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การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง 

การจัดระบบการดูแลกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคัดกรองค้นหา กลุ่มเสี่ยง         
กลุ่มสงสัยป่วย กลุ่มดังกล่าวจะได้รับการติดตามหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มที่มีผลระดับน้ำตาลหรือ
ระดับความดันโลหิตยังสูงเกินค่ากำหนด จะถูกส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉั ย เมื่อแพทย์ยืนยันวินิจฉัยว่าป่วย
เบาหวานหรือความดันโลหิตสูง จะเน้นกระบวนการให้ความรู้แก่กลุ่มป่วยรายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือให้
เกิดการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีตั ้งแต่ต้ เพื ่อลดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวเป็นที ่มาของนโยบาย 
“โรงเรียนอนุบาลเบาหวานรายใหม่” การจัดการระบบการดูแล กำหนดให้แบ่งระดับผู้ป่วย  เป็น 3 ระดับ 
ตามคู่มือการบริการ คลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง วิถีใหม่ แบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถ
แบ่งระดับให้รับยาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ กำหนดการให้บริการที่ลดแออัดจากการจัด
ระดับดังกล่าว การตรวจภาวะแทรกซ้อนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานปี 2560 และ NCD Clinic plus อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน ยึดรูปแบบตามการดำเนินงานของ NCD Clinic plus กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผลการดำเนินงาน NCD Clinic plus  
 

ระดับการประเมิน ผลการประเมิน ปี 2564 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ดีเด่น - 5 (15.15%) 
ดีมาก 2 (6.06%) 15 (45.45%) 
ด ี 7 (21.21%) 10 (30.30%) 
พื้นฐาน 23 (69.70%) 3 (9.10%) 
ต่ำกว่าพื้นฐาน 1 (3.03%)  

 จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ NCD Clinic Plus ระดับจังหวัดทุกปี เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการแจ้งนโยบายสู่พื้นที่ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการประเมิน NCD Clinic Plus จะมีการประเมิน ๒ รอบต่อปี ในปี ๒๕๖๔ กอง
โรคไม่ติดต่อได้พัฒนาระบบการประเมิน NCD Clinic Plus แบบออนไลน์ สามารถบันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการเฝ้าระวังข้อมูลในด้านต่างๆ ผลการประเมินปี ๒๕๖๔ พบว่าผลรวม 
องค์ประกอบที่ ๑ (ประเมิณ ๖ องค์ประกอบ) ประเมินครบทั้ง ๓๓ หน่วยบริการ และองค์ประกอบที่ ๒ 
(ผลงานตามตัวชี้วัด ๑๒ ตัวชี้วัด) มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90.9๐ 

๑. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 

ตารางแสดง ผลระดับการควบคุมน้ำตาล (HbA1C) ได้ดี  ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2562 132,238 37,617 28.45 
2563 137,479 44,988 32.72 
๒๕๖๔ 146,650 48682 33.20 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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2.ผลการดำเนินงานควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดใีนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

     ตารางแสดง ผลระดับการควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดใีนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผลงานย้อนหลัง ๓ ป ี

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2562 268,481 110,259 41.07 
2563 280,755 154,226 54.93 
2564 300,524 156,172 51.97 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

๓. การตรวจคัดกรอง CVD ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2562 ๑๐๒,๕๙๗ ๙๐,๖๑๑ ๘๘.๓๒ 
2563 ๑๐๕,๕๗๙ ๘๘,๐๔๐ ๘๓.๓๙ 
๒๕๖๔ ๑๐๘,๖๔๔ ๙๑,๖๗๘ ๘๔.๓๘ 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

๔. ผลการดำเนินงานตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวาน (Fundus Camera)  
      ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2562 132,238 78,218 59.15 
2563 137,479 77,886 56.65 
๒๕๖๔ ๑๔๖,๖๕๐ ๗๗,๒๑๑ ๕๒.๖๖ 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ในเรื่องการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตา มีการกำหนดเป็น ตัวชี้วัดจังหวัดให้มีการส่งต่อ
พบแพทย์หรือตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบความผิดปกติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจพบความผิดปกติ ๔,๔๗๗ 
ราย มีการส่งพบแพทย์หรือตรวจติดตามตามระยะเวลาทุกราย แต่ในเรื่องการเลเซอร์ตา ต้องส่งพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินการรักษา  
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ด้านการดูแลโซนฉายภาพจอประสาทตา 

การแบ่งพ้ืนที่โซนฉายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วย DM (Fundus Camera)  จังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ือบริการ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ให้ได้ครอบคลุมผู้ป่วยทั้งจังหวัดดังนี้ 

ลำดับ Zone ฉายภาพจอประสาทตา 
Node Fundus พื้นที่ดูแล 

1 รพ.มหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองเขตรับผิดชอบของรพ.ทั้งหมด 
2 รพ.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่, อ.บัวลาย 
3 รพ.พิมาย อ.พิมาย, อ.โนนแดง 
4 รพ.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์ 
5 รพ.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
6 รพ.สูงเนิน อ.สูงเนิน 
7 รพ.ครบุรี อ.ครบุรี, อ.เสิงสาง 
8 รพ.จักราช อ.จักราช, อ.เฉลิมพระเกียรติ 
9 รพ.โนนไทย อ.โนนไทย,อ.ขามทะเลสอ 

10 รพ.ชุมพวง อ.ชุมพวง, อ.ห้วยแถลง , อ.ลำทะเมนชัย 
11 รพ.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
12 รพ.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว 
13 รพ.ประทาย อ.ประทาย, อ.สีดา, อ.เมืองยาง 
14 รพ.โนนสูง อ.โนนสูง, อ.ขามสะแกแสง 
15 รพ.พระทองคำ อ.พระทองคำ, อ.คง 
16 รพ.โชคชัย อ.โชคชัย, อ.หนองบุญมาก 
17 รพ.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง 
18 รพ.เทพรัตน์ CUP เทพรัตน์นครราชสีมา 
19 รพ.มทส. เขตรับผิดชอบ รพ.มทส 
20 รพ.ค่ายสุรนารี เขตรับผิดชอบ รพ.ค่ายสุรนารี 
21 เทศบาลนครราชสีมา เขตเทศบาลฯ, คลินิกอบอุนมหาชัย, รพ.เดอะโกลเดน

เกท 
22 PCC มะค่า CUP มะค่า 

 

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2562 132,238 80,599 60.95 
2563 137,479 80,840 58.80 
๒๕๖๔ ๑๔๖,๖๕๐ ๘๔,๓๙๖ ๕๗.๕๕ 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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๕. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
       ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2562 257,678 158,755 61.61 

2563 263,900 162,682 61.65 
๒๕๖๔ ๒๗๗,๓๑๔ ๑๗๖,๓๘๒ ๖๓.๖๐ 

แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

6. ผลการดำเนินงานการคัดกรองซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิต 
ปี เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

๒๕๖๔ 396,144 225,378 56.89 

แนวทางการบริหารจัดการคลินิกเบาหวานและความดันโลหติสูงในช่วงสถานการณ์ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 

กำหนดผู้ป่วยแยกเป็นระดับความเจ็บป่วย ปกติ ปานกลาง ควบคุมได้ไม่ดี (3 ระดับ) ดังนี้ 
• ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ FBS or DTX < 200 mg% ใน visit ล่าสุด ยกเว้น DM ยาฉีด หรือมี 

โรคร่วมคือ โรคหัวใจ , ไตวายเรื้อรัง ระยะ 4-5 ,ได้รับ warfarin บางกรณี , กรมบัญชีกลาง  
• ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง BP < 150/90 mmHg  ใน visit ล่าสุด  
• ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคนเดียวกันใช้เกณฑ์ FBS และ BP พิจารณา  
• ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะ 3b ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ   
• ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ ขยายเวลานัด ออกเป็น  3 เดือน โดยแพทย์  
• ผู้รับผิดชอบหลัก พยาบาลNCDคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย,จัดทำทะเบียนรายชื่อส่งงานเวชระเบียน 
• ผู้รับผิดชอบข้อมูล เตรียมข้อมูลผู้ป่วย    
• งานเวชระเบียน ดำเนินการจ่ายเวชระเบียน ตามวันที่ กำหนด  
• พยาบาล NCD และ แพทย์  ลงบันทึกประวัติ และ จ่ายยา พร้อมกำหนด นัดหมายในครั้งต่อไป 
• ฝ่ายเภสัชกรรม จัด และ pack ยา  
• ฝ่ายบริหาร จัดส่งยา โดย รถของ รพ. ไปส่ง ที่ รพ. สต.   
• กำหนดการส่งยาถึงผู้ป่วยก่อนวันนัด  เป้าหมาย ผู้ป่วย ต้องไม่ขาดยา  รพ.สต.และทีม อสม. 

ช่วยประชาสัมพันธ์ การส่งยาที่บ้าน และ ส่งยาถึงผู้ป่วยที่บ้าน 
 
การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
2019 
  หลังจากที่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาฟอกเลือดฯมีปญัหา
จำนวนมาก เนื่องจากรถโดยสารหยุดวิ่งเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนไม่มีค่าเดินทางเนื่ องจาก ผู้ดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทางกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและผู้พิการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยฟอกเลือดไตเทียมทั ้งหมดในจังหวัด
นครราชสีมา สำรวจรายชื่อผู้ป่วย โดยมีแบบฟอร์ม ให้กรอกสำรวจ เช่น ชื่อ สกุล บ้านเลขท่ี เบอร์โทรติดต่อ 
วัน เวลา สถานที่ฟอกเลือด เพื่อให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกทำหนังสือประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.
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รวมถึงขอความร่วมมือในภาคท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนจัดหารถ  เพื่อรับส่งผู้ป่วยร่วมกัน การอำนวยความ
สะดวกในเรื่อง วัน เวลา สถานที่ฟอก และตำบลที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย เพ่ือให้สามารถบริการจัดการ การเดินทาง 
การวางแผนอัตรากำลังคนในการช่วยเหลือ  ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระบบการจัดการในวิถี New 
Normal เริ ่มชัดเจน หน่วยบริการจึงการจัดระบบการป้องกันการติดเชื้อได้สะดวกแก่ผู ้รับบริการ และ
เหมาะสมตามรายบุคคล จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ การนัดมารับบริการ ทุกอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนมาก
ขึ้น 
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ประเด็นผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 
๑. การดำเนินงานด้านโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ 

แนวโน้มจำนวนป่วยสะสมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจทั้งหมดเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ปี 2564-2564 ดังนี้ 14,206 ราย, 16,764 และ ๑๙,๙๘๕ ราย ตามลำดับ เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองดังนี้ ๒๓,๕๙๒ ราย,๒๖,๙๒๐ ราย และ ๒๙,๔๙๐ ราย ตามลำดับ มีการวิเคราะห์อัตราการเกิดกลุ่ม
ป่วยเหล่านี้จากการนำข้อมูลมาวิเคราะหื พบผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและสมองเกินครึ่งหนึ่งไม่มีโรคร่วมจาก
โรคเรื้อรัง แต่ปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องคือ พฤติกนรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อัง 
จึงเน้นนโยบายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังที่กล่าวข้างต้น พัฒนายา ๘ ขนานสังหาร NCDs ร่วมกับ
โรงเรียนเบาหวานวิทยา พัฒนาต่อยอดจนเป็น กศน.ออนไลน์ เน้นการลดอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล 
เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังและลดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดได้ ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นร้อยของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทั้งหมด จึงนำมาซึ่งการบูรณาการคัด
กรอง Atrial Fibrillation โดย Service plan สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับ Service plan สาขาโรค
หลอดเลือดสมอง ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงต่อเนื่องมาก
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเรื่อยมาจนปัจจุบัน ผลการดำเนินการคัดกรองภาวะหัวใจห้องบนสั่น
พริ้วด้วยเครื่อง Pulse Oximeter จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ดังตารางต่อไปนี้ 

ปี 
จำนวน 

ผู้ป่วยDM/HT 
60 ปีขึ้นไป 

ได้รับการ 
คัดกรอง 

AF 

ชีพจร 
ผิดปกติ 

เข้าได้
กับ AF 

เปรียบเทียบ 
ที่ข้ึนทะเบียน 

Warfarin  New Case  
ทั้งจังหวัด 

2562 
(คัดกรอง 65 ปี     

ขึ้นไป) 

102,597 90,611 1,832 459 459 

2563 145,112 97,414 2,106 348 348 
2564 145,803 109,585 1,965 102 168 

ผู้ป่วยที่ผิดปกติ จะได้รับการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์พิจารณาอีกครั้ง และส่งตรวจยืนยันด้วย EKG ผู้ที่
เข้าได้กับ A F ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับยาวาร์ฟารินดังตาราง รวมถึงให้ความรู้และติดตามอาการใน
ระยะแรก มีการประสานการขึ้นทะเบียนและรับยาผ่านทางแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยไม่
ต้องส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนต้องพบแพทย์เฉพาะ
ทาง จากนั้น ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดจะประสานเพ่ือให้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่งผู้ป่วยกลับ
รับยาใกล้บ้าน หรือในกระบวนการนี้เมื่อแพทย์โรงพยาบาลมหาราชพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่รพ.
ใกล้บ้านได้ จะประสานผู้ป่วยและยากลับ โดยเป็นการส่งต่อระบบยาไปโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่เพ่ือให้
ติดตามและดูแลต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นการลดภาระการเดินทางของผู้ป่วย และลดแออัดใน
โรงพยาบาล ต่อยอดมาที่การนำกลุ่มเสี่ยง CVD หรือ AF มาปักหมุดแผนที่บ้าน เน้นการโทร ๑๖๖๙ หรือ  
อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงบริการได้ทันเวลา  
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ภาพตัวอย่างการสอนการคัดกรอง AF และปักหมุดแผนที่บ้าน ให้ชุมชนทราบ 

   
ด้านการวาง Node CT scan แบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด  5 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราช

นครราชสีมา, รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา, รพ.พิมาย, รพ.บัวใหญ่, รพ.ปากช่องนานา และรพ.ปักธงชัย 
โรงพยาบาลนอกสังกัด     4 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี , รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา , 
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีการประสานการส่งต่อ อย่างเป็นระบบผ่าน
กระบวนการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลต้นสังกัดทั้งในและนอกสังกัด หากมีปัญหาต้องส่งต่อ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะมีการโทรประสานการส่งต่อโดยตรงเพื่อการเตรียมการดูแลรักษา
ผู้ป่วยต่อไป  
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ข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง 
 

ตัวช้ีวัด ผลงาน 
 

2561 
 

2562 2563 2564 

1.ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง  < 7 ที ่Admit ใน รพ. 

เป้าหมาย 10,694 10,400 11,220 11,360 
ผลงาน 821 885 983 953 
ร้อยละ 7.68 8.22 8.76 8.39 

2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน 

เป้าหมาย 6752 6425 6983 7188 
ผลงาน 233 218 308 294 
ร้อยละ 3.45 3.39 4.41 4.09 

3.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก <25 

เป้าหมาย 2009 1916 2184 2451 
ผลงาน 546 573 640 619 
ร้อยละ 27.18 29.91 29.30 25.25 

4.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี
อาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit  ≥60 

เป้าหมาย NA 3585 4278 59714 
ผลงาน NA 3411 3751 4745 

ร้อยละ NA 95.15 87.68 79.47 

5.ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/   อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ชม 
 ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที   
(door to needle time) 

เป้าหมาย 239 210 423 404 

ผลงาน 149 127 275 190 

ร ้ อ ย ล ะ
≥50 

62.34 60.48 65.01 47.03 
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๒. โรคไตวายเรื้อรัง 
จังหวัดนครราชสีมามีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั ้งหมด 2,633,207 ราย เป็นผู ้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 263,194 ราย ทำการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังและผู้ป่วยที่มารับ
บริการทั่วไป การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตจากการตรวจ Serum creatinine จำนวน 155,675 
ราย คิดเป็นร้อยละ 59.15 เป็นผู้ทีร่อการยืนยันเป็นผู้ป่วยไตรายใหม่ 35,615 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 
และเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองไต  
โดยจังหว ัดนครราชสีมา ม ีผ ู ้ป ่วยไตวายเร ื ้อร ังในเขตร ับผ ิดชอบจำแนกตาม Stage (Coverage) 
ปีงบประมาณ 2564 มีผู้ป่วยรวมทุกระดับจำนวน  27,947 คน แยกเป็น Stage 1 จำนวน 2,548 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.11  Stage 2 จำนวน 5,115 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28, Stage 3 จำนวน 13,521 
คน  คิดเป็นร้อยละ 48.33, Stage 4 จำนวน 3,916 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.00 และ Stage 5 จำนวน 
2,874 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง การคัดกรองและเข้าสู่การรักษาและดูแลการปฏิบัติตัวของผู้มีภาวะโรคไตผิดปกติมีความสำคัญใน
การชะลอการเสื่อมของไต หรือการเปลี่ยน Stage ของไตปัจจุบันมีการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมใน
รูปแบบ CKD Clinic ครบในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายได้มีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ขอดำเนินการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 23 แห่ง เป็นหน่วยภายใน
อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 12 แห่ง หน่วยต่างอำเภอ 11 แห่ง แม่ข่ายล้างไตทางหน้าท้อง 2 แห่ง 
และ ลูกข่าย 12 แห่ง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตทางหน้าท้องส่วนใหญ่ต้องอาศัยการดูแลระยะยาว 
และการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งผู ้ป่วยและญาติ การดูแลในเรื่อง Palliative care จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง
ประสานความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแล CKD Clinic หรือผู้เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะภาคท้องถิ่นที่มี
กองทุน หรือศูนย์ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงต้องมีความรอบรู้และผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือในภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่เจ็บป่วยด้วย ไตวายเรื้อรังให้ได้มากที่สุด 
โดยเน้นให้ระบบการดูและรักษาอยู่ในสาธารณสุข การป้องกันและการดูแลระยะยาวเป็นการพัฒนาร่วม
ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 2562 2563 2564 

1.ร้อยละของผู้ป่วย CKDที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr     ร้อยละ 66 

เป้าหมาย 12,082 18,211 20,167 

ผลงาน 7,015 12,205 13,376 

ร้อยละ 58.06 67.02 66.33 

2. การคดักรองโรคไตเรื้อรังในผู้ปว่ยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 80 

เป้าหมาย 257,678 263,900 277,314 

ผลงาน 158,755 162,682 176,382 

ร้อยละ 61.61 61.65 63.60 

3. การควบคมุมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม 

เป้าหมาย 13 21 23 

ผลงาน 13 21 23 

ร้อยละ 100 100 100 
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3. การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาเพ่ือการฟื้นฟูสุขภาพ (IMC) 

๑. ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพสุขใจ ใกล้บ้าน 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู สมรรถภาพทางกายแก่ผู้ป่วยหลังการรักษา ในภาวะหลังกึ่งวิกฤติ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
กับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงหรือปกติที่สุด ลดการเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครอบครัว รวมทั้งลด
ความแออัดและการรอคอยที่มารับบริการกายภาพบำบัดที่ โรงพยาบาล โดยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจ
ใกล้บ้าน จำนวนทั้งหมด ๙ แห่ง ในปี 2564 จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลกุดจิก ตำบลสูงเนิน และในปี 
2565 ได้จัดตั้งเพ่ิมอีก 8 แห่ง    คือ อำเภอพิมาย (อบต.สัมฤทธิ์ อบต.ชีวาน เทศบาลรังกาใหญ่ อบต.นิคม
พัฒนาตนเอง อบต.กระเบื้องใหญ่ และอบต.ธารละหลอด) อำเภอสีดา (อบต.โนนประดู่) อำเภอโนนแดง 
(เทศบาลตำบลโนนแดง)  ให้บริการโดยจิตอาสาที่ผ่านการอบรมจากนักกายภาพบำบัดไม่น้อยกว่า ๗๒ 
ชั่วโมง โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นๆ 

๒. จัดตั้งศูนย์สาธิตและให้ยืมอุปกรณ์รวมถึงเคร่ืองช่วยความพิการ 
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการในพ้ืนที่ ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและให้ยืมอุปกรณ์รวมถึง
เครื่องช่วยความพิการสำหรับกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้พิการที่ออกจากโรงพยาบาลและมีความจำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ดังกล่าว และเพื่อให้ครอบครัวหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต หรือ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิเช่น ไม้เท้า ถังออกซิเจน เตียงปรับระดับ เครื่องดูด
เสมหะ ที่นอนลม ฯลฯ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจัดตั้งศูนย์และอุปกรณ์ จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 15 รายการ (นอกเหนือจากรายการ
ที่เบิกได้ตามทะเบียนของ สปสช.) มีศูนย์ฯ ที่ขอจัดตั้งแล้วทั้งหมดรวม 43 ศูนย์ฯ 

๓. รับการสนับสนุนและร่วมพิจารณาความเหมาะสม    
สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่เอื้อและเหมาะสมต่อ

การดูแล ผู้ป่วยและผู้พิการ อาทิเช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ราวจับ ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ เป็นต้น 
โดยในปี ๒๕๖๔ ดำเนินการจำนวน 2๑๙ หลัง (งบอบจ. ๒๐๔ หลัง และพมจ. ๑๕ หลัง)  

4. การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย 
จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายให้หน่วยบริการโรงพยาบาลทุกแห่ง (๑๐๐ %) ภายใต้สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ เพ่ือลดการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยในวาระสุดท้าย เพ่ือให้มีวาระสุดท้าย
ของชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการเจ็บปวด โดยเฉพาะโรงมะเร็ง 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ ขาดความตระหนัก และเจตคติความเชื่อในโอกาสการเกิด

โรคจากภาวะเสี่ยงของตนเอง ขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของในการจัดการสภาวะสุขภาพด้วยตนเอง 
2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การคัดกรองความเสี่ยงล่าช้า         

การติดตามกลุ่มสงสัยผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ทำให้ล่าช้าไปด้วยมีผลงานไม่ได้
ตามเป้าหมายของไตรมาส ตามท่ีตั้งเป้าไว้ 

3. บุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปฏิบัติงานหลายบทบาท
หน้าที่โดยเฉพาะช่วงควบคุมการระบาดและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4. เทคโนโลยีที่ใช้ไม่สถียร ทำให้การดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่องและเป็ น
อุปสรรคที่สำคัญต่อการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีมามีส่วนร่วมสำคัญ 

๕. การใช้ Application โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการคัดกรองเป็นของงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ผู้ซึ่ง
ควบคุมกำกับในการให้อสม.ใช้ แต่ NCD เป็นแค่หนึ่งรูปแบบที่นำมาให้คัดกรอง กลับนำมากำกับติดตามเป็น
การวัดการใช้ การเข้าถึงของงาน NCD  

๖. ผลลัพธ์ที่ทำให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้น ไม่ใช่อยู่ที่แค่จำนวนของการใช้ Application จึงไม่ควร
นำมาเป็นตัวชี้วัด ควรวัดที่ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนมากกว่า  

๗. อสม.ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและการใช้ Application ทีเ่กี่ยวข้อง/ขาดกำลัง
ทรัพย์ในการเติมอินเตอร์เน็ต 
 
โอกาสพัฒนา  

1. กำหนดใช้ Application เพ่ือคัดกรองหรือบอกสถานะสุขภาพ เพียง Application เดียว 
2. ขยายรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

หรือประชาชนเป็นเจ้าของ 

๓. สร้าง Health Model /ขยายเครือข่ายโรงเรียนเบาหวานวิทยาเพ่ิมขึ้น 
 

นวัตกรรม 

ที ่สามารถเป็นแบบอย่าง เบาหวานหายได้  จาก “โรงเรียนเบาหวานวิทยา” ตามหลัก 
Diabetes UK, the American Diabetes Association and the European Association for the Study 
of Diabetes. มีการจัดตั้งคณะดำเนินงานโรงเรียนเบาหวาน ดำเนินงานในรูปแบบ พชอ.อำเภอพิมาย 
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การดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา แบ่งการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ระดับอำเภอ นำโดย นพ.ชัชวาล ลีลาเจริญพร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ทำ Focus group จำนวน ๒๐ คน โดยเน้นกลุ่มผอ. หรือครู ของโรงเรียนเบาหวานวิทยาแต่
ละวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ต้องการหายป่วย 

๒. ระดับตำบล โรงเรียนเบาหวานวิทยา 21 วิทยาเขต   ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๒.๑ อบรมการใช้กระบวนการ MBBI 

           ๒.๒ อบรมการใช้ยา 8 ขนาน  
               ๒.๓ อบรม ผอ.ร.ร.เบาหวานวิทยาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับผิดชอบงาน เพื่อปรับ
กระบวนทัศน์ ในการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรม    โดย  แบ่งระดับชั้น นักเรียน ดังนี้ 

อนุบาล   - ผู้ที่มี่ความเสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวาน (Pre- Diabetes mellitus)  
ประถม   - ผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1C ≤ 7  
มัธยม     - ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C > 7  
มหาวิทยาลัย  - ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  
 
 

รูปแบบกิจกรรมโรงเรียนเบาหวานมีการกำหนดการดูแลเป็นรายบุคคลในช่วงแรก 
ของการดำเนินการIndividual care plan 
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พัฒนาปรับกระบวนทัศน์ ในการดำเนินการ 

 
 
กำหนดการเรียนการสอน (ติดตาม) ที่ชัดเจน 
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ผลการดำเนินงานตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 

ลำดับ รหัส
สถานพยาบาล 

ชื่อ รพ.สต. จำนวน
ผู้ป่วย 

ผลการตรวจ HbA1C เปรียบเทียบ 
ลดลง เพิ่มข้ึน เท่าเดิม 

1 02725 บ้านซึม 16 14 2 0 
2 02726 สัมฤทธิ์พัฒนา 16 11 2 3 
3 02727 ลุงตามัน 6 2 4 0 
4 02728 หนองจิก 4 3 1 0 
5 02729 บ้านเตย 17 10 7 0 
6 02730 ท่าหลวง 24 14 4 6 
7 02731 จารย์ตำรา 23 13 4 4 
8 02732 รังกาใหญ่ 10 7 3 0 
9 02733 นิคมฯ2 18 8 2 8 

10 02734 ชีวาน 31 13 9 9 
11 02735 นิคมฯ1 11 8 3 0 
12 02736 หนองหญ้าขาว 24 22 2 0 
13 02737 ดงน้อย 4 3 1 0 
14 02738 ดงใหญ ่ 0 0 0 0 
15 02739 มะกอก 0 0 0 0 
16 02740 มะค่าระเว 5 1 4 0 
17 02741 หนองขาม 14 13 1 0 
18 02742 หนองระเวียง 11 6 5 0 
19 02743 โนนพุทรา 24 11 11 2 

รวม 256 159 65 32 
ร้อยละ 100 62.11 25.39 12.50 

Goal  
มีการใช้เกณฑ์การหายจากเบาหวานหรือเบาหวานสงบ จาก Diabetes UK, the American Diabetes 

Association and the European Association for the Study of Diabetes. ว่าไว้ดังนี้ 
- เกณฑ์การหายจากเบาหวาน เกณฑ์เดิม : เบาหวานหายหรือสงบหมายถึงการมีน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 

6.5% เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยไม่มีการใช้ยาใดๆ 
- เกณฑ์การหายจากเบาหวานเกณฑ์ใหม่ : เบาหวานหายหรือสงบหมายถึงการมีน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 

6.5% เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการใช้ยาใดๆ 
สรุปนักเรียนโรงเรียนเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๕๖ คน มีการหายจากเบาหวานโดยใช้เกณฑ์
การหายแบบใหม่ดังกล่าว ปัจจุบันมี ทั้งสิ้น ๓๑ ราย 
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การดำเนินการของโรงเรียนเบาหวานวิทยาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่ จังหวัด

นครราชสีมาไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ เรามีการต่อยอด ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเรื่องการพัฒนา กศน.รรง
เบาหวานออนไลน์ 

 
Next Step 

 
 

ปรับกระบวนทัศน์ ใช้สมาร์ทโฟน มาช่วยเพื่อใช้ Application NCD KORAT Health Model โดย
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีสมาร์ทโฟน เพื่อการติดตามสภาวะสุขภาพของนักเรียนที่สะดวก รวมทั้งจัดตั้ง
กลุ่มไลน์ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค ความรู้ในการรับประทานอาหาร และการติดตามเป็นระยะในกลุ่ม
ไลน์ ในกลุ่มมีบุคคลที่มีศักยภาพในหมู่บ้าน หากดำเนินการสำเร็จ จะเกิดทัศนคติในการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมที่ง่ายและจูงใจต่อประชาชนต่อไป  
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การดำเนินงานสุขภาพจิต 
 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง  

ด้วยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 
ของทุกประเทศทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดขอบเขตของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญ 
และเร่งด่วนไว้ ๘ โรคได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคลมชักความผิดปกติทางจิ ตเวช จาก
แอลกอฮอล์และสารเสพติดความผิดปกติทางพัฒนาการปัญหาพฤติกรรมในเด็ก และการทำร้ายตนเอง หรือ
ฆ่าตัวตาย โดยการทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย จากข้อมูลปี ๒๕๖๒  โดยทั่วโลกมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ
ประมาณ ๗๐๓,๐๐ คน เฉลี่ย ๘.๘ ต่อแสนประชากร และประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับที่ 
๓๒ ของโลก สถานการณ์ของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ พบว่า มีทำร้ายตัวเองเพ่ือฆ่าตัวตายเฉลี่ย ๑๔.๔ คน
ต่อแสนประชากร โดยวัยทำงาน (ช่วงอายุ ๒๐-๔๙ ปี) มีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด จำนวน ๒,๕๖๓ คน 
คิดเป็น ๕๘.๐๑ % สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยัง พบว่า ปัญหาหรือสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่ง
เป็นตัวเร่งให้เกิดการตัดสินใจทำร้ายตัวเองได้ง่ายขึ้น และ โรคทางจิตเวชและโรคซึมเศร้า เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดการทำร้ายตนเองตามลำดับ  

ในปี ๒๕๖๔ ข้อมูลจาก HDC ของจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก 
ทั้งสิ้น ๙๙,๔๑๔ คน พบว่า โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด มีจำนวน ๑๘,๒๒๖ คน 
เข้ารับบริการมากที่สุด โดยความผิดปกติทางอารมณ์ ไบโพล่า โรคซึมเศร้า มีจำนวน ๑๘,๔๔๐ คน, ความ
ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มีจำนวน ๑๘,๘๐๙ คน และผู้
พยายามฆ่าตัวตาย มีจำนวน ๑,๑๙๕ คน และผู้ป่วยจิตเวชประเภทอ่ืนๆ จำนวน ๔๒,๗๔๔ คน ตามลำดับ 

 

ตัวชี้วัด 
รายการ 
ข้อมูล 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

- อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  
(≤8 ต่อประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย ๒,๖๔๖,๔๐๑ ๒,๖๔๕,๓๙๗ ๒,๖๓๓,๒๐๗ 

ผลงาน ๑๗๓ ๑๙๐ ๑๔๓ 

อัตรา ๖.๕๔ ๗.๑๘ ๕.๔๓ 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมา
ทำร้ายตนเองซ้ำ ภายในระยะเวลา 1 ปี     

% ๙๓.๖๐ ๙๘.๐๓ ๙๖.๗๖ 

- ร้อยละ 7๔ ของผู้ป่วยโรคซมึเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

% ๗๔.๕๙ ๘๑.๓๓ ๙๒.๒๑ 

แหล่งข้อมูล - ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายและผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มา : http://506s.dmh.go.th (Suicide Thailand) 
    - ข้อมูลไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ที่มา : สอบถามจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด

นครราชสีมา 
    - ข้อมูลซึมเศร้า ท่ีมา :  www.thaidepression.com  
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1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑. ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตต่อชุมชน แม้จะมีความเด่นชัด แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบที่ชัดเจนใน
เชิงเศรษฐกิจหรือพลวัตรทางสังคม จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้าง
น้อย 

๒. ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื ้น (รพช. สสอ. และ รพ.สต.) มีความสนใจ ใส่ใจ เสียสละ แม้จะมี
อัตรากำลังน้อยและมีนโยบายสาธารณสุขด้านต่างๆเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งในหลายๆงานมีความต้องการผลงาน
เร่งด่วนเช่นเดียวกับงานสุขภาพจิต จึงส่งผลให้การดำเนินงานด้านสุขภาพทางร่างกายที่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ทางด้านสาธารณสุขชุมชนยังได้รับความสำคัญ และได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

๓. ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานด้าน
สุขภาพจิตชุมชนค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวมีผลไปถึงเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ
สังคมและชุมชน และมีปริมาณของปัญหาค่อนข้างสูงมาก ประกอบกับบุคลากรสาธารณสุขเองก็ ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา ปี 2565 

๑. มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชที่รวดเร็ว ให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันผ่านทางออนไลน์ในระบบ Mental Health Check-In 
รวมทั้ง การเข้าถึงสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของโรงพยาบาลชุมชนภายใน
จังหวัดนครราชสีมา และมีการติดตามต่อเนื่องในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

๒. มีการกำกับ ติดตาม พร้อมลงเยี่ยมพ้ืนที่ในรูปแบบโซน จำนวน ๕ โซน 
๓. มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพจิตในกลุ่มดี , กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มป่วย ให้รู้เท่าทัน

อาการของโรค และแหล่งสนับสนุนที่จะขอรับความช่วยเหลือจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามศักยภาพ) 
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับประชาชนในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต และภาวะ

วิกฤตสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัวและชุมชน ภายใต้แนวทางวัคซีน
ใจชุมชน  

๕. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพจิต  และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ประชาชนทุกกลุ่มวัยและร่วมกันดูแลสุขภาพจิตประชาชน บูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชน ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยวางแผนการบูรณาการ่วมกับ พชอ. (ตามมติ
ของคณะกรรมการระดับอำเภอ) พร้อมบริหารจัดการระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

๖. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม/ องค์ความรู้/ งานวิชาการท่ีเหมาะสม 
๗. หน่วยบริการทุกระดับมีการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

http://506s.dmh.go.th (Suicide Thailand)  และ www.thaidepression.com ได้ถูกต้องและทันเวลา 
 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ มีการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับ พชอ. (ตามศักยภาพ) ในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายใน
ชุมชน และมีการดำเนินงานร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น และภาคีเครือข่ายระดับตำบล  ในการ
ดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในชุมชน 
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๒.๒ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพตำบลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  

๒.๓ รพช.ทุกแห่งดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และสถานบริการ 
ทุกแห่งมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชาชนอายุ ๑๕ ปี อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี และคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ในกลุ่มเสี่ยงทุกครั้งที่มารับบริการ โดยโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีแบบคัด
กรอง แบบประเมินทางสุขภาพจิต และเครื่องมือทางจิตวิทยาที่จำเป็น(เฉพาะโรงพยาบาลชุมชน.) ตลอดจน
แนวทางการใช้ที่ถูกต้อง 

๒.๔ ให้ทุกโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึกทุกครั้งในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
(HDC), http://506s.dmh.go.th (Suicide Thailand) และ www.thaidepression.com ได ้ถ ูกต ้องและ
ทันเวลา  พื ้นที ่มีการบริหารข้อมูลในการทำงานให้เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น   มีการสื ่อสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทางออนไลน์เกิดประโยชน์มากที่สุด   มีการ
ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการบริ การอย่างต่อเนื่อง 
และการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2.5 สนับสนุนบุคลากรไปศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, พยาบาล
เฉพาะทางจิตเวชผู้ใหญ่, พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตชุมชน หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่
ให้บริการสุขภาพจิต  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมียาจิตเวชตามบัญชียาหลัก 
 
3.  การติดตามประเมินผล   

๑. แนวทางการติดตามประเมินผล  

สรุปรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของหน่วยงานระดับกรมภายในกระทรวงสาธารณสุข และ
สรุปรวบรวมข้อมูลตรงจากหน่วยงานในสังกัด 

 

≥ร้อยละ 74 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) 

ลำดับ อำเภอ 
ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

เข้าถึงบริการซึมเศร้าสะสม 
ทีมีทะเบียนอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 

ต้ังแต่ป ี2552 ถึง 31 ธ.ค. 2564 (คน) 

ความชุก 
2.7 

ร้อยละเข้าถึง
บริการซึมเศร้า 

1 เมืองนครราชสีมา 306,579 6,420 8,278 77.55 
2 ครบุร ี 53,593 1,676 1,447 115.83 
3 เสิงสาง 46,201 845 1,247 67.76 
4 คง 38,550 1,132 1,041 108.74 
5 บ้านเหลื่อม 10,508 221 284 77.82 
6 จักราช 40,800 1,015 1,102 92.11 
7 โชคชัย 54,939 2,110 1,483 142.28 
8 ด่านขุนทด 74,546 1,577 2,013 78.34 
9 โนนไทย 39,353 918 1,063 86.36 

10 โนนสูง 75,718 2,121 2,044 103.77 
11 ขามสะแกแสง 22,329 1,208 603 200.33 
12 บัวใหญ่ 42,903 1,819 1,158 157.08 
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ลำดับ อำเภอ 
ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

เข้าถึงบริการซึมเศร้าสะสม 
ทีมีทะเบียนอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 

ต้ังแต่ป ี2552 ถึง 31 ธ.ค. 2564 (คน) 

ความชุก 
2.7 

ร้อยละเข้าถึง
บริการซึมเศร้า 

13 ประทาย 46,993 1,751 1,269 137.98 
14 ปักธงชัย 75,630 1,552 2,042 76.00 
15 พิมาย 72,133 3,576 1,948 183.57 
16 ห้วยแถลง 38,209 975 1,032 94.48 
17 ชุมพวง 41,719 1,122 1,126 99.64 
18 สูงเนิน 56,922 1,543 1,537 100.39 
19 ขามทะเลสอ 18,421 422 497 84.91 
20 สีคิ้ว 84,668 2,055 2,286 89.90 
21 ปากช่อง 119,690 3,008 3,232 93.07 
22 หนองบุญมาก 42,172 1,159 1,139 101.76 
23 แก้งสนามนาง 19,108 782 516 151.55 
24 โนนแดง 11,760 404 318 127.04 
25 วังน้ำเขียว 28,324 700 765 91.50 
26 เทพารักษ์ 16,111 380 434 87.56 
27 เมืองยาง 13,658 474 369 128.46 
28 พระทองคำ 22,954 752 620 121.29 
29 ลำทะเมนชัย 16,530 735 446 164.80 
30 บัวลาย 11,799 360 319 112.85 
31 สีดา 11,096 697 300 232.33 
32 เฉลิมพระเกียรต ิ 24,627 434 665 65.26 
  รวม 1,578,543 43,943 42,621 103.10 

- ที่มา: https://nma.hdc.moph.go.th จังหวัดนครราชสมีา 
 
 
 
 

อำเภอ ประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

เข้าถึงบริการซึมเศร้าสะสม 
ต้ังแต่ปี 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2564 

(คน) 

ความชุก 2.7 ร้อยละ 
เข้าถึงบริการซึมเศร้า 

2561 2,148,322 58,005 33,714 58.12 % 

2562 2,162,792 58,395 39,514 67.67 % 

2563 2,177,423 58,790 48,082 81.79 % 

2564 2,189,114 59,106 54,524 92.25 % 

2565 2,209,756 59,663 56,289 94.34 % 
- ที่มา : www.thaidepression.com 
 
 
 
 

https://nma.hdc.moph.go.th/


๑๘๐ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

ข้อมูลระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตไทย Mental Health Check In 
 (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64) 

  
  

 

 

 
 

 

 

  

 



๑๘๑ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
๑. นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารทุกระดับ 

 ๒. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจ 
๓. บุคลากรสาธารณสุขมีความอดทน มีกำลังใจที่พร้อมทำงานบริการ และมีความเชื่อว่าประชาชน

จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดตามนโยบายที่กำหนดขึ้น 
๔. มีช่องทางสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ และ

โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา 
 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ 
 ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
 ๒. มีการสืบค้นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือให้พื้นที่สามารถดำเนินงานได้ถูกต้อง 
 ๓. โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด บางแห่งยังไม่สามารถ
จัดตั้งกลุ่มงานได้ เนื่องจากกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สามารถเกลี่ยอัตรากำลังได้  
 

 


