
การด าเนนิงาน NCD Clinic Plus
โรงพยาบาลหว้ยยอด

และเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั

22 มนีาคม 2564
ณ หอ้งพนารตัน ์ช ัน้ 3 โรงแรมสยามออเรยีนทลั อ าเภอหาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา

โดย...นายปิยวทิย์ เนกขพัฒน์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหว้ยยอด 
นางจารมุน ลคันาววิัฒน ์พยาบาลวชิาชพีช านาญการ



ขอ้มลูท ัว่ไปของอ าเภอหว้ยยอด

พืน้ที ่773.77 ตารางกโิลเมตร

16 ต าบล    133 หมูบ่า้น 
13 ชุมชน 5 เทศบาล

14 อบต.

33,367 หลงัคาเรอืน 
ประชากร 94,580 คน 

ชาย 46,844 คน     หญงิ 47,736 คน



นายปิยวทิย์ เนกขพฒัน์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหว้ยยอด

นางสวุนติย ์วงศย์งศลิป์
หวัหนา้กลุม่งานดา้นบรกิาร
ปฐมภมูแิละองคร์วม

โรงพยาบาลหว้ยยอด ขนาด 90 เตยีง (M2)

นายอดุม ใสเ้พีย้
สาธารณสขุอ าเภอหว้ยยอด

ส านกังานสาธารณสขุ
อ าเภอหว้ยยอด

1 รพช. 20 รพ.สต. 1 ศสช.

PrimarySecondary

1 กองสาธารณสขุเทศบาลต าบลดแูลโรงพยาบาลลกูขา่ย 2 แหง่ รพ.รษัฎา/รพ.วงัวเิศษ (F2)

โครงสรา้งการบรหิารสถานบรกิารเครอืขา่ยสขุภาพ



บคุลากรสถานบรกิารเครอืขา่ยสขุภาพ

แพทย์

(23)

เภสชั

(13)

พยาบาล

(98)

นกัโภชนาการ

(1)

นกักายภาพ

(6)

แพทยแ์ผนไทย

(9)

โรงพยาบาล

-อายรุแพทย ์2 คน
-ศัลยแพทย ์ 1 คน
-แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัว 4 คน 
(Part time 1 คน/ฝึกหดั 3 คน)

-ออรโ์ธปิดกิส์ 2 คน
-สตูแิพทย ์3 คน/-แพทยใ์ชท้นุ 8 คน
-เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ 1 คน/-วสิญัญแีพทย ์2คน

-SM&CM DM&HT รพ.2คน/สสอ.1 คน
-CM DM&HT รพ.สต.3 คน
-Mini DM&HTรพ.3 คน/รพ.สต.8 คน
-CM CAPD 2 คน
-CM HD 2 คน
-CM COPD 1 คน

รพ.มกีารจัดก าลัง
ทมีเสรมิ

ชว่ยทมีหลัก
ในรพ.สต.



สถติงิานบรกิาร เปรยีบเทยีบ ปีพ.ศ. 2559 - 2564 

สถานะสขุภาพและปญัหาสาธารณสขุ

กจิกรรมบรกิาร

ปีงบประมาณ

2559 2560 2561 2562 2563 2564
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ผูม้ารบับรกิาร

ทกุประเภท (คร ัง้)
209,830 217,704 221,539 236,451 219,172 59,669

เฉลีย่ตอ่วนั 736 764 777 830 766 829

ผูป่้วยนอก (คร ัง้) 195,255 203,334 192,122 216,093 184,347 53,029

เฉลีย่ตอ่วนั 685 713 674 758 646 737

ผูป่้วยใน (คร ัง้) 11,127 11,193 11,445 12,344 10,743 2,746

เฉลีย่ตอ่วนั 82 84 81 90 84 86

อตัราการ

ครองเตยีง
90 94.44 90.03 100.01 93.01 96.1



ผูป่้วยนอก 

อนัดบั 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

1 ความดันโลหติสงู ความดันโลหติสงู ความดันโลหติสงู ความดันโลหติสงู ความดันโลหติสงู ความดันโลหติสงู

2 เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน

3 ไตวายเรือ้รัง ไตวายเรือ้รัง ไตวายเรือ้รัง ไตวายเรือ้รัง ไตวายเรือ้รัง ไตวายเรือ้รัง

4 ไขไ้มท่ราบสาเหตุ ไขห้วดั ไขไ้มท่ราบสาเหตุ ไขไ้มท่ราบสาเหตุ ไขไ้มท่ราบสาเหตุ ไขไ้มท่ราบสาเหตุ

5 ไขห้วดั ปวดหลัง ไขห้วดั ปวดหลัง ปวดหลัง ปวดหลัง

5 อนัดบัโรคผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน โรงพยาบาลหว้ยยอด 
เปรยีบเทยีบ ปีพ.ศ. 2559 – 2564

ผูป่้วยใน 

อนัดบั 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

1 อจุจาระรว่ง อจุจาระรว่ง อจุจาระรว่ง อจุจาระรว่ง อจุจาระรว่ง อจุจาระรว่ง

2 ไขไ้มท่ราบสาเหตุ ปอดบวม ปอดอดุกัน้เรือ้รัง ไขเ้ลอืดออก ไขเ้ลอืดออก ปอดอดุกัน้เรือ้รัง

3 ปอดบวม ไขไ้มท่ราบสาเหตุ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ปอดอดุกัน้เรือ้รัง หลอดลมอักเสบ

4 ปอดอดุกัน้เรือ้รัง กระเพาะอาหาร ไขเ้ลอืดออก ปอดอดุกัน้เรือ้รัง ปอดบวม ศรีษะไดรั้บบาดเจ็บ

5 กระเพาะอาหาร หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หลอดลมอักเสบ หัวใจลม้เหลว



สถานการณโ์รคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 
(โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู)

กลุม่ ปี2561 ปี2562 ปี2563 2564
ณ 13/3/64

ผูป่้วย DM 3,578 3,782 3,984 4,063

ผูป่้วย HT 8,941 9,663 10,197 10,276

คดักรอง DM 97.66% 95.55% 97.13% 95.93

ปกติ 90.58 91.09 93.00 92.78

เสีย่ง 8.06 7.87 6.21 6.35

สงสยัป่วย 1.11 0.68 0.37 0.50

คดักรองHT 98.26 96.02 97.88 97.25

ปกติ 67.28 67.18 90.97 86.98

เสีย่ง 26.99 28.75 5.89 7.80

สงสยัป่วย 5.59 3.97 2.96 4.80

รายใหม ่DM
495คน

523.42/แสนประชากร
382คน

403.66/แสนประชากร
374คน

395.43/แสนประชากร
215คน

รายใหม ่HT
1116คน

1,180.08/แสนประชากร
935คน

988.03/แสนประชากร
966คน

1,021.36/แสนประชากร
512คน

รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งDM 42คน (1.87%) 46คน (1.74%) 44คน (1.70%) 28คน (1.22%)

รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งHT 132คน (4.23%) 131คน (3.16%) 16คน (2.38%) 58คน (1.41%)



สถานการณโ์รคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 
(โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู)

กลุม่ ปี2561 ปี2562 ปี2563 2564
ณ 13/3/64

DMขึน้ทะเบยีนและรักษาในพืน้ที่
2,618คน
(73.17%)

3,533คน
(93.42%)

3,314คน
(83.18%)

2,819คน
(66.99%)

HTขึน้ทะเบยีนและรักษาในพืน้ที่
4,614คน
(51.60%)

8,895คน
(92.05%

7,889คน
(77.37%

6,064คน
(54.55%)

DM&HTเป็นโรคไตรายใหม่ NA NA 251 คน 35 คน

DM มภีาวะแทรกซอ้นทางตา NA NA 185 คน 134 คน

DM มภีาวะแทรกซอ้นทางเทา้ NA NA 48 คน 36 คน

DM ตดันิว้เทา้ /เทา้ 1 0 0 คน 0 คน

โรงพยาบาลหว้ยยอด(M2) เป็นโรงพยาบาลแมข่า่ย..
รองรับผูป่้วยจากโรงพยาบาลรัษฎาและโรงพยาบาลวังวเิศษ(F2)

เชน่ ผูป่้วย CKD สง่มาพบอายรุแพทย์
ผูป่้วย DM foot c PAD สง่มาพบแพทยศ์ัลยกรรม

(โรงงานขาเทยีมพระราชทาน)
งานผลติขาเทยีมและตัดแตง่รองเทา้ผูป่้วยเบาหวาน



สถานการณ์โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 4 โรค
อตัราป่วย อตัราตายตอ่แสนประชากร ปี พ.ศ. 2559 – 2563

แนวโนม้ทัง้อตัราป่วยและอตัราตายเพิม่ขึน้ทกุโรค



การด าเนนิงานโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 
(โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู)

จากสถานการณ์โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง

ไดน้ าแนวคดิ Six Auditing Block : SAB 
มาใชใ้นการวเิคราะหง์านดา้นการป้องกนัและควบคมุโรค

Gap Analysis

Structure

Framework

Task list

Activity

M&E กลุม่เสีย่ง/สงสยัป่วย
DM/HT, มแีนวโนม้เพิม่ขึน้

อตัราป่วยและอตัราตาย
DM/HT/MI/Stroke
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้



คป.สอ./NCD Board/
ทมีรพ.สต.ตดิดาว/ทมี LTC

SM,CM DM&HT
ทมีสหวชิาชพี รพศ./รพช./

สสอ./รพ.สต./ชมุชน

กรอบแนวคดิ NCD Clinic Plus 
กรอบแนวคดิ Chronic care model

CPG 
การขบัเคลือ่นผา่น พชอ.
การมสีว่นรว่มของผูป่้วย

การมสีว่นรว่มของชมุชน/อปท/อบต.

1. การจัดท าCPG
2. การคัดกรองเชงิรกุ
3. Self care
4. การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ในกลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย
5. ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

รว่มกับภาคเีครอืขา่ย
6. การผลติอสม. /

อสค/CG/CM
7. การรักษาของแพทย์
8. การตดิตามเยีย่มบา้น

1.การนเิทศตดิตาม
ทกุ1-3เดอืน
2.เวทแีลกเปลีย่น
3.การคนืกลับขอ้มลู
4.บคุคลตน้แบบ
5.ผลลัพธก์าร
ด าเนนิงาน

Gap Analysis

Structure

Framework

Task list

Activity

M&E

โดยการน าแนวคดิ Six Auditing Block : SAB 
มาใชใ้นการวเิคราะหง์านดา้นการป้องกนัและควบคมุโรค

1.การเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วย 
2.รปูแบบการจัดคลนิกิบรกิาร

- ในโรงพยาบาล
- ในรพ.สต.

3.ระบบสารสนเทศ   

1.นโยบายงาน NCD /แผนงานโครงการ
2.พัฒนาระบบบรกิาร
3.การพัฒนาระบบขอ้มลู สารสนเทศงาน NCD
4.การพัฒนารปูแบบบรกิาร เพิม่ผลลัพธ์
5.พัฒนาศักยภาพบคุลากร
6.พัฒนาเครอืขา่ยชมุชน

กลุม่เสีย่ง/สงสยัป่วย
DM/HT มแีนวโนม้เพิม่ขึน้

อตัราป่วยและอตัราตาย
DM/HT/MI/Stroke
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้



การน าประเด็นปญัหาสถานการณโ์รคเขา้สูเ่วทแีลกเปลีย่น

ใครรู ้?
ใครท า ? 
ใครน า ?
ใครหนนุ ?

ผูบ้รหิารเห็นความส าคญัของปัญหา 

ก าหนดเป็นนโยบายและทศิทางการด าเนนิงานชดัเจน

น าประเด็น NCD ขบัเคลือ่นโดยกลไก พชอ.ใน ปี 2562 เป็นปีแรก

เวทผีูบ้รหิารทกุระดบั ทกุ1เดอืน

เวทผีูป้ฏบิตังิานทกุฝ่าย ทกุ 1เดอืน

จัดท าโครงการ..... 1.โครงการเฝ้าระวังปัจจัยเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCD) และดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร
2.โครงการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (ป้องกนั Stroke ป้องกนัพกิาร)

ประชุมพยาบาลเครอืขา่ยปฐมภมู ิ



ประเด็น NCD ขบัเคลือ่นโดยกลไก พชอ.ใน ปี 2562

โครงการ..... 1.โครงการเฝ้าระวงัปัจจัยเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCD) และดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร
2.โครงการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (ป้องกนั Stroke ป้องกนัพกิาร)

โดยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากของส านักบรหิารยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิไีทย (สสว.)รว่มกับ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

โดยความรว่มมอืของหน่วยงานตา่งๆ ไดแ้ก ่วดัหว้ยยอด,องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ อปท./อบต. ,หน่วยกาชาดจังหวดัตรัง, พม.จังหวดัตรัง



การเยยีวยาผูป่้วยโรคเรือ้รงั
ดว้ยแนววถิพีทุธ

จัดตัง้ ...ชมรมชายผา้เหลอืงเพือ่เพือ่นผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
จัดตัง้....ชมุชนกรณุาหว้ยยอดโมเดล
จัดตัง้....โครงการพระสงฆนั์กพฒันาการสาธารณสงเคราะห ์
จัดตัง้....ศนูยร์ับบรจิาคและใหย้มือปุกรณ์การแพทย ์
บรจิาคอปุกรณ์ใหแ้กผู่ป่้วยตดิเตยีง ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

วดัหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั
วดัเพือ่ชุมชน วดัสรา้งสขุ วดัแหง่การเยยีวยาพืน้ทีต่น้แบบการสรา้งสงัคมสขุภาวะ 

วดัทีม่กีารบรหิารจดัการใหเ้อือ้โอกาสในการสง่เสรมิสขุภาพ และพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มของประชาชนและชุมชน



ตกึอโรคยาศาล โรงพยาบาลหว้ยยอด จงัหวดัตรงั
การดแูลรกัษาองคร์วม ดว้ย กาย จติ สงัคม

รว่มกบัชมรมชายผา้เหลอืงเพือ่เพือ่นผูป่้วยระยะสดุทา้ย ชุมชนกรณุาหว้ยยอดโมเดล
วดัหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั

นายแพทยป์ระวทิย์ เอีย่มวถิวีนิชิ ผูก้อ่ตัง้

กลา่ววา่ "เหตผุลทีผ่มพยายามผลักดันใหม้ ี
Palliative care เพราะเป็นการบรบิาล
ทีบ่รูณาการทกุอยา่งโดยทมีสหวชิาชพีและ
ทีส่ าคัญเป็นการบรบิาลดว้ยหัวใจแหง่ความเป็น
มนุษย ์และถา้เราจะเป็นโรงเรยีนแพทย ์
เราตอ้งมกีจิกรรมแบบนีเ้พือ่ใหแ้พทยม์จีติใจ
ทีอ่อ่นโยนและมจีติเมตตากบัผูป่้วย วชิาชพีอืน่
ก็เชน่เดยีวกนั "เราไมส่ามารถสอนแพทยห์รอื
พยาบาลใหเ้กง่ไดแ้ตเ่ราสอนใหม้จีติเมตตากบั
ผูป่้วยได ้



การดแูลรกัษาองคร์วม ดว้ย กาย จติ สงัคม

ความปรารถนาครัง้สดุทา้ยของผูเ้ป็นแม ่(unfinished business) 
ทีจ่ะไดเ้ห็นลกูชายบวช อยูภ่ายใตร้ม่กาสาวพัสตร ์กอ่นจากไปอยา่งสงบ 

การดแูลโดยยดึเอาผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง 
:: การดแูลทีท่ีท่ าใหผู้ป่้วยไดม้สีทิธเิลอืกการรักษาของตวัเองในวาระสดุทา้ยของชวีติ
:: การดแูลทีย่ดึโยงทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ทีม่ ีเพือ่ผูป่้วยและญาตอิยา่งเป็นองคร์วมทีส่ดุ 

การดแูลทางดา้นจิตวิญญาณใหค้นไขแ้ละครอบครวั

โอกาสในการรักษาชวีติในทศิทางทีส่รา้งความสขุใหก้บัผูป่้วย 
และญาตไิดม้ทีางเลอืกอกีหนึง่ทางทีจ่ะท าใหผู้ป่้วย
ไมเ่จ็บปวดทรมานและจากไปดว้ยความสงบสขุได ้

ลกูชายกราบลาแมป่่วยโรคมะเร็งระยะสดุทา้ย
เพือ่อปุสมบท ตัดผมใหเ้สร็จ 
แมส่ ิน้ลมจากไปอยา่งสงบ



การออกแบบและพฒันาระบบบรกิาร
เพือ่การเขา้ถงึบรกิาร ป้องกนัและควบคมุโรค ในโรงพยาบาล

การพฒันารปูแบบบรกิารในโรงพยาบาล

คัดกรองตา

ซมึเศรา้ เครยีดประเมนิ CVD risk

คัดกรองเทา้

คัดกรองไต

SPศลัยกรรม
ศลัยกรรมกระดกู
และกายภาพ

SP หวัใจ
และหลอดเลอืดสมอง

SPตา

SP ไต

SPจติเวช/ ยาเสพตดิ

พฒันา
ระบบบรกิาร
เชือ่มโยง 

Service Plan 
5 สาขา

DPAC



นวตักรรม “OPD Card เคลือ่นที ่แผน่เดยีวเอาอยู”่ 

ระบบบรกิารและกระบวนการบรกิารทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ 
เชือ่มโยงหนว่ยงานภายในและเครอืขา่ยบรกิาร

เพือ่การสง่เสรมิ ป้องกนั และควบคมุโรค ชะลอการเกดิภาวะแทรกซอ้น

ประกอบการดแูลรกัษาผูป่้วย
ท ัง้เครอืขา่ยเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
1.การคัดกรองปัจจัยเสีย่ง ภาวะแทรกซอ้น
2.การประเมนิความเสีย่ง Thai CVrisk
3.การวนิจิฉัยโรค ภาวะแทรกซอ้น โรครว่ม
4.การรักษาและผลลัพธก์ารรักษา

ในแบบฟอรม์ OPD card เคลือ่นที ่(ปีละแผน่)
มกีารบันทกึผลการตรวจตา ผลการตรวจเทา้ ผลการประเมนิภาวะซมึเศรา้ (สง่แผนกจติเวช)

ผลการคัดกรองTB ผลตรวจสขุภาพชอ่งปาก ขอ้มลูการสบูบหุรี ่การดืม่เหลา้ (สง่คลนิกิอดบหุรี ่
ยาเสพตดิ) ผลการประเมนิ Thai CVrisk การตรวจ CXR EKG การสง่ DPAC /นักโภชนาการ  
การแพย้าหรอืS/Eของยา(สง่พบเภสชักร) ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและยารักษาโรค

การด าเนนิงานสง่เสรมิ ป้องกนัและควบคมุโรคโดยบรูณาการกบัหน่วยงานตา่งๆ



การออกแบบและพฒันาระบบบรกิาร
เพือ่การเขา้ถงึบรกิาร ป้องกนัและควบคมุโรค ในชุมชน

2559ปี 25612560 25622558

รักษารพ.

2 แหง่ 4 แหง่ 6 แหง่

255725562555

จัดตัง้
คลนิกิ
หมอ

ครอบครัว

แพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัว

จ านวน 3 คน

+ทมีสหวชิาชพี

หน่วยบรกิาร 22 แหง่ 
แบง่เป็น 6 โซน : 6 PCC
แตล่ะ PCC รับผดิชอบ

หน่วยบรกิารปฐมภมู ิ3-6 หน่วยบรกิาร

สง่ผูป่้วย 
DM&HT
เขา้รักษา

จากนโยบายลดความแออดัในโรงพยาบาล ไดจ้ดัต ัง้คลนิกิหมอครอบครวัและสง่ผูป่้วยDM&HTรกัษาในพืน้ที่
จดัใหม้คีลนิกิบรกิารผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสูง

ในปี 
2563

ขยายเพิม่
อกี 
3แหง่



การออกแบบและพฒันาระบบบรกิาร
เพือ่การเขา้ถงึบรกิาร ป้องกนัและควบคมุโรค ในชุมชน

เดมิการจัดคลนิกิบรกิาร ภาระการดแูลรักษาผูป่้วยจะตกอยูท่ีห่น่วยบรกิารทีเ่ป็นศนูยก์ลาง 

PCC

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

DM&HT Clinic

แบบทางเดยีว
หน่วยPCCหลกัดแูล

PCC

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

DM&HT Clinic

แบบสองทาง
หน่วยPCCหลกัและรพ.สต.รว่มดแูลรักษา

การจดัแบง่หนว่ยบรกิาร 22 แหง่ เป็น 6 โซน : 6 PCC
แตล่ะ PCC รบัผดิชอบหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ3-6 หนว่ยบรกิาร



การออกแบบและพฒันาระบบบรกิาร
เพือ่การเขา้ถงึบรกิาร ป้องกนัและควบคมุโรค ในชุมชน

Matrix Team



การออกแบบและพฒันาระบบบรกิาร
ระบบขอ้มลูสารสนเทศงานNCD และตดิตามผลในระดบัพืน้ที่

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู

การประสานขอ้มลูระหวา่ง IT รพช./รพศ.และเครอืขา่ยปฐมภมูิ

จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การจัดการฐานขอ้มลูสารสนเทศ 



การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ
เครอืขา่ยอ าเภอหว้ยยอด

วันที ่28 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีเ่ครอืขา่ยปฐมภมูใินการตรวจภาวะแทรกซอ้นทางตาในผูป่้วย
เบาหวาน

วันที ่27-28 กมุภาพันธ ์2563
โครงการอบรม Mini Case manager DM&HT รุน่ที1่/2563 จ านวน 12 คน



การด าเนนิงานสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั

เครอืขา่ยอ าเภอหว้ยยอด

การถอดบทเรยีนสูค่วามส าเร็จ รว่มกบักรมควบคมุโรค
1. การจัดการคดักรองกลุม่ทีห่ลดุ ไมค่รอบคลมุ ไดแ้ก ่ออกแบบบรกิาร ตดิตาม 

ประเมนิคณุภาพระบบบรกิาร
2.  การจัดบรกิารเพือ่การดแูลผูป่้วย (DM, HT) ใหม ่และผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น

(การรักษา การใหค้วามรู ้การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม)
3. การจัดการเพือ่คดักรองภาวะแทรกซอ้น และดแูลผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น 

(CKD, CVD, ตา, เทา้) ใหม้คีณุภาพและผลลพัธด์ขี ึน้
4. การจัดการขอ้มลู และใชข้อ้มลู เชน่ 

การใชข้อ้มลูเพือ่การดแูลราย case และ
การใชข้อ้มลูเพือ่ป้อนกลบัใหป้ระชาชนและชมุชน

น าประเด็นทีไ่ดม้าพัฒนาการด าเนนิงาน



การด าเนนิงานสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั

เครอืขา่ยอ าเภอหว้ยยอด

การคดักรองภาวะแทรกซอ้น ในกลุม่ป่วย

มุง่เนน้การจดัการ สง่เสรมิ ป้องกนัและควบคมุโรค โดยบรูณาการกบัหน่วยงานตา่งๆทัง้ในเชงิรุกและเชงิรับ

ตดิตาม SMBG/HMBP
ในกลุม่เส ีย่ง สงสยัป่วย

(ปี2564 Home BP 93.84%)

คดักรองDM/HT
ในกลุม่ปกติ

(> รอ้ยละ 95.00)

ตรวจจอประสาทตาตอ้กระจก
จ านวน1,988คน 

ผดิปกต ิ382 คน (19.21%)
Referพบจกัษุแพทย ์ 250 คน
(65.44%) ทีเ่หลอืปฏเิสธ

ตรวจเทา้
จ านวน1,306คน 

ผดิปกต ิ39 คน (2.98%)
พบ R/O PAD มแีผล
Refer พบศลัยแพทย์

ตรวจสขุภาพชอ่งปาก

จ านวน 250 คน
นดัดแูลรกัษาในกลุม่
ผดิปกต ิ100%

คดักรองซมึเศรา้
ในโรคเร ือ้รงั

จ านวน 6,775 คน
มคีวามเครยีด 19 คน

(0.28%) สง่คลนิกิจติเวช

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
Labประจ าปีDM&HT  

จ านวน 5,776คน
จาก9,091 คน(63.54%)

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวาน และ/หรอื ความดนัโลหติสงูทีป่จัจบุนัยงัสบูบหุร ีล่ดลงจากปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ผูป่้วยDM&HTทีย่งัคงสบูบหุร ีใ่นปีงบประมาณทีผ่า่นมา(ปี2563) ผูป่้วยDM&HTทีย่งัคงสบูบหุร ีใ่นปีงบประมาณปจัจบุนั(ปี2564)

292 คน 93 คน (ณ 17 มนีาคม 2564)



การด าเนนิงานสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั
บรูณาการงานอนามยัโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ และวดัสง่เสรมิสขุภาพ

ตรวจสขุภาพพระ แมช่ใีนวัด 
ใหค้วามรูค้ าแนะน าดา้นสขุภาพ

ตรวจสขุภาพนักเรยีน 
ลดปัจจัยเสีย่งการเกดิโรค

ด าเนนิการทกุหน่วยบรกิารปฐมภมูิ



การจดับรกิารในการเสรมิทกัษะใหชุ้มชน
สามารถจดัการเพือ่ลดปจัจยัเสีย่งสงูในชุมชน

 มกีารด าเนนิงาน DHS โรคเรือ้รัง ทกุรพ.สต.
 มกีารด าเนนิงานหมูบ่า้นปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
 โครงการชมุชนลดเสีย่ง ลดโรค 
 โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

(รพ.สต.ละ 2-3 แผนงานโครงการ/ปี)
 มแีกนน าอสม. การรวมตัวออกก าลังกาย ป่ัน เดนิ วิง่
 มกีารปรับสถานทีล่านออกก าลังกาย 

พืน้ทีบ่รเิวณหนา้รพ.สต.บา้นเหนอืคลอง  อ.หว้ยยอด



การจดับรกิารในการเสรมิทกัษะใหชุ้มชน
สามารถจดัการเพือ่ลดปจัจยัเสีย่งสงูในชุมชน

โรงพยาบาลหว้ยยอดจัดกจิกรรมมหกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทกุปี(ปีที1่4)



การจดัต ัง้ศนูยฟ้ื์นฟผููป่้วยเรือ้รงัในชุมชน



กจิกรรมสนบัสนนุการจดัการตนเองในชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การดแูลเทา้ผูป่้วยเบาหวานแบบบรูณาการแพทยแ์ผนไทย
รพ.สต.หนองชา้งแลน่ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

โครงการเพือ่ใหผู้ป่้วยเบาหวาน สามารถตรวจเทา้ไดด้ว้ยตนเองและเฝ้าระวงัการเกดิแผล 
ป้องกนัการถกูตัดนิว้ เทา้ จากโรคเบาหวาน



กจิกรรมสนบัสนนุการจดัการตนเองในคลนิกิ CKD

นวตักรรม “น า้ปลาแทนเกลอื”



ผลงาน นวตักรรม NCDs

นวตักรรม “แบบประเมนิ TCV risk Score : version A4”

อบรมแกนน าอสม.
ใชแ้บบประเมนิในชมุชน

ใชแ้บบประเมนิ
ในคลนิกิบรกิาร



การตดิตาม ประเมนิผลสขุภาพของคนในชุมชน

บคุคลตน้แบบ การควบคมุโรคเบาหวานและความดันโลหติสงู
รพ.สต.บา้นโพธิโ์ทน จ านวน 50 คน และรพ.สต.ในเตา จ านวน 23 คน

จากกลุม่เสีย่งเป็นกลุม่ปกต ิกลุม่ป่วยควบคมุโรคได ้



24 พฤศจกิายน 63 กจิกรรมการสนับสนุนการด าเนนิงานในชมุชน
ปลอดบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

แกค่ณะกรรมการชมุชน อสม.และประชาชนในพืน้ที ่
เพือ่รว่มขบัเคลือ่นการด าเนนิงานควบคมุ

เครือ่งดืม่แฮลกอฮอล์
และยาสบู ของอ าเภอหว้ยยอด 

ลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู

กจิกรรมมาตรการควบคมุ
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู ในชุมชน

30 พฤษภาคม 2562 ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอหว้ยยอด

รับโลป่ระกาศเกยีรตคิณุเป็นหน่วยงานทีม่ผีลงานเชญิชวนเลกิบหุรีไ่ดส้งูสดุ “ดเีดน่ระดบัเขต”ประจ าปี 2562 
ในโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ั่วไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั

ลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู



ความภาคภมูใิจ รางวลัการมสีว่นรว่ม
ในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน NCDs เครอืขา่ยอ าเภอหว้ยยอด



ความภาคภมูใิจ รางวลัการมสีว่นรว่ม
ในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน NCDs เครอืขา่ยอ าเภอหว้ยยอด

รางวัลชนะเลศิ หมูบ่า้นปรับเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเร็งโรคความดนัโลหติสงูโรคหวัใจ         
และหลอดเลอืดดเีดน่ ต.หนองชา้งแลน่ เขตสขุภาพที ่12 ประจ าปี 2560

รางวัลเชดิชเูกยีรต ิตน้แบบระดบัเขตหมูบ่า้นปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ปี 2561
บา้นหว้ยโขง ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง



สรปุ ผลการด าเนนิงานในรปูแบบผลงานวชิาการ 
CQI /Innovation/ R2R ดา้น NCDs ปี2562-2563 

ผลงาน CQI……”ผลของการจดัการผูป่้วยเบาหวานทีค่วบคมุน า้ตาลในเลอืดไมไ่ด้
โดยการมสีว่นรว่มของผูป่้วยและอาสาสมคัรสาธารณสขุ”

โดย น.ส.สริกิลุ รักสกลุ พว.ช านาญการ รพ.สต.ล าภรูา 
ในการประชมุวชิาการจังหวดัตรัง วันที ่18-19 กนัยายน 2562 ณ โรงแรมเรอืรัษฏา จังหวัดตรัง 

ผลงาน CQI…รางวลัชนะเลศิ มหกรรมวชิาการจังหวดัตรัง
”การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยเบาหวานทีค่วบคมุน ้าตาลในเลอืดไมไ่ด”้
โดย น.ส.จฑุาศนิยี์ หนูเรกิ พว.ช านาญการ และนายวรวฒุ ิคงตกุ รพ.สต.ในเตา



รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั2 ระดบัเขตสขุภาพที ่12 ประจ าปี 2563

ผลงาน R2R ”ผลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 3อ.2ส.เพือ่ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืด
ของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 โดยการมสีว่นรว่มของชุมชน”

โดย นายแสนศกัดิ ์โพธิโ์ทน พว.ช านาญการ รพ.สต.บา้นโพธิโ์ทน
ในการประชมุวชิาการเขตสขุภาพที1่2 ประจ าปี 2563 ณ วันที ่10 กนัยายน 2563 จังหวัดสงขลา



ผลงานวจิยั 
เรือ่ง

“การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยจติเวชทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิรว่มกบั
โรคเบาหวานหรอืโรคความดนัโลหติสงู โดยการมสีว่นรว่มของครอบครวั" ไดร้บั การตอบ

รบัตพีมิพ ์ใน วารสารสาธารณสขุและวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2563

วจิยัโดย นางมยรุ ีลคันาศโิรรตัน ์ นางสปุรยีา ตริพฒัน์
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  งานสขุภาพจติแลจติเวช โรงพยาบาลหว้ยยอด

เป็นการศกึษาพฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยจติเวชและการมสีว่นรว่มของครอบครัวในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพ ในผูป่้วยจติเวชทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิรว่มกับมโีรคเบาหวานหรอืโรคความดันโลหติสงู อาย ุ20-59 ปี 
ทีค่ลนิกิจติเวชโรงพยาบาลหว้ยยอด วนัที ่1 ตลุาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2562  จ านวน 12 ราย และสมาชกิ
ในครอบครัว จ านวน 12 ราย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื โปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม แบบประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพ และแบบบันทกึสภาวะสขุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิ
เชงิพรรณนา สถติ ิWilcoxon Signed Ranks Test และ Pair Sample t-Test 

ผลการศกึษาพบวา่คะแนนการมสีว่นรว่มของ
ครอบครัวในการสนับสนุนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพและคะแนนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพโดยรวมของกลุม่เป้าหมาย กอ่นและหลัง
เขา้โปรแกรมแตกตา่งกันอยา่งมนัียส าคัญทางสถติ ิ
(p-values < .05) คะแนนพฤตกิรรมสขุภาพ 
ดา้นการรับประทานอาหารและดา้นการออกก าลัง
กาย มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนัียส าคัญทางสถติ ิ
(p-value < .05) สว่นดา้นการจัดการกับอารมณ์ 
ไมม่นัียส าคัญทางสถติ ิ แสดงวา่โปรแกรม
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพมผีลใหค้รอบครัว
มสีว่นรว่มในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพผูป่้วย
จติเวชใหด้ขี ึน้ ในดา้นการรับประทานอาหารและ
การออกก าลังกาย



ผลงานวชิาการ R2R ลา่สดุในปี2563
”ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที2่

อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ”
จากปญัหาส าคญั...  รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุระดบัน า้ตาลไดด้(ีHbA1C<7.0%) 

ซึง่ในปี2561ควบคมุได ้รอ้ยละ15.82 เป็นอนัดบัสดุทา้ยของ10อ าเภอในจงัหวดั



รางวลัชนะเลศิ ระดบัเขตสขุภาพที ่12 ประจ าปี 2563

ผลงาน R2R ..”ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที2่
อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ”

โดย นางจารมุน ลคันาววิัฒน ์ พว.ช านาญการ
ในการประชมุวชิาการเขตสขุภาพที1่2 ประจ าปี 2563 ณ วันที ่10 กนัยายน 2563 จังหวัดสงขลา

เป็นวทิยากรรว่มแลกเปลีย่นประเด็น NCD Clinic Plus Sharing ใหจั้งหวดัสตลู

การเผยแพรก่ารด าเนนิงานแกโ่รงพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกจังหวดั



การด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั NCD Clinic Plus รอบที ่1/2564

หวัขอ้ รายงานตามตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ปีงบประมาณ

ปี2561 ปี2562 ปี2563
ปี2564

ณ16 ม.ีค.64

(เป้าหมายครึง่ปี)

1* รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคDM ≥60.00 NA NA 57.56 34.70

2
อตัราผูป่้วยDMทีไ่ดร้บัการตรวจไขมนั LDL 
และมคีา่ LDL < 100 mg/dl

≥60.00 13.53 20.73 20.11 17.88

3 รอ้ยละผูป่้วยโรคDMทีค่วบคมุระดบัน า้ตาลไดด้ี ≥40.00 15.82 36.07 40.84 26.40

4 รอ้ยละของผูป่้วยDMทีม่คีวามดนัโลหติควบคมุไดต้ามเกณฑ์ ≥60.00 53.26 80.27 73.85 53.26

5*
รอ้ยละของผูป่้วยDMทีม่ภีาวะอว้น [BMI >= 25 กก./ตร.ม.)] 
ลดลงจากงบประมาณทีผ่า่นมา

≥5.00 NA NA -3.45 -5.91

6 อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นเฉยีบพลนัในผูป่้วยDM ≤2.00 1.37 2.12 2.34 1.21

7 รอ้ยละของผูป่้วยDMรายใหมล่ดลง ≥5.00 -0.20 22.83 22.09 43.05

8* รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคHT ≥70.00 NA NA 88.39 85.34

9 รอ้ยละผูป่้วยโรคHTทีค่วบคมุความดนัโลหติไดด้ ี ≥60.00 44.94 81.59 70.20 57.20

10
รอ้ยละของผูป่้วย DM และ/หรอื HT ทีไ่ดร้บั
การคน้หาและคดักรองโรคไตเรือ้รงั

≥80.00 71.13 75.17 74.22 63.53

11
รอ้ยละของผูป่้วย DMและ/หรอื HT ทีเ่ป็น CKD 3-4 
ชะลอการลดลงของ eGFR

>50.00 NA 39.47 66.34 78.72

ทีม่า: HDC กระทรวง ณ วนัที ่16 มนีาคม 2564

ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัNCD Clinic Plus
ปี 2561-2564

หมายเหต:ุ

*ตวัชีว้ดัขอ้1,5,8 ตวัชีว้ดัใหม่

ยงัไมบ่รรลตุามเป้าหมาย บรรลตุามเป้าหมาย



ผลลพัธท์ ีแ่สดงออกมาเป็นตวัเลขทีส่งูข ึน้หรอืต า่ลง 
หรอืรางวลั เชดิชูเกยีรตทิ ีไ่ดร้บัมากมาย

เสยีงสะทอ้นแหง่ความสขุของประชาชนในชุมชน ตอ่ความไวว้างใจ เชือ่ม ัน่ ศรทัรา
ในระบบบรกิารของสาธารณสขุอ าเภอหว้ยยอด 

น่ันคอื ความส าเร็จของสาธารณสขุไทย

ประโยชนส์งูสดุทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนอยา่งแทจ้รงิ
คนไทยดแูล ใสใ่จกนั  เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ ีโดยการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ไมท่อดทิง้กนั

ก็ไมส่ามารถแสดงคณุภาพของการดแูลผูป่้วยอยา่งแทจ้รงิได ้


