
การบริหารจดัการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและภาวะการบริหารจดัการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและภาวะ

ที่เกี่ยวของกบัเบาหวานอยางครบวงจรที่เกี่ยวของกบัเบาหวานอยางครบวงจร

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
จังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานี

25512551



สถานการณโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสถานการณโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จังหวัดสุราษฎรธานีจังหวัดสุราษฎรธานี
ตาราง  แสดงจํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรของโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 

จังหวัดสุราษฎรธานี (ป 2548-2550)

2,05619,9191,94018,8381,53414,479เบาหวาน

255025492548

โรค
อัตราจํานวนอัตราจํานวนอัตราจํานวน

3,39332,8633,23130,6122,51123,624ความดันโลหิต

สูง



1. เพิ่มการเขาถึงบริการของประชาชน กลุมเสี่ยงผูปวยโรคเบาหวาน

2. พัฒนาและสรางรูปแบบการบริหารจัดการการดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบวงจร

3. ลดและควบคุมคาใชจายดานสขุภาพโดยรวม

4. เพื่อใหบุคลากรในหนวยบริการเครือขายและแนวทางการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 

ในทศิทางเดียวกัน ลดภาวะแทรกซอนและความพิการ

วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ



ผลการดําเนินการผลการดําเนินการ

โครงการบริหารจัดการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและภาวะโครงการบริหารจัดการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและภาวะ

ที่เกี่ยวของกับเบาหวานอยางครบวงจรที่เกี่ยวของกับเบาหวานอยางครบวงจร

1.1.  ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ

2.2.  ผลการดําเนนิงานผลการดําเนนิงาน



ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ

• ระดับจังหวัดและอําเภอ

1. แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการทุกระดับ

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการดูแลโรคเบาหวานแบบ

ครบวงจรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูปวยไดรับการคัดกรองดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง ลดการเกิดภาวะแทรกซอน



ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ

• 2. ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการแกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ
ประกอบดวย CM , ผูใหความรู , แพทย , พยาบาล , เภสัชกร 

และนักสุขศึกษา จากโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขทกุแหง   
จํานวน 230 คน 

ระดับจังหวัด   ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2550

ระดับอําเภอ  cup ดําเนินการประชุมตามวาระความเหมาะสมของพื้นที่



•  ระดับอําเภอ ประชุมชี้แจงเครือขายหนวยบริการ สอ. โดยใช CPG CUP และ
แนวทางการบริหารจัดการโรคเพื่อการดูแลผูปวยเดียวกันทั้งที่

– หนวยบริการปฐมภมูิ

– หนวยบริการประจํา

– โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย

ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ



ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ

3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการโรคเบาหวาน โดย 
อบรม ครู ก. ครู ข. เพื่อเพิ่มศักยภาพแกผูรับผิดชอบงานเบาหวาน

ใหมีความรูเรื่องเบาหวานและภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค

อบรมครูอบรมครู  ขข..

อบรมครูอบรมครู  กก

อบรมอบรม  ครูครู  ขข..



จัดอบรมผูใหความรูในการดูแลโรคเบาหวานของจัดอบรมผูใหความรูในการดูแลโรคเบาหวานของ

เครือขายเครือขาย      
((วิทยากรครูวิทยากรครู  กก.. ))



ดําเนินการอบรมวิชาการความรูเรื่องดําเนินการอบรมวิชาการความรูเรื่อง  

เบาหวานแกเจาหนาที่เทศบาลเบาหวานแกเจาหนาที่เทศบาล  อบตอบต..  อสมอสม    

((อบรมครูอบรมครู  ขข))



จัดอบรมการใชโปรแกรมจัดอบรมการใชโปรแกรม  DMISDMIS

• จัดอบรมการใชโปรแกรมการลงทะเบียนผูปวยเบาหวานและกลุมเสี่ยง(DMIS) 
แกบุคลากร จํานวน 4 รุน รุนละ 1 วัน จํานวนทั้งสิ้น 90 คน



อบรมการถายภาพจอประสาทตาอบรมการถายภาพจอประสาทตา

• เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที ่ในการเปนตนแบบในการคนหา ติดตามผูปวย
เบาหวานเขาจอประสาทตา

• เพื่อคัดกรองคนหาโรคระยะเริ่มแรก และประเมนิสมรรถภาพของผูปวย เพื่อเฝา
ระวังกลุมเสี่ยง กลุมปวยแตละระดับ



การจัดระบบสงตอกรณีภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของกับการจัดระบบสงตอกรณีภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของกับ

เบาหวานและการกําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเบาหวานและการกําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บ

• สอ. ทําหนาที่คัดกรอง สงตอตาม CPG
• คัดกรองเขาคลินิกเบาหวาน

• ดูแลในคลินิกเบาหวาน

• สงตอศูนยสุขภาพชุมชน/สถานอนามัย

• สงกลับโรงพยาบาล

• กรณีเขตรอยตอ เรียกเก็บตามขอกําหนด
• กรณีนอกเขตเก็บคารักษาตามปกติ



การนิเทศติดตาม

• โรงพยาบาลมีการนเิทศเครอืขาย จํานวน 2 ครั้ง/ป

• จังหวัดนเิทศเฉพาะกิจ(เบาหวาน/ความดัน) ในเดือน 
กรกฎาคม 2551

• จังหวัดนเิทศผสมผสาน 2 ครั้ง (เมษายนและสิงหาคม 2551)

• ประชุม Case manager/ผูรับผิดชอบงานเบาหวาน
เพื่อทราบผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค เดือนละ2 
ครั้งหรือตามความเหมาะสม

ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ



การดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับ  LABLAB

• โรงพยาบาลมีการจัดซือ้เครื่องตรวจ Hb A1c 
จํานวน 5 แหง

• จังหวัดประสานใหมีการติดตั้งเครื่องตรวจ Hb

A1c จํานวน 3 แหง เพื่อใหโรงพยาบาลใกลเคียง
ไดสงตรวจ

• จังหวัดประสานใหมีอปุกรณตรวจวัดระดับน้าํตาล

สําหรับโรงพยาบาลหมนุเวียนใหผูปวยยืมใช

• จังหวัดรวมกับ สปสช. ดําเนินการสรรหา
เครื่องตรวจ Hb A1c ใหหนวยบริการ ในราคาถูก 
ประหยดั



ประสานความรวมมือองคกรอื่นๆประสานความรวมมือองคกรอื่นๆ

• ประชาสัมพันธใหความรูอยางทั่วถึง

- มีการจัดแถลงขาวแกสื่อมวลชนทุกสาขา
- จัดประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ



ประสานความรวมมือองคกรอื่นๆประสานความรวมมือองคกรอื่นๆ

• ประชาสัมพันธใหความรูอยางทั่วถึง

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ , ปายประชาสัมพันธ ,ขาวแจก ฯลฯ )

- จัดกิจกรรมรณรงครวมพลคนเสื้อเหลือง เพื่อสรางเสริมสุขภาพ



••  จัดใหมีภาคีเครือขายดานสุขภาพจัดใหมีภาคีเครือขายดานสุขภาพ  แกนนําหมูบานดานสุขภาพแกนนําหมูบานดานสุขภาพ

••  จัดตั้งเครือขายเบาหวานในชมุชนโดยใหจัดตั้งเครือขายเบาหวานในชมุชนโดยให  อปทอปท..,,  อสมอสม,,  ครูครู  กก  
เจาหนาที่สาธารณสุขเจาหนาที่สาธารณสุข    และวิทยากรครูและวิทยากรครู  ขข  รวมเปนคณะกรรมการรวมเปนคณะกรรมการ

••  จัดใหมีเครือขายผูปวยเบาหวานเพื่อนชวยเพื่อนในชมุชนจัดใหมีเครือขายผูปวยเบาหวานเพื่อนชวยเพื่อนในชมุชน

ประสานความรวมมือองคกรอื่นๆประสานความรวมมือองคกรอื่นๆ  



ผลการดําเนินงานจังหวัดสุราษฎรธานีผลการดําเนินงานจังหวัดสุราษฎรธานี

ปป  25512551



เปาหมายเปาหมาย

• คัดกรองประชากรกลุมเสี่ยงอายุ 35 ป ขึ้นไป(ทุกสิทธิ) รอยละ 70

• กลุม Pre-DM ไดรับความรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     5,786 คน

• Type 1 646 คน

• Type 2 With Insulin 5,678 คน

• Type 2 no   Insulin 17,212 คน

• ตั้งครรภ                                            147 คน



เปาหมายผูปวยเปาหมายผูปวย

40147ผป เบาหวานตั้งครรภ

215646ผปชนิดที่1

14,37917,121ผปชนิดที่2 no In

2,9425,678ผปชนิดที่2 with In

6,5285,782กลุม  Pre-Diabetes

320,659397,402ปชก อายุ 35 ป ขึ้นไป
ไดรับการคัดกรอง

 ผลการดําเนินงาน เปาหมายของ สปสช ประเภท



ผลการคดักรองโรคเบาหวานผลการคดักรองโรคเบาหวาน//ความดนัจังหวัดสุราษฎรธานีความดนัจังหวัดสุราษฎรธานี

กลุมเปาหมายประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ทุกสิทธิ จํานวน 397,402 ราย 

ไดรับการคัดกรองDM/HT ทั้งหมด  320,659 ราย คิดเปนรอยละ 80.68

ระยะเวลา ตั้งแต  เดือน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551

96.47

2.03

0.49

0.98

309,371

6,528

1,601

3,159

ผลการตรวจปกติ

ผูปวยกลุมเสี่ยงสูง (Pre DM)

ผูปวย DM รายใหม

ผูปวย HT

รอยละจํานวน

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียด



  ผลการใหบริการผูปวยเบาหวานแยกตามประเภทผลการใหบริการผูปวยเบาหวานแยกตามประเภท

83.9814,37917,121ชนิดที ่ 2 ไมพึ่งอินซูลิน

40

2,942

215

จํานวน

ผลการใหบริการ

27.21147ตั้งครรภ

51.815,678ชนิดที ่2 พึ่งอินซูลิน

33.28646ชนิดที ่1

รอยละ/การใหบริการ

จํานวนผูปวย 
เปาหมาย(คน)

ประเภท



ผลการตรวจภาวะแทรกซอนผลการตรวจภาวะแทรกซอน

ผูปวยเบาหวานทั้งหมด  จํานวน            15,576 ราย 
ไดรับการตรวจภาวะแทรกซอน จํานวน      10,970 ราย 

คิดเปนรอยละ70.42

พบผูปวยภาวะแทรกซอนที่มีความผิดปกติ ทั้งหมด 3,348 ราย
คิดเปนรอยละ 30.51

โดยแยกตามรายละเอียด ดังนี้



ผลการตรวจภาวะแทรกซอนผลการตรวจภาวะแทรกซอน

90.651,3391,477หัวใจและหลอดเลือด

48.49415930ทางตา

30.08275914ทางไต

27ถูกตัดขา

รอยละสงตอจํานวนภาวะแทรกซอนทีม่ีความผิดปกติ



ผลการใหความรูผลการใหความรู

• ผูปวยเบาหวานทั้งหมด 15,576 ราย
ไดรบัความรูรอยละ 100



ผลการใหผลการให  SMBGSMBG

ให SMBG

ไมให SMBG ให SMBG

ไมให SMBG

ผูปวยชนิดที่  1 ผูปวยชนิดที่  2 ใชอินซูลิน

ผูปวยชนิดที่ 1 จํานวน  215 คน 

ให  SMBG  จํานวน  17   คน  

คิดเปนรอยละ   7.90

ผูปวยชนิดที่ 2 ใชอินซูลิน  จํานวน 2,942 คน 

ให  SMBG  จํานวน  111   คน                      

คิดเปนรอยละ   4.37



ปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จ

• 1.เปนโครงการที่ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดหลักของกระทรวง สธ.

• 2.หนวยบริการ สธ.นอกสังกัด/เอกชนใหความรวมมือในการตรวจ

คัดกรอง

• 3.มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย/กลุมเสี่ยง

• 4.มีระบบการจัดเกบ็ขอมูลที่ชัดเจน/ตรวจสอบได

• 5.กลุมเสี่ยง/กลุมปวย ใหความรวมมือในการตรวจคัดกรอง
• 6.ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและเรงรัด กําชับ ถือเปนปญหา สธ.

• 7.มีการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ครอบคลุม คปสอ ทุกแหง



ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาปญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

- ประชุมชี้แจงการบรหิารจัดการระบบขอมูลใน

พื้นที่

- จัดใหมีผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา/แกไข

ปญหาโปรแกรมเบื้องตน

2.ระบบขอมูล

- การลงบันทึกขอมูลผานระบบโปรแกรมใน

แตละ CASE  ใชเวลาประมาณ  20 นาที  

 จัดซื้อเครื่องตรวจตาและหมุนเวียนกันใชเปน

รายโซน

- ประสานจักษุแพทยเพื่ออานผลการตรวจจอ

ประสาทตา

-จัดหาเครื่องตรวจHBA1C

-สนับสนนุเครื่องตรวจเจาะน้ําตาล

1. การใหบริการตรวจ

-LAB /ตา /HBA1C

* เครื่องตรวจตามีจํานวนนอย 

* จักษุแพทยไมเพียงพอ

แนวทางการพัฒนาปญหาและอุปสรรค



การดําเนินงานโครงการฯในระดับพืน้ที่การดําเนินงานโครงการฯในระดับพืน้ที่



ประเดน็ปญหาประเดน็ปญหา//ความเสี่ยงสําคญัความเสี่ยงสําคญั

1. ผูปวยในคลินิกไดรับการควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดและการคนหา

ภาวะแทรกซอน

2. คนหาภาวะแทรกซอนที่มีผลตอ Morbidity ,Mortality

3. คนหาผูปวยและรักษาแตเบื้องตน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



ยุทธศาสตรสําหรบัการจัดการโรคเบาหวานยุทธศาสตรสําหรบัการจัดการโรคเบาหวาน

1. สนับสนุนใหมีโครงการในชุมชนที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมสุขภาพและการปองกันควบคมุโรคเบาหวาน

2. พัฒนาระบบบริการใหมีความครอบคลุมกลุมปกติ  กลุม

เสี่ยง  กลุมปวย

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนใหเกิดการบริหาร

จัดการองคความรูในการปองกันควบคมุโรคเบาหวาน

4. พัฒนาระบบเฝาระวัง  ติดตาม  ประเมินผลเบาหวาน



ขั้นตอนดําเนินงานขั้นตอนดําเนินงาน

1. เตรียมทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล (ทีมพัฒนาดูแลผูปวย

เบาหวานระดับโรงพยาบาล)

2. เตรียมทีมสหวิชาชีพเชื่อมโยงถึงชุมชน  (ทีมพัฒนาดแูลผูปวย

ระดับอําเภอ)

3. เตรียมความรูและทักษะเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานทุกระดับ

4. ดําเนนิโครงการ

5. ประเมินผล

6. ดําเนนิงานตอเนือ่งและขยายผล



กิจกรรมดําเนินการกิจกรรมดําเนินการ

• การคนหาภาวะแทรกซอน

ประเมินอาการแทรกซอน Hypo หรือ  Hyper  อาการเจ็บหนาอก,

MI ตาม CPG  คําแนะนําและใหความรูในเรื่องการปฏิบตัติัวและ

การดูแลตนเอง

• ปองกนัและลดอตัราการเกดิโรค

คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม



กระบวนการในคลินิกเบาหวานกระบวนการในคลินิกเบาหวาน

- Empowerment

- กําหนดโปรแกรมการใหสุขศึกษารายกลุม 

- การประเมินความรูเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว 

- counseling ในรายทีม่ีภาวะ FBS> 180 mg%/ปรับเพิ่มขนาดยา /ฉดี อินซลูิน หรอืสงตอ

- เพิ่มบันทึกขอมูลเวชระเบียน

- ติดตามเยี่ยมบานผูปวยมีภาวะ hyperglycemia

- มีการประเมนิผลการรักษาตอเนื่อง/ การติดตามผูปวยขาดนัดหรอืขาดยา  

- การตรวจสุขภาพประจําป 

- ปรับปรุงกระบวนการใหบรกิารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ลดความซ้ําซอน หรือภาระ

งานของทีม 



- จัด  Day CAMP

- ฟนฟูความรู ทักษะของทีม ดูแลทั้งเครือขาย 

- พัฒนาระบบคณุภาพการใหสุขศึกษา  

การใหความรูทางโภชนาการ                

การใหความรูดานการออกกาํลังกาย    

การใหความรูเรื่องการปฏิบัตติัว          

พฤตกิรรมการปฏิบัตติัว

การควบคุมอาหารอยางเครงครัด



DM campDM camp



ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญ

- เพิ่มการเขาถึงการบริการ

- ควบคุมสถานการณโรค

- บริการตามมาตรฐาน

- เฝาระวังภาวะแทรกซอน

รณรงค 100%



 จัดอบรมอสม. DM 2 คน/หมู  โดย CUP
อบรม จนท.ทั้ง  CUP  มี CM ทุก  สอ.

เขตฉานมาตรวจครบแลว ของผมบอกแลว

แตยังไมมาครบทีคับ



 สนับสนุนเครือ่งเจาะเลือด 
 เครื่องวัดความดัน 

 หมูบานละ 1 เครื่อง
 สอ.ละ 2 เครื่อง

 สนับสนุนคาบันทกึขอมูลคดักรอง Verbal Test
รายละ 5 บาท 

 เปนเงินบํารุงโรงพยาบาล



 ติดตัง้ระบบ Internet ความเรว็สูง

 ติดตัง้แมขายที่กลุมงานเวชฯ
 ระบบ ADSL
 จานดาวเทียม
 ระบบ CDMA
 เงินบํารุงโรงพยาบาล



โครงการวจิัยการตรวจระดับน้ําตาลดวยตนเอง 
(SMBG)

โครงการวิจัยการตรวจระดับน้ําตาลดวยตนเอง 
ผลการวิจัย 
กลุมควบคุม  มีคาระดับน้ําตาลไมแตกตางกัน
กลุมทดลอง มีคาระดับน้ําตาลแตกตางกัน ( ลดลง)



เพื่อนชวยสอนบริหารเทาใหหนอย ลมืซะเรว

ดูผม ดผูม  เคาทํากันพันนี้



ขอบคุณและสวสัดีขอบคุณและสวสัดี

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎรธานีสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎรธานี


