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โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NCD)

1 การคัดกรองความเสีย่ง HT/DM
เพือ่ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และผู้ที่
มีความเส่ียงต่อโรค

ตค.61-มค.62 ผู้รับผิดชอบ

1.1 ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการคัดกรอง ต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก แถบDTXคัดกรอง 100,000 100,000 งาน NCD
1.1.1 คัดกรองความเส่ียงHTในผู้ป่วยDM ผู้ป่วย DM ทีย่งัไม่ป่วย HT        รพ
1.1.2 คัดกรองความเส่ียงDMในผู้ป่วยHT ผู้ป่วย HT ทีย่งัไม่ป่วย DM      รพ.สต.
1.1.3 ใชT้rigger BP ใน OPD/IPD ผู้มารับบริการ OPD/IPD ทุกราย ทุกแห่ง
1.1.4  คัดกรองในกลุ่ม 35 ปีขึน้ไปทีย่งั
ไม่ป่วย

ประชากร 35 ปีขึน้ไปทีย่งัไม่ป่วย ทุก
ราย
คัดกรองความเส่ียงHT 11,203 ราย
คัดกรองความเส่ียงDM 12,867 ราย

1.1.5 น าข้อมูลจากการตรวจสุขภาพใน กลุ่มราชการทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ
        ข้าราชการมาบันทึกใน ncd 
screen ด้วย

ครู/ต ารวจ/เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข

1.2 ก าหนด Timeline คัดกรองแล้ว 31 มค. 62 IT Board

2 การปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุม่เสีย่ง
เพือ่ป้องกันการเกิดผู้ป่วยราย
ใหม่จากกลุ่มเส่ียง

ผู้ทีม่ีความเส่ียง HT/ DM ทุกราย ตค.61-มีค.62 ผู้รับผิดชอบ

2.1 ก าหนดวิธีการในการปรับเปลีย่น
เพือ่ชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย

ผู้ป่วย DM/HT un control ทุกราย
ตค.61-กย.62 งาน NCD

1.1. รายบุคคล
1.1.1. กลุ่มปกติ>> ให้สุขศึกษา
1.1.2. กลุ่มเส่ียง>>Health Literacy(
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ)
1.1.3. กลุ่มเส่ียงป่วย>>เน้น Health 
Literacy โดยคืนข้อมูลความเส่ียง 
แนวโน้มสุขภาพของตนเอง ให้

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วันที่-ถึงวันที)่

 งบประมาณรวม 
(บาท)
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที่-ถึงวันที)่
 งบประมาณรวม 

(บาท)

คืนข้อมูลความเส่ียงและร่วมออกแบบการ
ปรับเปล่ียนฯโดยเน้นให้ผู้เส่ียงออกแบบเอง

ตค.61-กย.62

เก็บข้อมูล ก่อน-หลัง (HT/DM)การปรับเปล่ียน
ประเมินก่อน-หลัง (ผลลัพธ ์ป่วย/ปกติ)
1.2. รายกลุ่ม รพ.สต.
โดยมุง่เน้นการจัดการผลลัพธใ์นการจัดการปัจจัยเส่ียง ทุกแห่ง
ของกลุ่มเส่ียงให้เป็นรูปธรรม โดย
ก าหนดให้เป็น
ผลงานของ CM ทุกคน และมีทีมวชิาการ
และทีม
 CPG รับผิดชอบผลลัพธ์
1.3. ในชุมชน เน้นประเด็นความเค็ม

กิจกรรมปรับเปล่ียนฯชุมชน เน้นกลุ่มเส่ียงที่
สมัครใจ น าร่อง สถานบริการล่ะ -30คน

ต้นแบบ จ านวน 30คน/1สถานบริการ
11สถานบริการ 330 คน

ม.ค.62-มี.ค.62  60,100.00 60,100

โรงเรียนอ่อนหวานมันเค็ม โรงเรียนทุกโรง, แกนน าสุขภาพ
นักเรียน 65โรงเรียน)

ผนวกกับงาน
อนามัย
โรงเรียน

3 การรักษาและดูแลต่อเน่ืองภายใต้หลักการ 1. เพือ่การควบคุมโรคในกลุ่มป่วย ผู้ป่วย DM  782 ราย ผู้รับผิดชอบ
Chronic care model 2. เพือ่ให้มีคลินิกบริการทีม่ี

คุณภาพตามหลักการ
ผู้ป่วย HT   2,638 ราย

งาน NCD

3.1 การก าหนดทิศทางและนโยบาย     Chronic care model รพ.แม่ลาน้อย/รพ.สต. 10 แห่ง รพช/
     Healthcare Organization รพ.สต.10แห่ง
3.1.1 ทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย 
โดยการน า

ตค.61

ผลลัพธจ์ากการให้บริการมาปรับให้ทัน
เหตุการณ์และ

NCD Board

สอดคล้องกับสถานการณ์ (ทุกเดือน)
3.1.2 จัดท าหรือปรับแผนพัฒนายกระดับ
การบริการ

1-31ตค.61
coaching B.
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที่-ถึงวันที)่
 งบประมาณรวม 

(บาท)

3.1.2.1.เพิม่ Chronic care model ใน 
รพ.สต.

รพ.สต.6แห่ง

3.1.3 ส่ือสาร ทิศทางนโยบาย เป้าหมาย
ไปยงัผู้มี

CPG Board

ส่วนร่วมทุกระดับและมีการประเมินผล
การส่ือสาร

(ทุกเดือน) ตค.61-กย.62

3.1.4 น าผลการก ากับติดตามมาพัฒนา
ปรับปรุง

ตค.61-กย.62

การด าเนินงาน Clinic NCD Plus
conference case ไตรมาสละ1คร้ัง
3.1.5 ก าหนดทีมสหวชิาชีพทีรั่บผิดชอบ มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด ตค.61
ให้บริการทีช่ัดเจน บุคลากร สถานทีแ่ละ
ส่ิงแวดล้อม

1.จ้างเหมาค่าเดินทางของผู้ป่วยDM
 =15,000
2. ส่ือเร่ืองการดูแลช่องปาก=33,500
(แผ่นพับ2000x2.25=4,500 ชุด
แปรงฟัน2000x14.5=29,000)

เม.ย.62-ก.ค.62  48,500.00 48500

เหมาะสมเพียงพอและเอือ้ต่อการเข้าถึง
บริการ

เคร่ืองตรวจDTX 10 เคร่ือง ขอสนับสนุน

3.1.6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการ
ให้บริการ

เคร่ืองวดัความดันโลหิตดิจิตอล 10 
เคร่ือง

ตค.61 ขอสนับสนุน

เพียงพอ มีประสิทธภิาพและพร้อมใช้งาน Salinity meter จ านวน 12 เคร่ือง
3.2 ระบบสารสนเทศ Clinical 
Information
     Systems 
3.2.1 มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบียน
ข้อมูลครบถ้วน

ตค.61-กย.62

และเป็นปัจจุบัน
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที่-ถึงวันที)่
 งบประมาณรวม 

(บาท)

เพิม่ช่องทางการแจง้ข้อมูลสถานะประชากร(ตาย
 ยา้ย หาย รักษา)ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 ออกแบบระบบข้อมูลให้สามารถ พย.61-กย.62
1. ช่วยเตือนผู้ให้บริการและผู้ป่วยวา่ถึง
เวลาต้องท า
อะไร
2. แยกแยะผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นฐานข้อมูลเป็น
กลุ่มยอ่ย ตาม
ความเส่ียง เพือ่วางแผนป้องกันได้
3. ช่วยให้วางแผนการรักษาทีเ่หมาะสม
กับแต่ละราย

ท าmapping คนไขC้VD Riskสูง ให้
ทัง้ รพ และคนไข้ติดตังไว ้เวลาฉุกเฉิน

ตค.61-กย.62 1,250 1,250

4. ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ระหวา่งทีมผู้
ให้บริการ
และผู้ป่วยในส่วนทีจ่ าเป็น
5. วดัประเมินประสิทธภิาพการท างาน
ของทีม และ
ระบบงานได้
3.3 การปรับประบบบริการ
Delivery System Design 
3.3.1 มีทีมงานทีม่ีประสิทธภิาพ ตค.61
(effective teamwork) ประกอบด้วย
1. บทบาทของทีมทีม่ีการมอบหมายชัดเจน
2. มีการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยซับซ้อน
3.3.2 จัดท าแผนการรักษา (a care plan)
 เช่น

พย.61-กย.62

ก่อนผู้ป่วยมาตามนัด ได้แจ้งให้ผู้ป่วย
ทราบวา่
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที่-ถึงวันที)่
 งบประมาณรวม 

(บาท)

เตรียมตัวตรวจอะไรบ้าง เตรียมข้อมูล
อะไรบ้าง
ขณะทีท่ีมก็เตรียมวา่ผู้ป่วยรายนีต้้องการ
พบสห
วชิาชีพใดบ้าง เมือ่ผู้ป่วยมาถึงมีเจ้าหน้าที่
รวบรวม
ทัง้ข้อมูลห้องปฏิบัติการและข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์
ผู้ป่วยเกีย่วกับโรคเร้ือรัง เตรียมพร้อมไว้
ให้แพทย์
เมือ่ตรวจผู้ป่วยแล้วมี การส่งต่อผู้ป่วย
สหวชิาชีพอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องดูแลให้เสร็จ
3.3.3 การดูแลต่อเนือ่ง ประกอบด้วย ตค.61-กย.62
1. การนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษา
2. แผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
รายบุคคล/กลุ่ม
3. การติดตามดูแลผู้ป่วยทีข่าดนัด
3.3.4.กลุ่มเส่ียงป่วยส่งพบแพทย์<<มีใบ
น าส่ง ระบุระดับ BP/DTX 3คร้ังสุดท้าย 
<<ส่ง รพ วนั พฤ,ศ ทีค่ลินิกNCD<<กรณี
 ptระดับวกิฤต ส่งER
3.4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
     Self-Management Support
3.4.1 จัดบริการเพือ่ส่งเสริมความรู้ 
ทักษะทีจ่ าเป็น

ตค.61-กย.62

ต่อการตัดสินใจและการจัดการตนเอง
รวมถึงการ
วางแผนดูแลตนเองได้อยา่งต่อเนือ่ง
ร่วมกับทีม
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
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สหวชิาชีพ
3.4.1.1.เน้นการใช้สมุดบันทึกผู้ป่วยNCD
โดยในเล่มประกอบด้วยข้อมูลของคนไข้
ทัง้หมด
3.4.2 มีกระบวนการส่ือสารเพือ่คืนและ
แลกเปล่ียน

ตค.61-กย.62

ข้อมูลการดูแลรักษาและจัดการตนเอง
ของผู้ป่วย
ร่วมกับทีมสหวชิาชีพทัง้ทีบ่้านและใน
โรงพยาบาล
3.4.3 สนับสนุนการจัดการตนเอง การท า
หน้าทีท่ัง้

ตค.61-กย.62

ด้านร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ
ทางสังคม
3.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ดูแล
ป้องกันและจัดการโรค Decision 
Support
3.5.1 ทบทวนและปรับแนวเวชปฏิบัติ
(CPG)

ตค.61-กย.62

เป็นระยะเพือ่ให้สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้รับบริการ

ตามบริบทของพืน้ที่

ทุกฝ่ายร่วมออกแบบCPGที่สะดวกและสามารถ
ท าได้จริงในพืน้ที่ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับ
ได้

1.มีCPGกรณีพบptฉุกเฉินBP>180/100ใน
 รพ.สต.มียาลดBPฉุกเฉินที่สามารถ
ปรึกษาแพทยใ์นกลุ่มไลน์ แล้วให้การรักษา
เบือ้งต้นให้แก่ ptที่ รพ.สต.



30

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
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3.5.2 ประเมินการปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติ พย.-ธค.61

3.5.3 มีระบบการประสาน ให้ค าปรึกษา
ระหวา่ง

ตค.61-กย.62

ผู้จัดการระบบกับผู้ให้บริการในคลินิก
ของสถานบริการ

3.5.4 Chronic Case Conference/ KM พย.61-กย.62
กระจายความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการ สามารถ
สะดวกและหลายช่องทาง
3.6 การจัดบริการเชือ่มโยงชุมชน พย.61-กย.62
 Community Resources and 
 ีการร่วมใช้ทรัพยากรขององค์กรต่างๆ ใน
ชุมชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้ระหวา่งหน่วย
บริการ
สุขภาพขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และระหวา่ง
หน่วยบริการ
กับส่วนบริการอืน่ๆ ในชุมชน.

4 การติดตามการด าเนินงาน ควบคุมก ากับติดตามและ
สนับสนุนการด าเนินงาน

ประชุมNCD Broad เดือนละ1คร้ัง ตค.61-กย.62 26,400 6,600 6,600 6,600 6,600

4.1 การตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินงานใน HDC

เดือนละ 1 คร้ัง พย.61-กย.62 IT Board

4.2 การรายงานผลการด าเนินงานใน คป
สอ.

เดือนละ 1 คร้ัง พย.61-กย.63 ncd board

4.3 การายงานผลการด าเนินงาน กวป. เดือนละ 1 คร้ัง ธค.61,กพ.62, IT Board
4.4 การติดตาม และ Coaching หน้างาน เดือนล่ะ 1คร้ัง พย.61-กย.62 IT Board

2.มีCPGกรณีพบptวกิฤติ DTX<50 ทุก 
รพ.สต.ต้องสามารถให้การช่วยเหลือ
เบือ้งต้นได้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที่-ถึงวันที)่
 งบประมาณรวม 

(บาท)

4.5 Audit/ Update CPG 1 คร้ัง ทุก รพ./รพ.สต ตค.61-กย.62 CPG Board

4.6 การประชุม NCD Board ระดับจังหวดั
2 คร้ัง(2วนั)/ป(ีรพ3รพ.สต11สสอ
1)1,640/คน

พย.61,เมย.62          24,600      12,300     12,300

4.7 การประชุม NCD Board/ ประชุม
วชิาการ/ KM

12 คร้ัง ตค.61-กย.62

     Case conference เพือ่ขับเคล่ือนใน
ระดับอ าเภอ
4.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
วชิาการ

2 คร้ัง(วทิยาก600/hrx5hrs=3,000) พย.61,มีค.62          12,600        6,300       6,300

     ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (จัดเล้ียง30คนx110=3,300)
4.9 เข้าร่วมการประชุมวชิาการ
ระดับประเทศ

10คน(ค่ารถตู้10,000,เบีย้เล้ียง960ที่
พัก3,200)

สค.62 (51,600)          51,600      51,600

4.10 สนับสนันการอ่าน Fundus camera ทุกอ าเภอ ตค.61-กย.62
4.11 นิเทศติดตามการด าเนินงาน 2 คร้ัง ทุกอ าเภอ มีค.62,สค.62
4.12 ถอดบทเรียนการท างาน 2 คร้ัง ทุกอ าเภอ มีค.62,สค.63

5 ติดตามข้อมูลระดับ สสจ ของคณะท างาน
ITสสจ.แม่ฮ่องสอน(10%ของงบประมาณ
NCDป6ี1)

ตค.61-กย.62
         46,810      23,405     23,405

       371,860     6,600    109,955    106,700   148,605รวมงบประมาณ


