จุดเน ้นการดาเนินงานป้ องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ประจาปี งบประมาณ 2559 - 2560

ภายใต ้ความรับผิดชอบของรองอธิบดี
นายแพทย์อษ
ั ฎางค์ รวยอาจิณ
16 ตุลาคม 2558

กรอบแนวคิดรูปแบบการดาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง
- ความชุกของโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 2.9-13 โดยผู้ป่วย DM HT มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่
สามขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 เท่าตามลาดับ
- งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (Capitation) โดยในปีงบประมาณ 2558 สูงถึง 5,247ล้านบาท

กลุ่มประชากรทั่วไป
การส่งเสริมสุขภาพ

Primary Prevention

DM HT

กลุ่มเสี่ยง
Secondary Prevention

ได้รับการตรวจวินิจฉัย
eGFR >60 ml/min

ป้องกันและป้องกันความเสี่ยง
คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อ CDK
- เฝ้าระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค
- การสร้างความตระหนักในประชากรและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดเสี่ยงและการจัดการโรคไตเรือ้ รังโดยชุมชน
- การให้คาปรึกษาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- การพัฒนาคุณภาพการบริการ
- การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดาเนินงานที่เกีย่ วข้องทุกระดับให้มีความ
เข้มแข็ง
- การกากับ ติดตาม และประเมินผล

CM /CKD Clinic
nurse
ทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มป่วย
Tertiary Prevention

ชะลอความเสื่อมของไต
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการ
บริการ ตามระยะของโรค
eGFR 59-30ml/min

eGFR 29-15ml/min

อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์

eGFR <15ml/min

ได้รับคาปรึกษาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
Dialysis

RRT

การป้องก ันอุบ ัติเหตุทางถนน
ปี 2556 มีคนไทยตายเกือบ 23,000 คน (คิดเป็นอ ัตราตาย 38 ต่อประชากรแสนคน)
บาดเจ็บสาห ัสกว่า 200,000 ราย บาดเจ็บเล็ กน้อยอีก 1,050,088 ราย
ี ของประเทศปี ละ 2 แสนกว่าล้านบาท
ผลกระทบต่อความสูญเสย

ส่ วนกลาง

ข้อมูลเฝ้ าระวัง

พัฒนาฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ชี้เป้าแต่ละตาบล/หมูบ่ า้ น
•กลุม่ มีพฤติกรรมเสี่ยง
•จุดเสี่ยงในพื้นที่

สคร.

อบรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้
ข้อมูลระดับ
จังหวัด/อาเภอ

ข้อมูลเชิงลึก
การสอบสวนการบาดเจ็บ

มาตรการ
จ ัดการข้อมูล
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จังหวัด

ร่วมสร้างมาตรการ
แก้ปัญหา

มาตรการลดปั จจัย/พฤติกรรมเสี่ยง

จัดตั้ง EOC
ช่วงเทศกาล

มาตรการชุมชน / มาตรการองค์กร

DHS/DC

ส่ วนกลาง
สคร.

การแก้ไขความเสี่ยง บังคับใช้กฏหมาย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
สอบสวนฯ
จังหวัด/อาเภอ
80%
Quick Win :

ด่ าน
ชุมชน
(ช่ วง
เทศกาล)

การดาเนินงานภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุขภาพประชาชน
ในพืน้ ที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้ อม (Hot Zone) พ.ศ. 2558-2567
พท. เป้ าหมาย : 36 จ. เสี่ยงมลพิษ สารเคมี สารอันตราย, มลพิษอากาศ, พท. คาดว่ามีปัญหา
(รพศ./รพท. 27 แห่ ง, รพช. 105 แห่ ง, รพสต. 1,078 แห่ ง )
ปชช. กลุ่มเป้ าหมาย : 8,289,820 คน
เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั การดาเนินงาน : ร้ อยละ 80 ของ จ. พท. เสี่ยง มีระบบการจัดการปัญหาสุ ขภาพจากมลพิษ สวล. (29 จ. จาก 36 จ.)
- ระบบจัดการสุ ขภาพ หมายถึง มีฐานข้ อมูล/สถานการณ์ , การตรวจคัดกรอง/ประเมินความเสี่ยง,
เฝ้ าระวังทางสุ ขภาพ+สวล., สื่อสารความเสี่ยง/ให้ ความรู้ , ตรวจวินิจฉัย/รักษา/ส่ งต่ อ
ส่ วนกลาง/ประเทศ

คกก. พัฒนาและขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ คุ้มครองสุ ขภาพฯ
(รองปลัด ,อธิบดี, ผู้ตรวจราชการฯลฯ)

- กาหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน
- อานวยการและสนับสนุนการดาเนินงาน

เขตสุ ขภาพ

คทง. ติดตามการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์
คุ้มครองสุ ขภาพฯ (ผู้ตรวจราชการ,
สาธารณสุ ขนิเทศ, สคร., ศู นย์ อนามัย,
นพ. สสจ, ผอ.รพ ฯลฯ)

จังหวัด

- จัดตั้ง คทง. ในระดับ จ./
อ./ต. ตามบริบทในแต่ พท.
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุ ขจังหวัด
(อสธจ)

สสจ.

- ฐานข้ อมูล
- สถานการณ์ การ
เฝ้ าระวัง
- สนับสนุน/นิเทศ/
ประสานงานในภาวะ
ปกติและฉุกเฉิน

- สนับสนุน ผลักดัน ติดตามการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหาโรคและภัยสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม
รพศ./รพท.
(Env.-Occ. Unit)
- รับ Refer
- จัดบริการรุก+รับ

รพช. พท. Hot zone
(Env.-Occ. Center)

รพสต. + หมอครอบครัว
(Env.-Occ. Clinic)

- บริการเชิงรุก (ตรวจประเมิน
ความเสี่ ยงสุ ขภาพ/คัดกรองและ
มีฐานข้ อมูลสุ ขภาพ)
- เชิงรับ : เฝ้ าระวัง, รักษา, Refer

- ประเมินความเสี่ ยงเบือ้ งต้ น/
คัดกรอง/Refer
- สื่ อสารความเสี่ ยง/ให้ ความรู้
- เยีย่ มบ้ าน/Follow up
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