
ผลการดาํเนินงาน

ป้องกนัควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลอืด

จังหวดัมุกดาหาร

ธัชชัย  ใจคง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมกุดาหาร



-  7 อําเภอ
- 52 ตาํบล

- 561 หมูบ่า้น
- องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 1 แหง่

- เทศบาลเมอืง 1 แหง่
- เทศบาลตาํบล 22 แหง่

- และองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 31 แหง่

 ประชากรท ัง้หมด 338,101 คน เพศชาย  174,394 คน เพศหญงิ 173,707 คน

       บรบิทจงัหวดัมกุดาหาร

0-14 ปี 18.65%

60 ปีข ึน้ไป 12.42%

15-59 ปี  68.93%



      ทรพัยากรสาธารณสขุทีส่าํคญั

รพ.มกุดาหาร

รพ.ดอนตาล 33 กม.

รพ.หวา้นใหญ ่30 กม.

รพ.ดงหลวง 50 กม.

รพ.นคิมคาํสรอ้ย 30 กม.

รพ.คาํชะอี 35 กม.

รพ.หนองสงู 50 กม.
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ด้านแผนการดาํเนินงานป้องกนัควบคุมโรคหัวใจ

และหลอดเลอืด ในจังหวดั

• แผนปฏบิัตกิารโรคไม่ตดิต่อของจงัหวดั  

• แผนเพือ่การป้องกนั

• แผนเพือ่การรักษา

• แผนเฝ้าระวงัการจดัการข้อมูล  

แผนงาน

• โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานป้องกนั

ควบคุมโรค NCD  ๑๘๙,๒๕๐ บาท 

• พฒันาคลนิิก NCD คุณภาพ ๓๕๗,๙๐๐ 

บาท 

โครงการ



ด้านแผนการดาํเนินงานป้องกนัควบคุมโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด ในจังหวดั (ต่อ)

• คณะกรรมการ NCD Board  จงัหวดั / SM

• คณะกรรมการ Service Plan สาขา NCD  สาขา

หลอดเลือดสมอง  สาขาหลอดเลือดหวัใจ

• ระดบัอาํเภอมีกลไกการกาํกบัติดตาม ผา่น DHS / 

NCD Board  อาํเภอ/ SM

• คณะกรรมการบริหารระดบัจงัหวดั /กวป.

กลไก

การกาํกบั ตดิตาม

• กลยุทธ์ “ วิง่สามขา” 

• MI (Motivational  Interviewing)

การนําผลลพัธ์จากการดาํเนินงาน

มาปรับปรุง พฒันา 



ดานแผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหัวใจ

และหลอดเลือด ในจังหวดั (ตอ)

• มนีโยบายและแผนการจดัการปัจจยัเส่ียงเชิงรุก 

ไปสู่กลุ่มทีม่ีความเส่ียงน้อยกว่า ๓๐%  หรือ กลุ่ม

ประชาชน

นโยบาย/

แผน

มแีละใช้นโยบายสาธารณะ ลด ละ เลกิ พฤตกิรรมเส่ียง ๔ ด้าน ต้าน NCDs 

(สูบบุหร่ี  ดืม่แอลกอฮอล์  การบริโภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม   กจิกรรมทาง

กายไม่เพยีงพอ) ขบัเคลือ่นทั้งระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบลและท้องถิน่ 

ดาํเนินการต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถงึปัจจุบัน



ด้านกระบวนการและการบูรณาการการดาํเนินงานการประเมนิ

โอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลอืดในคลนิิก NCD 

Clinic plus

• มกีลไกขบัเคลือ่นการดาํเนินงาน ทุกพืน้ที ่       

ครอบคลุมทั้งจังหวดั ( CM ,Mini CM )

NCD 
Clinic

+

 @ คดักรอง CVD Risk ได้ครอบคลุม ร้อยละ ๙๓.๒๕ (๑๖ ส.ค.๖๐)

@ การจดับริการหลงัการประเมินฯ :  จดัการปรับพฤตกิรรมกลุ่มเส่ียงสูง จาํนวน ๑๗ 

ราย (๑๖ ส.ค.๖๐)  โดยใช้ MI เป็นเคร่ืองมอืในการจดัการ

@ กลุ่มเส่ียงสูงมากได้รับการประเมนิโอกาสเส่ียงซ้ํา และมคีวามเส่ียงลดลง ≥๑๐ %  

ผลการดาํเนินงาน  ได้รับการประเมนิซ้ํา ๑๗ ราย มคีวามเส่ียงลดลง ๑๕ ราย คดิเป็น

ร้อยละ ๘๘.๒๔



• กลยุทธ์ “ วิง่สามขา” 

• “การจุดพกิดั GIS Member Card          

STROKE & STEMI” 

• “การเข้าถงึบริการในกลุ่มเส่ียงสูง

ผู้ป่วย CVD Risk อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร”

• MI (Motivational  Interviewing)

นวัตกรรม



ภาพกิจกรรม



MOU



MOU 



MOU 



ภาพกิจกรรม(ตอ)



ภาพกิจกรรม(ตอ)



THANK  YOU  FOR  ATTENTION
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