.สต.



ผู้ป่วย HT  2555 (1 ต.ค.54 -30 ม.ิย. 2555)
แยกสี

0 ± 1 2 3
อ.อินทร์บุรี (รวม ต.แม่ลา  อ.บางระจัน) 398 90 19

อินทร์บุรี 1 126 62

อินทร์บุรี 2 130 91

งิ้วราย 1 18 16

งิ้วราย 2 26 16

งิ้วราย 3 47 24

ชีน้ าร้าย 1 58 24

ชืน้ าร้าย 2 35 26

ทับยา 165 88

ท่างาม 98 66

ทองเอน 1 70 41

ทองเอน 2 29 23

น้ าตาล 92 55

ประศุก 154 136

หว้ยชัน 1 36 21

หว้ยชัน 2 60 44

รพ.อินทร์บรุี 80 84

แมล่า 38 33

นอกเขต 0 2

รวม 1262 852 398 90 19

ต า ร า ง แ ส ด ง  จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย        
ความดันโลหิตสูง รพ.อินทร์บุรี         
สีขาว  เขียว อยู่ในเกณฑ์ที่เตรียม
ส่งต่อ รพ.สต.



กรณีตัวอย่างการลดความแออดั จังหวัดชัยนาท

Fast  track

สสจ.ชยันา 

 

อสม.
ร .ส .

อ.เมือง 2 395 (52.8 % )
อสม.

ร .ส .

อ.มโนรมย  440 (9.7%)

ร .ส .

ร .ส .

ร .ส .

อ.สรรพยา 560(12.3%)

อ.หนองมะโมง 68 (1.5. % )

อสม.

อสม.อสม.

ร .ส .

อ.วดัสิงห  142(3.1%)

อสม.

Fast  track

Fast  track

Fast  track

หมออายุร รรม

ผอ.รพ.

ร .ส .

อสม.

Fast  track

อ.เนินขาม 66 (1.4%)

อ.หนัคา412 (9 %)

4083



     มี ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

จะเกดิ
อะไร?

เมือ่



50            50          0

3   2   1   

ลด Cost

อายุยืน +10 ปี อายุขัยเฉลี่ย 80 ปี

3 อ. 1 Dose
ยา 1 Dose

ลดตาย Fast  track

ลดแออัด 40 : 60

ลดรุนแรง

ผลลัพธ์

IM
PACT



 เรา...ต้องท าอะไร?



8 อรหันต์

สสจ.

ผู้รับผิดชอบงาน NCD

ผอ.รพศ./รพท.

รองผู้อ านวยการ/พยาบาล

แพทย์อายุรกรรม

สาธารณสุขอ าเภอ

โรงพยาบาลชุมชน

รพ.สต.



กลับไป...จะท าอะไร

บริหารจัดการ 
DM/HT

พัฒนา
ศักยภาพ

OPD รพศ./รพท.

แยกรายอ าเภอ

รพช./รพ.สต.

แพทย์รพทศ./รพท./รพช.

พยาบาล รพทศ./รพท./รพช./รพสต.

นักวิชาการ/ผู้เก่ียวข้อง



กลับไป...จะท าอะไร (ต่อ)

พัฒนา
ศักยภาพ

แพทย์รพทศ./รพท./รพช.

พยาบาล รพทศ./รพท./รพช./รพสต.

นักวิชาการ/ผู้เก่ียวข้อง

• การตรวจแลบ
• ยารักษา
• การให้ค าปรึกษา
• ระบบส่งต่อ

เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน



กลับไป...จะท าอะไร (ต่อ)

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

รายกลุ่ม

ปกติ

ปกติ (กินยาคุมอาการ)

เสี่ยง

ควบคุม ก ากับ 
ประเมินผล

โรคแทรกซ้อน

ป่วยระดับ 1

ป่วยระดับ 2

ป่วยระดับ 3

ด้วย 3อ.



บทบาท อสม. (จุดแตกหัก)

คัดกรองประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

15 ปี ขึ้นไป 100%

ส่งข้อมูล รพ.สต.
จัดระดับ

ตามผลการคัดกรอง

รพช./สสอ.

สสจ.
ส่วนกลาง

ระบบข้อมูล ผลการคัดกรอง               
ทั่วประเทศ 100%

ติดตาม ดูแล ผู้ปว่ยในแต่ละสีตอ่เนื่อง



8 อรหันต์ (ก)

รพช./สสอ. (ข)
ถ่ายทอด
องค์ความรู้

อสม. อสม. อสม.

รพ.สต. แนวทางปฏิบัติ
ระบบการรักษา

การใช้ยา
ระบบส่งต่อ



กัดติด  เอาจริง 20 ปี ส าเร็จ

กรม คร. ระเบียนรายงาน
NCD1…NCD4

ประเมินผล

กรม อ. สร้างสุขภาพ “3อ”
  - สมุดประจ าตัว
  - บัตรส่งเสริม
สุขภาพ

กรม ส.  อ. “อารมณ์”

สบส. อสม.+ภาคีเครือข่าย

(จุดแตกหัก)

กรมแพทย์ การใช้ยา              
“ง่าย เข้าถึง ประหยัด

อย. อาหาร : คุ้มครอง
ผู้บริโภค

วิทยาศาสตร์
การแพทย์

มาตรฐานเครื่องวัด 
ความดัน/เบาหวานแผนไทย นวด สมุนไพร

แพทย์แผนไทย



สป.สช.: ติดตามผลงาน 

ตาม Budget. สป.

บูรณาการ

สู่ นโยบาย การปฏิบัติ



 
นโยบาย 

การปฏิบัติสู่

      สสจ.                                        ผอ.รพศ/รพท.
 Diseases  Oriented Hospital base

รพช./สสอ. 

Health Promotion                                   Community Base
                                       ประชาชนและชุมชน

จุด
แตกหัก

สป :   บูรณาการ



ป้องกันได้ รักษา
หาย

วัคซีนชีวิต 



ยืดระยะ
เวลาป่วย 

   35     45 ปี

เฝ้าระวัง 
ตั้งแต่อายุ 

15 ปี

คนไทย : อายุยืน



อีก 5 ปี            2560 

คนไทย

จะมีอายุขัยเฉลี่ย80 ปี
เท่า  

พระพุทธเจ้า  



ขอบคุณ


