
สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบาย และเกณฑ์การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อ าเภอ   ไทรน้อย   วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ประเด็นที่นิเทศติดตาม ........................งาน NCD ……………… 

ปัญหา มาตรการส าคัญที่ด าเนินการ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
๑. ผลการด าเนินงานคัดกรองยังไม่ได้ตาม

เป้าหมายไตรมาสที่ ๑  (ร้อยละ ๕๐)  
- การคัดกรอง DM/HT ผลงาน  ร้อยละ๓๙.๓ /

๓๖.๘๖ 
- การคัดกรอง CVD ผลงาน ร้อยละ ๔๐.๖๖ 

 
 

 

๑.อสม.เป็นแกนน าหลักในการด าเนินการ
เชิงรุกในพ้ืนที่ 

- เร่งรัดการคัดกรอง DM/HT ในกลุ่ม 35 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะ
ในไตรมาสที่ ๑-๒ ให้ได้มากที่สุด น ามาวางแผนในการ
จัดการควบคุมกลุ่มเส่ียงสูงได้ทนัท่วงท ีในไตรมาสที่ ๓-๔ 
เพ่ือควบคุมการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ 

- ตรวจสอบจ านวนกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีข้ึนไปในพ้ืนที่
รับผิดชอบจากข้อมูลรายบุคคลตาม DATA Exchange 

- ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  จากฐานข้อมูลตามทะเบียน
ราษฎร์การจ าหน่าย,เสียชีวิต,ปรับ Type Area 

- ช้ีแจง จนท.สธ.   ที่เก่ียวข้อง,ทีมงาน แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่
จะด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  มอบหมาย อสม. 
และประสาน อสค. 

- ติดตามก ากับผลงานใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้   ลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา  มี
การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

- ติดตามกลุ่มเส่ียง DM HT อายุ 35 ปี ข้ึนไป กลุ่มเส่ียงสูง
ได้รับการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและตรวจซ้ าภายใน 1 เดือน 
และบันทึกผลให้ถูกต้องครบถ้วน 

๒. อัตราการควบคมุโรคในDM /HT ยังไม่ได้
ตามเป้าหมายไตรมาสที ่๑(ร้อยละ ๕๐) 

- DM  ควบคุมได ้ ร้อยละ ๕.๖๓ 
- HT ควบคุมได ้ ร้อยละ ๑๒.๒๔ 
- การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ใน DM,HT 

ร้อยละ ๑๙.๑๔ 
-  

คลินิก NCD Plus เช่ือมโยงการด าเนินงาน
โรงพยาบาลชุมชน  รพ.สต. เครือข่าย
บริการ และชุมชน ในการดูแลป้องกันโรค
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 

- เร่งรัดการตรวจSecondary Prevention ใน DM HT  
- การบันทึกผลการตรวจ ค่า BP ต้องบันทึกค่าการตรวจที่ได้

ตามมาตรฐาน CPG  การบันทึกค่า HbA1C ที่มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ ๗ และค่า BP มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ 
mmHg ต้องมีการบันทึกซ้ าหลังตดิตามปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมแบบเข้มข้น ( รูปแบบ ๓C  6Visit  clean 
kitchen) 
 



ปัญหา มาตรการส าคัญที่ด าเนินการ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ผู้ป่วยในคลินิกมีจ านวนมาก ไม่สามารถจัด

กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดค้รบถ้วน 
 - ทุกหน่วยบริการต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 

หลังจากส่งออกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ในแฟ้มที่เก่ียวข้องของงาน
NCD) 

- วางแผนนัดผู้ป่วย หากสามารถควบคมุโรคได ้นัด๓-๔ เดือน
ได้  กลุ่มที่ควบคุมโรคไม่ไดใ้หเ้น้นการเย่ียมบ้านโดย
ประสานงานเวชกรรมฯ หรือรพ.สต.ติดตามเย่ียมบา้น 

๓. กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก ภาระงานมาก 
เข้าถึงยาก 

 ขอให้หน่วยบริการแบง่กลุ่มเป้าหมาย เป็นพ้ืนที่  
- พ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้ 
- พ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ที่ไม่สามารถเข้าถึงได ้

วางแผนและเร่งรัดด าเนินการในพ้ืนที ่ที่สามารถเข้าถึงได้ใหไ้ด้
ตามเป้าหมายก่อน ส่วนพ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ วางแผนประสานงานผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย
สร้างสุขภาพ สร้างอสค. หรืออสม.เพ่ิมเติม 

๔. การบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  ไม่
ทันเวลา เน่ืองจากภาระงานมาก และ ยังไม่
เข้าใจการบันทึก และมีการเปล่ียนแปลง
ใหม่ 

 - ประสานทีมHDC อ าเภอ ในการให้ความรู้ และช่วยแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบงานNCD สามารถขอPassword ในการเข้า

ตรวจสอบข้อมูล HDC ได้เอง โดยประสานงานไดท้ี ่ศูนย์
ข้อมูลฯ สสจ.นนทบุรี  (ผู้รับผิดชอบงานNCD ของทุกหน่วย
บริการต้องมี Password ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลของ
หน่วยบริการใน HDC) 

- ทุกหน่วยบริการต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
หลังจากส่งออกข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ในแฟ้มที่เก่ียวข้องของงาน
NCD) 

- งาน NCD สสจ.นนทบุรี จะประสานวิทยากรจากHDC 
กระทรวงฯ มาให้ความรูเ้พ่ิมเติมในส่วนที่ ส่วนกลางได้
พัฒนาระบบรายงานNCDข้ึนใหม่ พร้อมทบทวนการลง
บันทึกที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แก่เจ้าหน้าที ่NCDของทุกหน่วย
บริการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 
ช่ือผู้นิเทศ    นางอรอนงค์  วัฒนากูล   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 



 


