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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

จังหวัดล าพูน   เขตสุขภาพที ่1  ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 

ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (Outcome Indicator) 
Process Indicator ที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามตาม Small Success 

การด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และการลดปัจจัย
เสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร 
 
1.สถานการณ์ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้การวินิจฉัย
และรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหรือโรคแทรกซ้อน  สถานการณ์ จังหวัด
ล าพูน ปี 2559 พบอัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(8,387ราย)เท่ากับ2,064.10 ต่อแสน
ประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (3,318 ราย) 816.58 ต่อแสนประชากร ปี 2560 อัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่(8,951ราย)เท่ากับ 2,204.69 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (3,123ราย) เท่ากับ 
769.21 ต่อแสนประชาการ  ปี 2558 อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (167 ราย) 41.14 ต่อแสนประชากร  และ
โรคหลอดเลือดสมอง  (166 ราย  ) 40.89 ต่อแสนประชากร และไตวายเรื้อรัง ( 120 ราย ) 29.60 ต่อแสน
ประชากร ปี 2560 ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  ตรวจ 15,921 ราย ควบคุมน้ าตาลได้ดี 7,205 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 45.25 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดันโลหิต  ตรวจ  28,297 ราย ควบคุมความ
ดันโลหิตได้ดี  17,477 ราย คิดเป็นร้อยละ  61.76   ปี 2560 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 25,393 ราย  
ได้รับการประเมิน CVD risk  19,715 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.64 จาก HDC จาก รง CVD risk ผล CVD risk 30%
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาเพ่ือลดความเสี่ยงร้อยละ 100 แต่ยังมีประเด็นที่
จะต้องติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยง 

จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2560ขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด  (อัมพฤกษ์อัมพาต) โรคไต  
มีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะเสี่ยงจัดการ
ดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการ  สนับสนุนให้คลินิก NCD PLUS 
คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรคลดภาวะแทรกซ้อนและ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง  
         กลยุทธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ
จัดท ายุทธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2560 และเชื่อมโยงโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ
บริการ Service  Plan  ที่เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สาขาไต  หัวใจและหลอดเลือด  หลอดเลือดสมอง  ตา  
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
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         ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นดังนี้ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนของในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมสุขภาพและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

,กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือพิการ) 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  

 
ผลการด าเนินงาน 
            การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad      
ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan  การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน  ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวทางของเครือข่าย
สุขภาพระดับอ าเภอ( District Health System :DHS) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสามารถจัดบริการที่จ าเป็น ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ  เชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื่องเป้าหมาย   การด าเนินงานในสถานบริการระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่งมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพมี
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) แผนงาน/แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์       
ลดอัตราตาย   จากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

2) การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไปและชุมชนโดยนโยบาย 3 อ 2 ส เน้นลดบริโภคอาหารที่
เกลือและไขมันสูง เพ่ิมผัก หยุดบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาพปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย ( กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน )โดยบูรณาการร่วมกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่             
การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและมาตรฐานงานสุขศึกษา           
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่   การจัดการสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
สถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

3) ให้บริการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรายบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC คลินิก    
อดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

4) การประเมินความเสี่ยง CVD ผู้ป่วย DM  HT  โดย ใช้ Color  chart และ Thai  CVD risk 
5) คัดกรองCKD ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ผู้สูงอายุ  กลุ่มใช้ยา NSAIDs เป็นประจ า 
6) พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  ได้แก่  คลินิก NCD คุณภาพ/CKDคลินิก DPAC Quality ตั้งแต่

ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG การดูแลผู้ป่วย DM/HT 
7) ร่วมประชุมคณะท างาน Service Plan สาขา หัวใจ  ตา  ไต มะเร็ง   โรคไม่ติดต่อ  หัวใจและ

สาขาหลอดเลือดสมอง 
8) สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

โดย เทคนิคการให้ค าปรึกษา  ใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจ Health coaching การจัดป้ายนิทรรศการรณรงค์   
ในชุมชน การให้ความรู้สถานีวิทยุ ผ่านเสียงตามสาย การประชุมหมู่บ้าน , การอบรม, การจัดเวทีชุมชน,          
การประชาคมหมู่บ้าน  และการเยี่ยมบ้าน  การรณรงค์ในวันส าคัญ ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 29 ต.ค. 2560         
วันอัมพฤกษ์  อัมพาตโลก 14 พ.ย.2560  วันเบาหวานโลก  ที่วางแผนด าเนินการ  20 มี.ค.2561 วันอสม.  17 
พ.ค. 2561 วันความดันโลหิตสูงโลก 31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก ฯลฯ 
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9) นิเทศติดตาม ตามแนวทาง SI3M ( โครงสร้างองค์กร/กลไก/ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/การพัฒนาก าลังคน/ระบบข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการด าเนินงานเวชปฏิบัติ/การจัดการความรู้/บูรณา
การ/ติดตามประเมินผล)     
      

         * จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์  5 โครงการ   
งบประมาณ ผลผลิต   จ านวน 122,000บาท 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อ ครอบคลุมทุกกิจกรรม การคัดกรอง 
รักษาตาม CPG การประเมิน CVD risk การคัดกรอง CKD   

2. โครงการพัฒนา DPAC    
3. การสนับสนุนการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ/CKD คุณภาพ และประเมิน NCD Clinnic Plus 

คุณภาพ จ านวน 10,000 บาท รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ  เดือน มกราคม 2560สสจ.ประเมิน  
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560  สคร.1ประเมินรับรอง ก าหนดด าเนินการ เดือน กรกฎาคม  2560 

4. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram) ในกลุ่มสตรีเสี่ยงและ
ด้อยโอกาส เพ่ือเฉลิมเกียรติเนื่องในวโรกาส มหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนม์
พรรษา 5 รอบ ปี 2559( รอบที่ 4 )  จ านวน 60,000 บาท  ก าหนดด าเนินการเดือน กันยายน  2560 ( 4 กย 60 
อ าเภอลี้ ,5 กย 60 อ าเภอทุ่งหัวช้าง) 

5. โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
6. การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถานบริการสุขภาพ    
            *อ าเภอ จัดท าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดท าแผนพัฒนาต าบล       

สปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรัง และ งบเงินบ ารุงของสถานบริการ  
 

ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน 

 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

ปีงบประมาณ 2560 หมาย
เหตุ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง  

    
164,421 

   
152,542 

         
92.78 

  

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 
    

195,741 
   

178,806  
         

91.35  
  

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีที่ผ่านมา
ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

      
15,044  

     
13,485  

         
89.64  

  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
      

13,563  
         

321  
           

2.37 
  

อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร  
 

405,999  
       

3,125  
 769.71/
แสน ปชก.  

  

อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 
 

405,999  
     

8,948  
 2203.95/
แสน ปชก.  

  

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 
      

20,169  
     

10,148  
         

50.31  
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ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

ปีงบประมาณ 2560 หมาย
เหตุ 

 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 
 

20,169        
     

10,991  
         

54.49  
  

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
     

20,169 
        

425 
           

2.11  
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 
      

19,745  
     

14,499  
         

73.43  
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
      

20,169  
       

18,791  
           

93.17  
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มาก
กกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

 
18,791 

 
1,551 

8.25  

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

      
26,846  

     
21,199  

         
78.97  

  

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 
      

20,169  
     

5,941  
         

29.46  
  

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลควบคุมได้ดี 5,941 2,068 34.81  
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิต 

    
46,890  

     
32,969  

         
70.31  

  

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิตควบคุมได้ดี 

32,969 18,205 55.22  

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง 

    
64,403  

     
18,826  

         
29.23    

การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73 m2/yr  

      
7,473  

       
4,567  

         
61.11  

 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL  20,169 8,455 41.92   
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 
100 mg/dl  8,455 4,429 52.38   

 

แหล่งที่มาของข้อมูล (จาก HDCและสถานบริการ ปี 2560  ) วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2561 
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การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไป 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่าจังหวัด
ล าพูนมีประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไป  170,505 คน ได้รับการคัดกรอง 24,326  คน คิดเป็นร้อยละ  14.27  และ
พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน   1,791 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.36 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง    
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม  2560   ข้อมูล ณ วันที่  15  มค. 2561 
รายละเอียดตามตารางที่ 1  
 

คารางที่ 1    แสดงผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไป 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 64,066 9,258 14.45 746 
แม่ทา 16,294 7,613 46.72 188 
บ้านโฮ่ง 16,906 508 3.00 171 
ลี้ 26,635 1,365 5.12 230 
ทุ่งหัวช้าง 8,630 641 7.43 54 

คารางที่ 1 (ต่อ)  แสดงผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไป 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
ป่าซาง 22,600 1,062 4.70 249 
บ้านธิ 8,163 2,405 29.46 80 
เวียงหนองล่อง 7,211 1,474 20.44 73 
รวม 170,505 24,326 14.27 1,791 

แหล่งที่มาของข้อมูล จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม  2560   ข้อมูล ณ วันที่  
15  มค. 2561 
 

2. ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2561 พบว่าจังหวัดล าพูน           

มีประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไป จ านวน  207 ,263  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 29,313 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.14 พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ านวน 825  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.81  ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง           
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม  2560  ข้อมูล ณ วันที่ 15.มค.2561
รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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คารางที่ 2  แสดงผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป 

อ าเภอ เป้าหมาย 
(คน) 

การคัดกรอง 
(คน) 

ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
(คน) 

เมืองล าพูน 75,696 11,490 15.18 299 
แม่ทา 19,803 9,210 46.51 293 
บ้านโฮ่ง 21,346 770 3.61 41 
ลี้ 32,453 1,575 4.85 51 
ทุ่งหัวช้าง 9,896 48 0.49 13 
ป่าซาง 29,111 1,285 4.41 59 
บ้านธิ 9,947 3,102 31.19 39 
เวียงหนองล่อง 9,008 1,833 20.35 30 
รวม 207,263 29,313 14.14 825 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม  2560   ข้อมูล ณ วันที่  
15  มค. 2561 

 
3. อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า≥ร้อยละ 90 

ปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  กลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมามีจ านวน 14 ,706  คนได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ า จ านวน 2,861คน คิดเป็นร้อยละ 19.45  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 
อ าเภอ กลุ่มเสี่ยง ปี 2559 

(คน) 
ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

(คน) 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 3,104 856 27.58 
แม่ทา 1,715 961 56.03 
บ้านโฮ่ง 976 13 1.33 
ลี้ 3,247 323 9.95 
ทุ่งหัวช้าง 2,733 14 0.51 
ป่าซาง 1,378 86 6.24 
บ้านธิ 1,169 506 43.28 
เวียงหนองล่อง 384 102 26.56 
รวม 14,706 2,861 19.45 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม  2560  ข้อมูล ณ วันที่  
15  มค. 2561 
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4. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes ปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 2.40 
ปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  มี pre-diabetes ของปีที่ผ่านมาจ านวน 14,301 คนเป็นผู้ป่วย

เบาหวานรายใหม่  จ านวน  98  คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDCเดือนตุลาคม 2560 – 
ธันวาคม  2560  ข้อมูล ณ วันที่ 15.มค.2561 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes ปี 2560 
อ าเภอ pre-diabetes ปี 2560 (คน) ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2561 (คน) ร้อยละ 

เมืองล าพูน 2,968 17 0.56 
แม่ทา 1,634 55 3.37 
บ้านโฮ่ง 955 3 0.31 
ลี้ 3,187 7 0.22 
ทุ่งหัวช้าง 2,701 2 0.07 
ป่าซาง 1,343 4 0.30 
บ้านธิ 1,132 6 0.53 
เวียงหนองล่อง 381 4 1.05 
รวม 14,301 98 0.69 

3.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

1) การบริการ NCD clinic ตามมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการ NCDs  คุณภาพ 
2) ผู้ป่วยมารับบริการมีจ านวนมาก บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ภาระงาน 
3) พัฒนากระบวนการสื่อสารความเสี่ยง/Health Literacy และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน การเตรียม

เครื่องวัดความดันโลหิตสูง องค์ความรู้/ทักษะ การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
5) พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 

 

4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1) ส่วนกลางควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนโดยสนับสนุน

ทั้งงบประมาณและวิชาการและผู้เชียวชาญ 
2) การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ในการด าเนินงาน 
3) ควรมีการด าเนินการและสนับสนุนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง 
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลด้านคุณภาพ 

 

6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

ผู้รายงานนายอ าพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ 
                                                            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ. 

                          วัน/เดือน/ปี  15 มกราคม 2561 
                          โทร 094-6276543  
                                                                      e-mail: a_set1@yahoo.com 


