
แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง

การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(Primary  and Secondary Prevention)



กลุม่ปกติ กลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย

ไมเ่ป็นกลุม่เสีย่ง
(ลดเสีย่ง)

ไมเ่ป็นกลุม่ป่วย
(ลดโรค)

ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น
(ลดภาวะแทรกซอ้น)

ประชาชนอาย ุ35 ปีข ึน้ไป

เป้าหมาย



สถานการณ 

รอ้ยละของประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไปทีไ่ดรั้บการคดักรองเบาหวาน

รอ้ยละของประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไปทีไ่ดรั้บการคดักรองความดนัโลหติสงู

รอ้
ยล

ะ
รอ้

ยล
ะ



อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน
รอ้

ยล
ะ



รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุระดบัน้ําตาลไดด้ี

รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ (รอบเอว มากกกวา่ (สว่นสงู(ซม.)/2) ) 

รอ้
ยล

ะ
รอ้

ยล
ะ



รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหติไดด้ี
รอ้

ยล
ะ



รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีไ่ดรั้บการตรวจภาวะแทรกซอ้นทางตา

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีไ่ดรั้บการตรวจภาวะแทรกซอ้นทางเทา้ 

รอ้
ยล

ะ
รอ้

ยล
ะ



รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงูทีข่ ึน้ทะเบยีนไดรั้บการ
ประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk)

รอ้
ยล

ะ



อตัราตายของผูป่้วยในโรคหลอดเลอืดสมอง
รอ้

ยล
ะ

อันดับ 1 

ของประเทศ



สภาพปญหา

1. ผูปวยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได

มีภาวะอวนลงพุง

ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุจึงมักไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มีความรู แตยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะ

การควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย

มีโรครวมหลายโรค 

2. กลุมเสี่ยง
ไมเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

วิถีชีวิต สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

3. ผูปวยหลอดเลือดสมองรายใหมบางสวนไมไดอยูในกลุม CVD Risk 





แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การปองกันและควบคุมโรคไมตดิตอเรื้อรัง (Primary  and Secondary Prevention )

ลดอัตราตายดวยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานและ โรคความดนัโลหติสูงในกลุมประชากรอายุ 30 - 70 ป 

(ลดลงรอยละ 25) ภายในป 2568

เปาประสงค

ตัวช้ีวัด Primary Prevention

1. อัตราปวยเบาหวานรายใหม จาก Pre DM 

   (นอยกวารอยละ 2.4)

2. อัตราปวยความดัน โลหิตสูงรายใหมจาก Pre HT 

   (นอยกวารอยละ 4.0)

3. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง (ลดลงรอยละ 2.5)

4. ความชุกของผูปวยโรคเบาหวาน (ลดลงรอยละ 2.5)

1. ปองกันและลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอเร้ือรังมาตรการ

กลยุทธ 2. เสริมสรางศักยภาพชุมชน/

ทองถิ่นและภาคีเครือขายใน

การแกไขปญหาโรคไมตดิตอ

เร้ือรัง

2. จัดระบบบริการสุขภาพใหมีประสทิธิภาพ

1. ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ไมติดตอเร้ือรัง

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

Secondary Prevention

1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี (รอยละ 40)

2. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันไดดี 

   (รอยละ 50)

3. รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจภาวะแทรกซอน (รอยละ 60)

4. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับการคัดกรอง 

CVD Risk (≥รอยละ 85)

5. รอยละกลุมเส่ียง CVD Risk ≥30% ไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(รอยละ 60)



small success  ป  2562
ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ เป้าหมาย 

 3 เดอืน
เป้าหมาย  
6 เดอืน

เป้าหมาย  
9 เดอืน

เป้าหมาย 
 12 เดอืน

รอ้ยละของประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไปทีไ่ดรั้บ
การคัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหติสงู

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 90 - -

อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง
เบาหวาน

- 1.2 <2.4 <2.4

รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุระดับ
น้ําตาลไดด้ี

- รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 40

รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดันโลหติสงูที่
ควบคมุระดับความดันไดด้ี

- รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50

รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสงูไดรั้บการคัดกรอง CVD Risk 

รอ้ยละ 40 ≥รอ้ยละ 85 - -

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวาน / ความดันโลหติ
สงู ทีไ่ดรั้บการตรวจภาวะแทรกซอ้น 
(ตา ไต เทา้)

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60

รอ้ยละของกลุม่เสีย่ง CVD Risk ≥30%
ไดรั้บการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

- - รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 60



สสจ.

1. รณรงคล์ดปจัจยัเสีย่ง 3 อ 2 ส
2. รณรงคลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน 

เค็ม หรืออาหารทางเลือกสุขภาพ และ 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ

3. สํารวจพฤตกิรรมและปจัจยั
เสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั

4. เสรมิสรา้งความรอบรูท้าง
สขุภาพ (Health Literacy) 

สสอ

1. กํากับติดตามการคัดกรองเบาหวาน      

ความดันโลหติสูง

2. รณรงคลดปจจัยเส่ียง 3 อ 2 ส

3. รณรงคลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม 

หรืออาหารทางเลือกสุขภาพ และ อาหาร

วางเพื่อสุขภาพ

4. เสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health 

Literacy) 

รพท / รพช / รพ.สต.

1. คัดกรอง เบาหวาน และความดันโลหติสูง  

2. ประเมนิ CVD Risk ในกลุม่ 
ประชากร อาย ุ35 ปี ข ึน้ไป

3. รณรงคลดปจจัยเส่ียง 3 อ 2 ส

4. รณรงคลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม 

หรืออาหารทางเลือกสุขภาพ  และ อาหาร

วางเพื่อสุขภาพ

5. เสริมสรางความรอบรูทางสุขภาพ (Health 

Literacy) 

หนวยงานอืน่ที่เก่ียวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. รณรงคลดปจจัยเส่ียง 3 อ 2 ส

2. รณรงคลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน 

เค็ม หรืออาหารทางเลือกสุขภาพ และ 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยทุธท์ ี ่1 
ลดความเสีย่งตอ่การเกดิ

โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง



สสจ.

1. สรา้งองคก์รตน้แบบ
สาธารณสขุรกัษส์ขุภาพ

สสอ

1. สรา้งองคก์รตน้แบบ
สาธารณสขุรกัษส์ขุภาพ

รพท / รพช / รพ.สต.

1. ดาํเนนิการชุมชน “ลดเสีย่ง 
ลดโรค”

2. สรา้งองคก์รตน้แบบ
สาธารณสขุรกัษส์ขุภาพ

3. จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

กลุมเส่ียงสูง DM  HT

หนวยงานอืน่ที่เก่ียวของ

โรงเรียน

1. จดัอาหารลดหวาน มนั เค็ม 
หรอือาหารทางเลอืกสขุภาพ  
ใหก้บันกัเรยีน

หนวยงานอืน่ที่เก่ียวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ดาํเนนิการชุมชน “ลดเสีย่ง ลด
โรค”

3. จดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
กลุม่เสีย่งสงู DM  HT

2. สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การออก
กําลงักาย เชน่ สถานที ่อปุกรณ์
ออกกําลงักาย

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยทุธท์ ี ่2 
เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ชุมชน/ทอ้งถิน่และภาคี
เครอืขา่ยในการแกไ้ข

ปญัหาโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั



สสจ.

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช SMBG 

และ HBPM แกบุคลากรระดับอําเภอและ

ตําบล

2. จัดประชุมกรรมการ NCD Board ระดับ

จังหวัด

3. ประเมินมาตรฐาน NCD คลินิก คุณภาพ

4. ประสาน และตดิตามการดําเนินงาน

สสอ

1. ประสาน การดําเนินงานระหวาง รพ. และ รพ.สต.

2. กํากับ ติดตาม NCD คลินิก คุณภาพ

รพท / รพช / รพ.สต.

1. ดําเนินการคลินิกโรคเร้ือรัง (NCD คลินิก) คุณภาพ

2. จดัทาํรปูแบบ/ นวตักรรมการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั โดยเฉพาะกลุม่ควบคมุไมไ่ด ้
และกลุม่มภีาวะแทรกซอ้น

3. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พรอมท้ังใหการรักษา

4. จัดทําระบบสงตอ , Fast Track

5. ตดิตามผูปวยท่ีขาดการรักษาและควบคุมไมได

6. ขยายคลนิกิโรคเรือ้รงัไปยงั รพ.สต.ทีม่คีวามพรอ้ม

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยทุธท์ ี ่3
 พฒันาระบบบรกิาร

สขุภาพ 
(Service Plan)

หนวยงานอืน่ที่เก่ียวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

นําสง่ผูป่้วย-รบักลบัโดยรถกูช้พี
ฉุกเฉนิ
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