
เปาหมาย/ตัวชี้วัด 1.อัตราDM รายใหมจาก
ประชากรกลุมเสี่ยงและสงสยัปวยความดันโลหิตสงู ในเขตรับผิดชอบไดรับการวดัความดันโลหิตที่บาน  
ที่ข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

สถานการณขอมูล  
ยทุธศาสตร/มาตรการ มาตรการ 1 การสรางการมีสวนรวมของ

ชมุชน/ทองถ่ินและภาคีเครอืขายในการ
ปองกันและลดการเขาถึงปจจัยเสี่ยง ตอ
การเกิดโรค  

กิจกรรม 1.ขบัเคล่ือนการดําเนินงานดวย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ(DHB)  
2.พฒันาตาํบลตนแบบโดยมีแผนที่ทาง
ยทุธศาสตร(SRM)ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน  
3.หนวยงาน/องคกร/
ประกอบการ/โรงเรียนเปนตนแบบองคกร
ไรพุง/สถานที่ทาํงานปลอดบหุรี่ 
4.การสงเสริมการออกกลังกายโดยการจัด
ใหมีพื้นท่ีและเครื่องออกกําลังกายไวใน
ชุมชน/การจัดมหกรรมกีฬา เพื่อสุขภาพ 
สนับสนุนผูนําออกกําลังกาย
กําหนดแผนและกจิกรรมออกกําลังกาย
อยางตอเนื่อง  
5.การสนับสนุนใหมีชุมชน

รายใหมจากPre-DM ≤2.0%   2.รอยละของDMที่ควบคุมได ≥ 40%  3.รอยละของ 
ประชากรกลุมเส่ียงและสงสยัปวยความดันโลหิตสงู ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน  
ที่ข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหวัใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ≥ 90 %

  
การสรางการมีสวนรวมของ

ทองถ่ินและภาคีเครอืขายในการ
ปองกันและลดการเขาถึงปจจัยเสี่ยง ตอ

มาตรการ 2  พัฒนาระบบการจัดบริการ
เพ่ือลดเสี่ยงลดโรคใหสอดคลองกับ
สถานการณโรคและบรบิทพ้ืนที่  

มาตรการ 
จัดการขอมูล

ขบัเคล่ือนการดําเนินงานดวย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

พัฒนาตาํบลตนแบบโดยมีแผนท่ีทางเดิน
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน   

/อปท./สถาน
โรงเรียนเปนตนแบบองคกร

สถานท่ีทาํงานปลอดบหุร่ี  
การสงเสริมการออกกลังกายโดยการจัด

ใหมีพื้นที่และเคร่ืองออกกําลังกายไวใน
การจัดมหกรรมกีฬา เพื่อสุขภาพ /

ออกกําลังกาย/มีชมรมและ
กําหนดแผนและกจิกรรมออกกําลังกาย

การสนับสนุนใหมชีุมชน/ชมรมจัด

1.การคัดกรองDM,HTในประชากรอายุ 35 
ปขึ้นไปและการประเมินภาวะสุขภาพ  
2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวย DM ภายใน 2 สัปดาห และมี
การติดตาม ดวยการเจาะDTXทุก 3 เดือน 
ในกลุมสงสยัปวย DM, ทุก 6 เดือนในกลุม
เส่ียง DMโดยบันทึกในสมุด ประจําตัวกลุม
เส่ียง    
3.การคัดกรองภาวะแทรกซอน ตา ไต เทา  
ชองปาก CVD risk   
4.การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self 
management) และการประเมินดวย
ตนเอง(Self monitoring) ดวย
SMBG/SMBP เปนรายบุคคลในผูปวยท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาล/ความดันโลหิต ไมได/

1
ใหม 
2. 
3.
วิเคราะหขอมูล 
4.
วิเคราะหปญหา 
และกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานตาม
บริบทของพ้ืนท่ีได 
 

รอยละของ HTควบคุมได ≥ 50%  4.อัตรา
ประชากรกลุมเสี่ยงและสงสยัปวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน  ≥ รอยละ 40  5. รอยละDM/HT

≥ 90 %  
 
มาตรการ 3  พัฒนาระบบเฝาระวังและการ
จัดการขอมูลNCD  

1.พฒันา CPG ในการวินิจฉัยผูปวยDM/HT ราย
ใหม  
2. เคลียฐานขอมูลประชากรใหตรงกับพื้นท่ี  
3.พฒันาศกัยภาพการจัดการขอมูลและการ 
วเิคราะหขอมูล  
4.จัดหลักสูตร SM ในทุก รพ,  สสอ. เพื่อสามารถ
วเิคราะหปญหา  
และกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานตาม
บริบทของพ้ืนท่ีได  
 



กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวยโรคเบาหวาน และมี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน/เครือขายพ้ืนท่ี
อ่ืน  
6.การสงเสริมดานจริยธรรม กําหนด
มาตรการทางสงัคม เชนชุมชนปลอดเหลา  
การฝกสมาธิในเทศกาลวัน สาํคัญตางๆ  
7.การสงเสริมใหชุมชนมีอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เชนการจัดตลาดนัดอาหารสุขภาพ    
8.การสื่อสารเตือนภัยเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 3อ. 2ส.(ลดหวาน ลดมัน ลด
เค็ม ออกกําลังกาย  เลิก บุหรี/่สุรา) มีการ
รณรงคในเทศกาล/ประเพณีสําคัญของ
ชุมชน  
 

CVD risk >30 %  ผป.DM/HTที่สูบบุหรี่
ใหสมัครใจเขาคลินิกอดบุหรี่   
5.การติดตามเยี่ยมบานเพ่ือประเมินและ
แกไขปญหาตามปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม  
6.พัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษาดวย
เทคนิค MI (Motivation Interview)  
7.การพัฒนาและการออกนิเทศติดตาม/
ประเมิน NCD clinic plus /อดบุหรี่ ในรพ.
ทุกแหง ,คลินิก NCD คุณภาพ/DPACใน 
รพ.สต   
8.พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการติดตาม/
ดูแลกลุมเสี่ยง กลุมปวยเพ่ือประเมินDTX 
,BP ,CVD risk  
 

ระดบัความสําเร็จ ไตรมาส 1 
1.คัดกรอง ปชช.อายุ 35 ป 

ขึ้นไป≥90%   
2.กลุมเสี่ยงDM/HTไดรับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 60%  
3.การคัดกรองภาวะแทรกซอน 

ตา ไต เทา ชองปาก 60 %,  

CVD risk 70 %  
4.มีคณะทํางานการดําเนินงาน

DHB /ตําบลตนแบบ 

ไตรมาส 2 
1.กลุมเสี่ยง DMไดรบัการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 80%   
2.การคัดกรองภาวะแทรกซอน 

ตา ไต เทา ชองปาก70 %  

CVD risk  90%  
3.การอบรมการใหค าปรึกษา

ดวยเทคนิคMI (Motivation 

Interview)  
4.มีตําบลตนแบบลดเสี่ยง ลด

ไตรมาส 3 
1.NCD clinic plus /คลินิก

NCD คณุภาพในรพ.สต 2 

แหง/อําเภอ ผานการ ประเมิน 

80%  
2.ตําบลตนแบบผานเกณฑ 

ระดับดีข้ึนไป  100 % 
3.รอยละของDMที่ควบคุมได 

≥ 40%   
4.รอยละทีH่Tควบคุมได ≥ 

ไตรมาส 4  
1.อัตราDM รายใหมจากPre-DM ≤2 

%   
2.รอยละของ DMที่ควบคุมได ≥ 

40%   
4.รอยละที่ HTควบคุมได ≥ 50%   
5.อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัย

ปวยความดันโลหิตสูง ในเขต

รับผิดชอบไดรับการ วัดความดัน

โลหิตทีบ่าน  ≥  40 %  



5.การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตําบลตนแบบทําแผนที่

ทางเดิน ยุทธศาสตร(SRM)ลด

เสี่ยง ลดโรคเบาหวาน  

โรค DM 1 ตําบล/อําเภอที่มี 

แผนงาน/โครงการแกไขลด

เสี่ยง ลดโรคเบาหวานตาม

SRM  
5.ออกนิเทศติดตามNCD 

Clinic plus  

50%  6.รอยละDM/HTที่ขึ้นทะเบยีนไดรับ

การประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 90 

%   

 


