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ค�ำน�ำ
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย
ทัง้ ในมิตขิ องจ�ำนวนการเสียชีวติ และภาระโรคโดยรวม สถานการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุสว่ นใหญ่ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมาจากพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา เช่น ภาวะอ้วน ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง และระดับ
ความดันโลหิตสูง น�ำไปสู่การเกิดโรค ถ้าหากไม่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงและควบคุมสภาวะ
ของโรค อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ส่วนส�ำคัญในการจัดการปัญหาสุขภาพดังกล่าว คือ
การพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขในการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อ สนับสนุนให้เครือข่ายสุขภาพ
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ จึงได้พัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิก
โรคไม่ติดต่อ โดยขับเคลื่อนผ่านการด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 และพัฒนาการ
ด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ในปี 2560 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของสถานบริการสาธารณสุข โดยใช้หลักการ Chronic Care Model
ร่วมกับ PMQA ประกอบด้วย การประเมินเชิงกระบวนการตาม 6 องค์ประกอบ และการประเมินผลลัพธ์
ตัวชี้วัดบริการที่สะท้อนกระบวนการและผลลัพธ์การดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และในปี 2562
ได้บรู ณาการร่วมกับการด�ำเนินงานคลินกิ ชะลอไตเสือ่ มบางส่วน เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการประเมินคุณภาพ
การด�ำเนินงาน ทัง้ ยังเป็นการสนับสนุนการจัดบริการของคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อให้มคี ณ
ุ ภาพ และสามารถด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม
ปี 2563 - 2564 กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนา
แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จากการประเมินแบบ Manual ที่ต้องกรอกคะแนนใน Excel file
ให้เป็นการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและลดระยะเวลา
การรวบรวมผลการประเมิน ตัง้ แต่ระดับโรงพยาบาลโดยสามารถบันทึกผลการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์
และแสดงผลประเมินของโรงพยาบาลตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน่วยงาน
สาธารณสุขระดับ CUP จังหวัด เขต และส่วนกลาง สามารถเข้าถึงผลประเมิน
ของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและ
วิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาล ในภาพ
จังหวัด เขต และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Clinic Plus

NCD
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กิตติกรรมประกาศ
คูม่ อื แนวทางการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus & Online เล่มนีส้ ำ� เร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความร่วมมือ
ของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคม
โรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำ
คู่มือเล่มนี้
ขอขอบคุณ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สภาการพยาบาล และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 - 12 รวมถึงคณะท�ำงานพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ภาคีเครือข่าย
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ทีก่ รุณาให้ความรู้ และค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำ
คูม่ อื เล่มนี้ ให้มคี วามสมบูรณ์ ชัดเจน เนือ้ หาครอบคลุมและเหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงให้คำ� ปรึกษาต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงิ่ คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังว่าคูม่ อื เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงาน
คลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อของสถานบริการสาธารณสุขต่อไป หากมีขอ้ บกพร่องประการใดของคูม่ อื นีท้ างคณะผูจ้ ดั ท�ำ
ขอน้อมรับเพื่อพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ความเป็นมาของการด�ำเนินงาน

NCD Clinic Plus

โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึง่ ของโลกและของประเทศไทย และเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้สถานการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มีแนวโน้มสูงขึน้ ส�ำหรับในประเทศไทยความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป เท่ากับร้อยละ
8.9 ในปี 2557 เพิ่มจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 ส่วนความชุกของโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับร้อยละ 24.7
ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.4 ในปี 2552 ซึง่ ปัจจัยหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการป้องกัน ควบคุม จัดการ
กับปัจจัยเสีย่ งและโรคไม่ตดิ ต่อ คือ การพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ ทีส่ ามารถสนับสนุนการดูแล
และจัดการโรคไม่ตดิ ต่อ เพือ่ ลดเสีย่ ง ลดโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยให้มแี นวโน้มทีด่ ขี นึ้
กองโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค จึงพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อ
โดยการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 โดยยึดหลักการ
ของ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA เป็นการประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและ
นโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบ และกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดบริการเชือ่ มโยงชุมชน ซึง่ โรงพยาบาลทุกแห่งได้รบั การพัฒนาและรับรอง
คลินิก NCD คุณภาพครบ 100% แต่อย่างไรก็ตามพบว่าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา
สุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 จึงมีการเพิ่มการประเมินเชิงผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ
เพือ่ เป็นการวัดผลการประเมินและพัฒนาคุณภาพบริการของคลินกิ NCD ให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ จึงเป็นทีม่ าของชือ่
NCD Clinic Plus โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินและตัวชี้วัดบริการให้มีความเหมาะสม
อย่างต่อเนือ่ ง และในปี 2562 ได้บูรณาการเกณฑ์ประเมินร่วมกับการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมบางส่วน
เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของการประเมินคุณภาพการด�ำเนินงาน ซึง่ มีการปรับตัวชีว้ ดั บริการ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั
โรค DM, HT, CVD และ CKD เพือ่ เพิม่ คุณภาพของการประเมินและสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม
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ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จากการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดระบบบริการ
สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) ดังนี้
ปี 2560

มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประเมิน 888 แห่ง (จาก 896 แห่ง)
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 43 (386 แห่ง)

ปี 2561

มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประเมิน 891 แห่ง (จาก 896 แห่ง)
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 64 (567 แห่ง)

ปี 2562

มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประเมิน 894 แห่ง (จาก 896 แห่ง)
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72 (640 แห่ง)

ปี 2563

มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประเมิน 894 แห่ง (จาก 898 แห่ง)
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 (808 แห่ง)

ส�ำหรับปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการ
พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จากการประเมินแบบ Manual ที่ต้องกรอกคะแนน
ใน Excel file ให้เป็นการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ลดความผิดพลาดในการค�ำนวณคะแนนประเมิน และลดระยะเวลาการรวบรวมผลการประเมินตั้งแต่ระดับ
โรงพยาบาล โดยให้สามารถบันทึกผลการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์และแสดงผลประเมินของโรงพยาบาล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ�ำเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลาง สามารถเข้าถึง
ผลประเมินของโรงพยาบาลในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้สะดวก รวดเร็ว ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การติดตามและวิเคราะห์
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของโรงพยาบาลในภาพจังหวัด เขต และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีไ้ ด้มกี ารพิจารณาปรับรายละเอียดการประเมินผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั บริการ NCD Clinic Plus ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการด�ำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และน�ำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาปรับปรุง พัฒนางาน หรือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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2

แนวทางการด�ำเนินงาน

NCD Clinic Plus

2.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (กรณี รพศ.สามารถประเมิน
ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง)
- โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1
- โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3
2.2 องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วยการประเมิน
2 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) เป็นการประเมินตนเองเพือ่ พัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาล ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบ
และกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดบริการ
เชื่อมโยงชุมชน
2) การประเมินผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั บริการ (50 คะแนน) เป็นการประเมินผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั บริการทีส่ ะท้อน
กระบวนการและผลลัพธ์การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดโรค DM, HT, CVD และ CKD รวมจ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด ได้แก่
			 (1)		 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
			 (2)		 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL <100 mg/dl
			 (3)		 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
			 (4)		 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์
			 (5)		 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
			 (6)		 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
			 (7)		 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
			 (8)		 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
			 (9)		 ร้อยละของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
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			 (10) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง
			 (11) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% ในช่วง
ไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น <20% ในไตรมาส 3, 4
			 (12) ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ทีเ่ ป็น CKD 3 - 4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย
2.3 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ไตรมาส
การด�ำเนินงาน
ไตรมาส 1 และ 2 1. ผูร้ ับผิดชอบคลินิกโรคไม่ติดต่อในโรงพยาบาลทบทวน วิเคราะห์ ผลการด�ำเนินงาน NCD
Clinic Plus ปีทผี่ า่ นมาเพือ่ หาโอกาสพัฒนา และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ประจ�ำปี
2. โรงพยาบาลประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 (6 องค์ประกอบ) ผ่านแบบประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus Online (http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th) โดยใช้หลักการขัน้ บันได
(Milestone)
3. การประเมินส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ระบบจะประมวลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก
Health Data Center (HDC) Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
4. ผู้ดูแลระดับ CUP สสจ. และสคร. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของโรงพยาบาล
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ พร้อมสรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมเขต ซึง่ จะเป็นผลประเมิน
รอบที่ 1 (6 เดือนแรก)
5. โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามผลการประเมินตนเอง
1. ทีมผู้ประเมินซึ่งก�ำหนดร่วมกันในเขตสุขภาพ (สคร. สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ไตรมาส 3
ลงประเมินรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus และแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลการประเมินตนเอง
ร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงาน
2. ทีมผูป้ ระเมินคัดเลือกและส่งรายชือ่ โรงพยาบาลทีม่ กี ารด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ดีเด่น
เพือ่ เป็นตัวแทนระดับเขต ในการประกวด NCD Clinic Plus Awards ไปยังกองโรคไม่ตดิ ต่อ
1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง (ส่วนที่ 1) ผ่านแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ไตรมาส 4
Online (http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th) ซึ่งเป็นผลการประเมินหลังจากการ
ประเมินรับรอง
2. การประเมินส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ระบบจะประมวลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก
Health Data Center (HDC) Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม
3. ผู้ดูแลระดับ CUP สสจ. และสคร. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของโรงพยาบาล
ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมสรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมเขต ซึ่งเป็นผลประเมิน
รอบที่ 2 (6 เดือนหลัง)
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2.4 กรอบเวลาการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus (Time Frame)
ล�ำดับ
การด�ำเนินงาน
1 การชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
2 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
3 การติดตามผลการประเมิน รอบที่ 1 (6 เดือนแรก) ผ่านระบบออนไลน์
3.1 รพ.ประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 (6 องค์ประกอบ) และผูด้ แู ลระดับ CUP ตรวจสอบ
และยืนยันผลการประเมินของ รพ.
3.2 สสจ. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของ รพ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 สคร. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของ รพ. ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3.4 กองโรคไม่ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินภาพรวมประเทศ
***การประเมินส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ระบบประมวลโดยใช้ฐานข้อมูล
จาก HDC ที่ Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์***
4 การลงพื้นที่ประเมินรับรองการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาล
4.1 ทีมประเมินรับรอง (สคร. สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ประชุมทีมเพื่อ
วางแผนการลงพืน้ ทีเ่ สริมพลังและพัฒนาการด�ำเนินงานของ รพ. ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
4.2 ทีมประเมินรับรองลงพืน้ ทีเ่ สริมพลังและพัฒนาการด�ำเนินงานของ รพ. ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ พร้อมสรุปผลการลงพื้นที่
4.3 สคร.ส่งผลสรุปการลงพื้นที่ประเมินรับรองของ รพ. พร้อมผลการคัดเลือก รพ.
ที่มีผลการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต
ประกวด NCD Clinic Plus Awards ไปยังกองโรคไม่ติดต่อ
5 การคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
กองโรคไม่ติดต่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards
***การประเมินส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ใช้ข้อมูลจาก HDC ที่ Freeze
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม***
6 การติดตามผลการประเมิน รอบที่ 2 (6 เดือนหลัง) ภายหลังการประเมินรับรอง
ผ่านระบบออนไลน์
6.1 รพ.ประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 (6 องค์ประกอบ) และผู้ดูแลระดับ CUP
ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของ รพ.
6.2 สสจ. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของ รพ.ในพื้นที่รับผิดชอบ
6.3 สคร. ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินของ รพ.ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
6.4 กองโรคไม่ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินภาพรวมประเทศ
***การประเมินส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ระบบประมวลโดยใช้ฐานข้อมูล
จาก HDC ที่ Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม***
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ระยะเวลา
ธ.ค.
ม.ค.
1 - 31 ม.ค.
1 ม.ค. - 14 ก.พ.
1 ม.ค. - 28 ก.พ.
มี.ค.

ก.พ. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
มิ.ย.

ก.ค. - ส.ค.

1 มิ.ย. - 20 ก.ค.
1 มิ.ย. - 4 ส.ค.
1 มิ.ย. - 20 ส.ค.
ส.ค. - ก.ย.
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เกณฑ์คะแนนประเมินคุณภาพ

NCD Clinic Plus

คะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมินกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ 50 คะแนน และการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมิน ดังนี้

ุ ภาพ
ประเมนิ คณ
น
น
แ
ะ
ค
75-79

6
<65

ต่ำกว่า
พื้นฐาน

ระดับ

ดีมาก
ดีเด่น

0
85-10

พื้นฐาน

ดี

808

4

4
5-7

การผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง
ระดับสถานบริการ : โรงพยาบาลได้คะแนนประเมินรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน
ระดับเขตและประเทศ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง NCD Clinic Plus มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75*
หมายเหตุ * ค่าเป้าหมายร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2564

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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4

ค�ำชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

NCD Clinic Plus

4.1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน)
คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย
6
30
1.1 มีการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และการสือ่ สารกับภาคีเครือข่าย
1
5
1. มีการก�ำหนด และสือ่ สารทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย
1
สรุปประเด็น :
เพือ่ ลดโรคและปัจจัยเสีย่ งของโรคไม่ตดิ ต่อโดยผูบ้ ริหาร
2. มีการก�ำหนด และสื่อสารทิศทาง นโยบายเป้าหมาย
2
เพื่ อ ลดโรค และปั จ จั ย เสี่ ย งของโรคไม่ ติ ด ต่ อ โดย
คณะกรรมการ NCD board โดยใช้ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลร่วมกับแหล่งฐานข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้
3. มีการสื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเพื่อสร้าง
3
ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและทีมสหวิชาชีพ ทั้งใน
และนอกโรงพยาบาลได้รับรู้ทั่วถึงกัน
4. มีการวิเคราะห์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายในการ
4
ประชุ ม คณะกรรมการ NCD board ระดั บ อ� ำ เภอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย โดยการน�ำ
5
ผลลั พ ธ์ จ ากการด� ำ เนิ น งานมาปรั บ ให้ ทั น เหตุ ก ารณ์
และสอดคล้องกับสถานการณ์
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
1.2 วางแผนปฏิบตั กิ ารและตกลงท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
1
5
ความเข้มแข็งของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อ
1. มีการวางแผน, มีแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมเพื่อป้องกัน
1
สรุปประเด็น :
และจั ด การดู แ ลรั ก ษาโรคไม่ ติ ด ต่ อ (โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง) ภายในองค์กร
2. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมและงบประมาณที่ชัดเจน
2
สอดคล้องกับการทบทวน วิเคราะห์ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน
ของทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย
3. มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
3
กิจกรรม และตัวชี้วัดความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน NCD
Clinic Plus
4. มีการน�ำผลลัพธ์การด�ำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
4
มาทบทวน และปรับปรุง
5. มีแผนพัฒนายกระดับการด�ำเนินงานให้ครอบคลุม
5
ทุกคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
1.3 การจัดสรรบุคลากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
2
10
NCD Clinic Plus
1. มีการวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรเพื่อสนับสนุน
1
สรุปประเด็น :
การด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
2. มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะและวิชาการ
2
ที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
3. มี แ ผนพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร เพื่ อ สนั บ สนุ น
3
ความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
4. มี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากรทดแทน เพื่ อ สนั บ สนุ น
4
การด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
5. มี แ ผนจั ด สรรบุ ค ลากรเพื่ อ สนั บ สนุ น ความส� ำ เร็ จ
5
การด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ทีเ่ หมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
1.4 การจัดสรรทรัพยากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และสถานทีท่ เี่ หมาะสมเอือ้ ต่อ
1
5
การเข้าถึงบริการ NCD Clinic Plus
1. มีการก�ำหนดวัน จัดตารางเวลาและทีมผู้ปฏิบัติงาน
1
สรุปประเด็น :
ทีช่ ดั เจน ส�ำหรับการให้บริการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. มีการก�ำหนดวัน และจัดตารางเวลาส�ำหรับการจัด
2
กิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย และ/หรือ
การให้บริการ คลินิกชะลอไตเสื่อมที่ชัดเจน
3. มีเครือ่ งมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอและสถานทีไ่ ม่เหมาะสม
3
ต่อการให้บริการ
4. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอและมีการจัดสถานที่
4
เหมาะสมต่อการให้บริการ
5. มี ก ารสนับ สนุน เครื่องมือ อุป กรณ์ให้กับเครื อ ข่ า ย
5
บริการสุขภาพ
1.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ NCD
1
5
Clinic Plus
1. มีกลไกการติดตามผลการด�ำเนินงาน แต่ยังไม่เป็น
1
สรุปประเด็น :
ระบบชัดเจน
2. มีกลไกการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
2
3. มี แ ผนการติด ตามประเมิน การด�ำเนิน งานให้ บรรลุ
3
เป้าประสงค์ NCD Clinic Plus
4. มีผลการก�ำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ อย่างน้อย
4
3 ครั้ง/ปี
5. มีการน�ำผลการก�ำกับติดตามประเมินผลมาพัฒนา
5
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
9
45
2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
3
15
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร
1. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคลครบถ้วน
1
สรุปประเด็น :
- ทะเบียนการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ของเครือข่ายสถานบริการระดับปฐมภูมิ
- ทะเบียนการให้บริการ (การวินิจฉัย ผลทางห้อง
ปฏิบัติการ ยา การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง)
- ทะเบียนผลลัพธ์การดูแลรักษา (ภาวะแทรกซ้อน
การควบคุมภาวะโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยง)
- ทะเบียนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการแยกรายกลุ่มครบถ้วน
2
- กลุ่ม Pre-DM, Pre-HT และกลุ่มสงสัยป่วย
- กลุม่ ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง
- กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
- กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนตา
- กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเท้า (แยกตาม Stage)
- กลุ่มป่วยโรคไตเรื้อรัง (Stage 1 - 5)
- กลุม่ เสีย่ งสูง CVD Risk ≥20% (แยกกลุม่ ตามปัจจัยเสีย่ ง)
3. มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทะเบียน เพือ่ ใช้ประโยชน์
3
ทางคลินิกทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4. มีการน�ำผลการวิเคราะห์มาใช้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
4
NCD Clinic Plus ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและ
ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ
5. มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน
5
และเป็นปัจจุบัน

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
2.2 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ (Data Exchange) ที่เชือ่ มโยงแลกเปลี่ยน 2
10
เพื่อการบริการต่อเนื่องในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ Data Center อ�ำเภอ
และ Data Center จังหวัด
1. มีระบบข้อมูล และสารสนเทศระดับอ�ำเภอ
1
สรุปประเด็น :
2. มีการแลกเปลีย่ นข้อมูล และสารสนเทศ ผูร้ บั ผิดชอบ
2
ในระดับอ�ำเภอ และจังหวัด
3. มีการใช้และตรวจสอบข้อมูล และระบบสารสนเทศ
3
ร่วมกันในระดับอ�ำเภอและจังหวัด
4. มีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาทีพ่ บให้หน่วยบริการ
4
ปรับปรุงแก้ไข
5. มีการปรับปรุงระบบข้อมูล และสารสนเทศให้เป็น
5
ปัจจุบัน และถูกต้อง
2.3 มีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการด�ำเนินงาน
4
20
เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
1
สรุปประเด็น :
1 - 2 ครั้ง/ปี
2. มี ก ารรวบรวม วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผลการด� ำ เนิ น งาน
2
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
3. มีการรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับเครือข่ายบริการ
3
และผู้บริหาร
4. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทีใ่ ช้เพือ่ วัตถุประสงค์
4
การปรับปรุงคุณภาพการด�ำเนินงานของ NCD Clinic Plus
5. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
5
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
12
60
3.1 การให้บริการคัดกรอง ค้นหาความเสี่ยง ประเมินโอกาสเสี่ยง ค้นหา
3
15
ปัจจัยก�ำหนดและคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ)
1. มีการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
1
สรุปประเด็น :
ตามแนวทางมาตรฐาน และลงทะเบียนแยกกลุม่ กลุม่ ปกติ
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
2. มีการค้นหาความเสี่ยง และประเมินโอกาสเสี่ยงให้แก่
2
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
กลุ่มเสี่ยง
1) ประเมินปัจจัยเสี่ยง
ได้แก่ ภาวะน�้ำหนักเกิน
และอ้วน, แบบแผน
การออกก�ำลังกาย,
การสูบบุหรี่ (5A),
ปัญหาการดืม่ สุรา (AUDIT),
แบบแผนการบริโภค,
ความเครียด (ST5)
2) ค้นหาปัจจัยก�ำหนด
ต่อโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ของผู้รับบริการ (ถ้ามี)

กลุ่มป่วย
1) ประเมินปัจจัยเสี่ยง
ได้แก่ ภาวะน�้ำหนักเกิน
และอ้วน, แบบแผน
การออกก�ำลังกาย,
การสูบบุหรี่ (5A),
ปัญหาการดืม่ สุรา (AUDIT),
แบบแผนการบริโภค,
ความเครียด (ST5)
โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q),
สุขภาพช่องปาก
2) ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(CVD Risk)
3) ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคไตเรื้อรัง
4) คัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนตา ไต เท้า
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
5) ประเมิน Target
Organ Damage (TOD)
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง
6) ประเมินความสามารถ
และอุปสรรคในการ
จัดการตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ของผู้รับบริการ
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
3. มีการค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และวางแผนแก้ไข
3
ปัญหาร่วมกับผู้รับบริการทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
4. มีการจัดบริการและเสริมทักษะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
4
ของผู้รับบริการ รายบุคคลและรายกลุ่ม
5. มีการติดตามประเมินผลการจัดบริการลดความเสี่ยง
5
ของผู้รับบริการรายบุคคลและรายกลุ่ม
3.2 การให้บริการเพื่อการดูแลและจัดการโรค
3
15
1. มีการวินจิ ฉัย และลงทะเบียนผูป้ ว่ ยรายใหม่อย่างครบถ้วน
1
สรุปประเด็น :
และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล การวิ นิ จ ฉั ย ผู ้ ป ่ ว ยรายเก่ า ให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน ครบถ้วน
2. มี ก ารคื น ข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยและปั จ จั ย เสี่ ย งให้ กั บ
2
ผู้รับบริการรายบุคคล
3. มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการให้ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ
3
ผู้รับบริการ ตามมาตรฐาน
4. มี ก ารคื น ข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยและปั จ จั ย เสี่ ย งให้ กั บ
4
เครือข่ายบริการสุขภาพ
5. มีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่ายบริการ
5
สุขภาพในการดูแลจัดการโรคและปัจจัยเสี่ยง
3.3 ระบบการรับ - ส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น (Home Health Care)
2
10
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการได้ง่าย
1. มีระบบการรับ - ส่งต่อระหว่างเครือข่าย และระบบ
1
สรุปประเด็น :
การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) โดยมี
เกณฑ์การด�ำเนินงานที่ชัดเจน
2. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การรับ - ส่งต่อ และระบบ
2
การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)
3. มีแผนกิจกรรมการเยีย่ มบ้านทีบ่ รู ณาการกับหน่วยบริการ
3
สุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)
4. น�ำผลการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น (Home Health Care)
4
มาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
5. มีแผนกิจกรรมการเยีย่ มบ้านทีบ่ รู ณาการกับแผนท้องถิน่
5
(อปท.) หรือแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.)
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(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
3.4 ผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD Case Manager/Coordinator)
2
10
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
1. มีผู้ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ
1
สรุปประเด็น :
2. มีผปู้ ระสานงาน NCD Case Manager/Coordinator
2
และที ม สหวิ ช าชี พ ที่ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน
3. ทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนและด�ำเนินงานในการให้
3
บริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. มีการประสานงานเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานทุกหน่วยงาน
4
ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล
5. มีการประสานงานเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานทุกหน่วยงาน
5
ที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
3.5 เครื อ ข่ า ยการดู แ ลรั ก ษาโรคไม่ ติ ด ต่ อ ของสถานบริ ก ารทั้ ง ในและ
2
10
นอกกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ชือ่ มโยงไปชุมชน
1. มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อทีค่ รอบคลุมผูร้ บั
1
สรุปประเด็น :
บริการตามระยะของโรค ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. มีแนวทางการด�ำเนินงานและก�ำหนดบทบาทหน้าที่
2
ของเครื อ ข่ า ยการดู แ ลรั ก ษาโรคไม่ ติ ด ต่ อ ทั้ ง ในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข
3. มีการด�ำเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อ
3
ที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรค โดยมีความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
4. มี ก ารติ ด ตาม/ประเมิ น ผลของผู ้ รั บ บริ ก ารในเขต
4
รั บ ผิ ด ชอบ (รวมถึ ง ผู ้ ที่ ไ ปรั บ บริ ก ารนอกกระทรวง
สาธารณสุข)
5. มี ก ารแจ้ ง ผลการติ ด ตาม และน� ำ ผลมาปรั บ ปรุ ง
5
การด�ำเนินงานของเครือข่ายผ่านเวที และ/หรือ ช่องทาง
ที่เหมาะสม
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
8
40
4.1 การจั ด บริ ก ารเพื่อ ส่ง เสริม ความรู้ ทัก ษะที่จ�ำ เป็ น ต่ อการตั ดสิ น ใจ
2
10
และการจัดการตนเองทั้งกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย
1. มีการก�ำหนด Core Content (เช่น ด้านอาหารและ
1
สรุปประเด็น :
โภชนาการ ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านการใช้ยา การดูแลเท้า)
ที่บุคลากรจะให้ความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
2. มีการประเมินความต้องการของผูร้ บั บริการ เพือ่ น�ำมา
2
ก�ำหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับ
บริการทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
3. มี แ ผนและด� ำ เนิ น การตามกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
3
ความรูแ้ ละทักษะทีส่ อดคล้องกับความต้องการ หรือปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ
4. น�ำผลการด�ำเนินงานมาทบทวน เพือ่ ปรับปรุงกิจกรรม
4
การด�ำเนินงานเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง
ของผู้รับบริการ
5. มี ก ารประเมิ น ความสามารถในการจั ด การตนเอง
5
ของผู้รับบริการ
4.2 กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ คื น และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การดู แ ลรั ก ษา
2
10
และการจั ด การตนเองของกลุ ่ ม เสี่ ย ง/กลุ ่ ม ป่ ว ย ร่ ว มกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
1. มีการสื่อสารข้อมูลการดูแลรักษา และการจัดการ
1
สรุปประเด็น :
ตนเองของผู้ป่วยรายกลุ่ม ด้วยช่องทางและวิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะสม
2. มีการสือ่ สารข้อมูลการรักษา ระยะของโรค ปัจจัยเสีย่ ง
2
และการจัดการตนเองของผู้ป่วยรายบุคคลด้วยช่องทาง
และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น คู่มือ สมุดสุขภาพ
LINE Application เป็นต้น
3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการตนเองมาใช้ในการ
3
ก�ำหนดเป้าหมายและวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันกับ
ทีมสหวิชาชีพ
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4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
4
ดูแลตนเองทีบ่ า้ น ระหว่างผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ล และทีมสหวิชาชีพ
เช่น SMBG/SMBP และสามารถแจ้งอาการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญให้แก่ทีมสหวิชาชีพได้
5. น�ำผลการรักษา และการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ
5
ผู ้ รั บ บริ ก ารที่ บ ้ า นมาทบทวนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการ
จัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การท�ำหน้าที่ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
2
10
และสัมพันธภาพทางสังคม
1. มีการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสร้างความสามารถในการ
1
สรุปประเด็น :
จัดการตนเอง
2. มีแผนการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ชมรม เพื่อเพิ่มความ
2
สามารถในการจัดการตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
สัมพันธภาพทางสังคมและการช่วยเหลือภายในกลุม่ เพือ่ น
3. กลุ่ม ชมรม ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนที่ก�ำหนด
3
4. กลุม่ ชมรม มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรม
4
5. กลุ่ม ชมรม มีการน�ำผลการประเมินมาพัฒนาวางแผน
5
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.4 สือ่ และ/หรือ เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุม่ เสีย่ ง/
2
10
กลุ่มป่วย
1. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
1
สรุปประเด็น :
ตนเองของผู้รับบริการ
2. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
2
ตนเองของผูร้ บั บริการ ทีห่ ลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการตามบริบทของพื้นที่
3. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
3
ตนเองที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองของผู้มารับบริการ
4. มีการประเมินผลการใช้สอื่ และ/หรือ เครือ่ งมือ ร่วมกับ
4
ผูร้ บั บริการ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
5. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้น
5
ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการ
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
5
25
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน
2
10
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคไตเรื้ อ รั ง ) ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามแนวทางปฏิ บั ติ
ระดับประเทศ
1. มีแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)
1
สรุปประเด็น :
อิ ง หลั ก ฐานของสถานบริ ก ารแต่ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ทุกกระบวนการ
2. มีแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)
2
อิงหลักฐานของสถานบริการครอบคลุมทุกกระบวนการ
(ตาม CPG นั้นๆ)
3. มีการชี้แจง สื่อสาร ให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3
ในสถานบริการและเครือข่าย
4. มี ก ารประเมิ น ผลการใช้ แ นวเวชปฏิ บั ติ (Clinical
4
Practice Guideline)
5. มีการทบทวน และปรับแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
5
เป็นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
5.2 ระบบการประสานงานให้ค�ำปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบทีมผู้จัดการ 2
10
ระบบกับผู้ให้บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข
1. มีผู้ประสานงานเพื่อให้การปรึกษาเบื้องต้น แต่ไม่มี
1
สรุปประเด็น :
ระบบที่ชัดเจน
2. มีการก�ำหนดเกณฑ์การให้ค�ำปรึกษาโดยสหวิชาชีพ
2
หรือตัวแทนในโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้ง
ก�ำหนดช่องทางของการให้ค�ำปรึกษา
3. มีการด�ำเนินงานตามระบบการให้ค�ำปรึกษา
3
4. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาของที ม
4
สหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสม�่ำเสมอ
5
5. มีการวิเคราะห์ปัญหาในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อน�ำมาใช้
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพสถานบริ ก าร และเครื อ ข่ า ย
ทุกระดับ
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
5.3 Chronic Case Conference/KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
1
5
และจัดการโรค
1. มี กิ จ กรรม Chronic Case Conference/KM
1
สรุปประเด็น :
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มี กิ จ กรรม Chronic Case Conference/KM
2
และมีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีการน�ำผลจาก Chronic Case Conference/KM
3
มาปรับปรุงกระบวนงานจัดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ ง
4. มีการน�ำผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมในการ
4
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ มารวบรวมเป็นคลังความรู้
5. มีการกระจายความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการ สามารถเข้าถึง
5
ได้สะดวก หลายช่องทาง เช่น Social Media Website
องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
10
50
6.1 การสนับสนุนทิศทางนโยบาย และแผนลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน
2
10
1. มีการส่งคืนข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้วให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ชุมชนหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับพื้นที่ (พชพ.)
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการ
สุขภาพ และชุมชน
3. มีการวิเคราะห์ และจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคในชุมชน โดยเครือข่าย
บริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
ร่วมกัน
4. มี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานครบทุ ก แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
5. มีการติดตามการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.)

1

สรุปประเด็น :

2
3

4
5
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คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
6.2 การสนั บ สนุ น แผนงาน โครงการการด� ำ เนิ น งานที่ เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ
2
10
สภาพแวดล้อมของชุมชน
1. มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำ
1
สรุปประเด็น :
แผนการด�ำเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ดำ� เนินกิจกรรม โครงการ
2
ตามแผนงานที่วางไว้
3. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3
และชุมชนในการด�ำเนินงาน เช่น ปรับสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการลดโรค
4. มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตาม แผนงาน
4
กิจกรรม ในการปรับสภาพแวดล้อม ทีเ่ อือ้ ต่อการลดเสีย่ ง
ลดโรค
5. มีการใช้ผลของการติดตามประเมินผล มาปรับปรุง
5
แผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3		มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน
2
10
1. มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง
ด้านโรคไม่ติดต่อ และสามารถระบุปัญหา และรากเหง้า
ของปัญหาของชุมชนที่ต้องจัดการ เพื่อสร้างเป็นนโยบาย
สาธารณะ
2. มี แ ผนงานโครงการหรื อ แผนกิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นา
นโยบายสาธารณะในการจัดการปัจจัยเสีย่ งหลักโรคไม่ตดิ ต่อ
3. มี ก ารผลัก ดัน ให้เกิด การใช้น โยบายสาธารณะด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การท�ำประชามติในชุมชน,
การทดลองใช้นโยบายในบางพื้นที่
4. มี ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะให้ ค รอบคลุ ม
เครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
5. มีการบูรณาการนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.)
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1

2
3

4
5

สรุปประเด็น :

คะแนน
คะแนนที่ได้
A
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
น�้ำหนัก คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
(1 - 5) (B)
เต็ม (C=AxB)
6.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือจัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพในการ
2
10
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1. เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครอง
1
สรุปประเด็น :
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน มี กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีกิจกรรม
2
เพือ่ สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน ทีด่ ำ� เนินการเอง
3. มีกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือ กลุ่มชมรมผู้ป่วย
3
โรคไม่ติดต่อ
4. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4
ในการดูแลตัวเอง และด�ำเนินกิจกรรมตามแผนโดยชุมชน
5. มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรม
5
เพื่อสุขภาพ ร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน และชมรม อย่างต่อเนือ่ ง
6.5		ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลติ ด ตาม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด การวั ด
2
10
ความดันโลหิต และปัจจัยเสีย่ งหลัก/ปัจจัยเสีย่ งร่วม ด้วยตนเอง ในกลุม่ เสีย่ ง
และกลุ่มป่วย โดยการมีส่วนร่วมของอสม.
1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีแผนงานสนับสนุนให้ อสม.
1
สรุปประเด็น :
มีการดูแลกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. อสม. มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง
2
และกลุ่มป่วย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. อสม. ด�ำเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50
3
4. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีการติดตามประเมินผล
4
การด�ำเนินงานของอสม.
5. เครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกับ อสม. มีการทบทวน
5
กระบวนการด�ำเนินงาน
คะแนนรวม
50
250

การคิดคะแนน ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน)
คะแนนรวม =

ผลรวมคะแนนที่ได้ x 50
250
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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4.2 ค�ำอธิบายเกณฑ์ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย
การประเมินทิศทาง และนโยบายจะประกอบด้วย NCD Board การวางแผนปฏิบัติการ การตกลง
ท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ
และการติดตามความก้าวหน้า ทิศทางการด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้
1.1		 มีการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และการสื่อสารกับภาคีเครือข่าย
				 การก�ำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการโรคไม่ตดิ ต่อทีเ่ น้นการป้องกันควบคู่
ไปกับการรักษาเพื่อลดโรค โรคร่วม และภาวะแทรกซ้อน โดยใช้ผลลัพธ์การด�ำเนินงานของสถานบริการ
สาธารณสุขร่วมกับแหล่งฐานข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น งานวิจัย การส�ำรวจ เป็นต้น เพื่อใช้ในการก�ำหนด
ทิศทาง นโยบาย และตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการ
สุขภาพ โดยเฉพาะ NCD board ระดับอ�ำเภอได้มสี ว่ นร่วมผ่านการประชุมอย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และมีสรุปรายงานการประชุม ติดตามผลการประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข วิเคราะห์ชอ่ งว่าง (GAP)
เพื่อการพัฒนาปรับทิศทาง และเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อการลดปัญหาและมีการติดตามความก้าวหน้า
ของการพัฒนาการให้บริการโรคไม่ติดต่อ
				 ทั้งนี้จะต้องมีการสื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ ต้องมีการ
ประกาศ การประชุม ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายบริการสาธารณสุขรับรู้ ทิศทาง
นโยบาย เป้าหมาย ของการพัฒนา NCD Clinic Plus อย่างทั่วถึง
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนงาน หนังสือค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานและบทบาทรับผิดชอบ รายงานการประชุม
NCD board เป็นต้น
1.2 วางแผนปฏิบัติการและตกลงท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
				 การวางแผนปฏิบัติการจะต้องมีผู้รับผิดชอบ ทีมที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการมีการวิเคราะห์ปัญหา (GAP analysis) และชี้เป้าปัญหาอย่างมีส่วนร่วม มีการน�ำผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการโดยที่แผนปฏิบัติการ กิจกรรม จะต้องมีการก�ำหนด
เป้าหมายทีว่ ดั ได้ และตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกระบวนการ ทิศทาง นโยบายรวมทัง้ มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
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หมายเหตุ:

1) เป็นแผนที่สอดคล้องกับ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ในข้อ 1.1
2) ทรัพยากรในที่นี้ รวมถึง คน เงิน ของ
			 - มีการวิเคราะห์ GAP ทั้ง 6 องค์ประกอบ
			 - มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ตาม SWOT analysis ที่ได้
			 - มีแผนพัฒนาการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus (ปิด GAP)
3) แผนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอ Contracting Unit for Primary Care (CUP)
			 คือ แผนการวางระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ ให้ตอบสนองความต้องการ ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน และเชือ่ มโยงกิจกรรมด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นองค์รวม ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และมีระบบการให้
ค�ำปรึกษาและส่งต่อ โดยการกระตุ้นให้หน่วยบริการปฐมภูมิ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน
เพือ่ ป้องกันหรือลดปัญหาทีป่ อ้ งกันได้ทงั้ ทางกาย จิต สังคม โดยประชาชนมีสว่ นร่วมและน�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดี
ชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
			 คือ แผนการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในระดับพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชน เกิดการ
บูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์รว่ มกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอ�ำเภอ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมีพนื้ ทีเ่ ป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการน�ำร่วมกัน มีการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือ เพือ่ ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้ และไม่ทอดทิง้ กัน โดยมีเครือข่าย
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในการน�ำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
5) แผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.)
			 คือ แผนการขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในระดับพืน้ ที่ ให้เป็นไปในทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม มุง่ เน้นให้เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
ทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างการเป็นผูน้ ำ� และเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุด ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สามารถพึง่ ตนเองได้ และทีส่ ำ� คัญต้อง ปรับกลวิธกี ารด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของพืน้ ที่
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนปฏิบัติการด�ำเนินงานคลินิกโรคไม่ติดต่อของสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
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1.3		 การจัดสรรบุคลากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
				 การจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการ
บุคลากรทีจ่ ำ� เป็นรวมถึงทักษะความรูว้ ชิ าการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ สนับสนุนงานคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อและงานชะลอไตเสือ่ ม
ของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และน� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพและแผนจั ด สรรบุ ค ลากร
ที่เหมาะสมและเพียงพอ หรือมีการบริหารจัดการหาบุคลากรมาทดแทนในการท�ำงานได้ เพื่อให้บริการแก่
ผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร (แผนการฝึ ก อบรม หรื อ ส่ ง บุ ค ลากรฝึ ก อบรม),
แผนการจัดสรรบุคลากร เป็นต้น
1.4 การจัดสรรทรัพยากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และสถานทีท่ เี่ หมาะสม เอือ้ ต่อการเข้าถึงบริการ
NCD Clinic Plus
				 การจั ด สถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมี พื้ น ที่ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวนผู ้ รั บ บริ ก าร สะดวก
เป็นสัดส่วน และเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยมีการก�ำหนดวัน และการจัดตารางเวลาส�ำหรับการให้บริการ
และก�ำหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ส�ำหรับการให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ และสามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการก�ำหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนในการติดตามดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งาน และมีแผนการบริหาร
จัดการเครือ่ งมือ และอุปกรณ์โดยมีการปฏิบตั ติ ามแผนอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการแบ่งเกณฑ์เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ส�ำหรับการให้บริการที่เพียงพอมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามระดับของโรงพยาบาล ดังนี้
เครื่องมือ
1. เครื่องมือชั่งน�้ำหนัก/ที่วัดส่วนสูง
2. เครื่องมือวัดความดันโลหิต
3. สายวัดเอว
4. Monofilament ส�ำหรับตรวจเท้า
5. fundus camera
6. เครื่อง ABI

ระดับโรงพยาบาล
A, S, M1
M2, F1
F2, F3
(จ�ำนวนเครื่อง) (จ�ำนวนเครื่อง) (จ�ำนวนเครื่อง)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
10
10
5
2
1
3 แห่ง/1 เครื่อง
1
0
0

				 หากโรงพยาบาลมีเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอตามข้อมูลข้างต้น ควรมีการบริหารจัดการ
หรือจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์จากหน่วยบริการในเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ได้อย่างเหมาะสม

26

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนการบริหารจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน, รายงานการติดตามดูแลรักษา
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น
1.5		 ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ NCD Clinic Plus
				 การติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานจะต้องมีการทบทวนทิศทางการด�ำเนินงาน
ทุกไตรมาส และน�ำผลการติดตามไปปรับปรุงเป้าหมายเชิงกระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ มีการติดตาม
แผนงานโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผนและมีแผนการติดตามนิเทศเครือข่าย
				 * ระบบการติดตามประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
จะต้องก�ำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน เช่น ผ่านการประชุมทุกไตรมาส
				 * กลไกในการด�ำเนินงาน เช่น การประชุมบอร์ด การประชุมทีมงาน การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
หมายเหตุ: ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายจากข้อ 1.1
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 รายงานการประชุม สรุปผลการประเมิน แผนการปรับปรุงการท�ำงาน และแผนผังคุมก�ำหนดงาน
(Gantt chart) เป็นต้น
**ผู้ที่รับการสอบถามในองค์ประกอบที่ 1:
				 ผู้บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�ำเภอ NCD Case Manager หรือ NCD Coordinator
ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus
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องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย การมีระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมบูรณ์
ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่ายสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการทีส่ มบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ในระบบคอมพิวเตอร์
หรือเอกสาร
			 ระบบทะเบียนข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลการให้
บริการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน และควบคุมโรค โดยชุดทะเบียนข้อมูล ประกอบด้วย
				 1) ทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคล
						 - ทะเบียนการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ของเครือข่ายสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ
						 - ทะเบียนการให้บริการ ประกอบด้วย ข้อมูลการวินิจฉัย ผลทางห้องปฏิบัติการ ยา
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประเมินปัจจัยเสี่ยง
						 - ทะเบียนผลลัพธ์การดูแลรักษา ประกอบด้วย ข้อมูลภาวะแทรกซ้อน การควบคุม
ภาวะโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
						 - ทะเบียนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
				 2) ทะเบียนข้อมูลการให้บริการแยกรายกลุ่ม
						 - กลุ่ม Pre-DM, Pre-HT และกลุ่มสงสัยป่วย
						 - กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง
						 - กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
						 - กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนตา
						 - กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเท้า (แยกตาม Stage)
						 - กลุ่มป่วยโรคไตเรื้อรัง (Stage 1 - 5)
						 - กลุ่มเสี่ยงสูง CVD Risk ≥20% (แยกกลุ่มตามปัจจัยเสี่ยง)
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				ทะเบียน 43 แฟ้ม, Excel file ทีห่ น่วยบริการสร้างเพือ่ เก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยในการดูแลของตนเอง
สมุดทะเบียนการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
2.2		 ระบบข้อมูล และสารสนเทศ (Data Exchange) ทีเ่ ชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นเพือ่ การบริการต่อเนือ่ ง
ในเครือข่าย และเชือ่ มโยงกับ Health Data Center อ�ำเภอ และ Health Data Center จังหวัด
				 ในระดับอ�ำเภอจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง Health Data
Center อ�ำเภอ และ Health Data Center จังหวัด โดยต้องมีการใช้ Data Exchange ตรวจสอบข้อมูล
และระบบสารสนเทศร่วมกันในระดับอ�ำเภอและจังหวัด รวมทั้งมีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาที่พบ
ให้หน่วยบริการแก้ไข และปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
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เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 ระบบ Data Exchange ใน HDC ของสถานบริการสาธารณสุข, Excel file ที่ Export
จากระบบ Data Exchange เป็นต้น
2.3 มีขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการด�ำเนินงานเพือ่ การป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ
				 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด�ำเนินงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อน�ำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การดูแล
รักษา และออกแบบบริการสุขภาพ ทั้งในรายบุคคล กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
Minimum Data Set ดังนี้
				 1) ข้อมูลคัดกรอง DM, HT ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ BMI รอบเอว เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่
				 2) อัตราการวินิจฉัยรายใหม่ DM และ HT
				 3) ความชุก DM และ HT
				 4) ชุดข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า
				 5) ชุดข้อมูลคุณภาพบริการ (ผู้ป่วยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้)
				 6) ข้อมูลประเมิน CVD Risk กลุ่มเสี่ยงสูง CVD
				 7) ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มป่วย ได้แก่ BMI รอบเอว เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
หรือ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ
สรุปประเด็นส�ำคัญ:
				 การวิเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง การน�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม เช่น จากระบบทะเบียน มาจัดท�ำประมวล
ผล ให้อยูใ่ นรูปแบบผลลัพธ์ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้งานได้ เช่น จ�ำนวน อัตรา สัดส่วน ความชุก เป็นต้น และสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งอืน่ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ เช่น การน�ำข้อมูลการวิจยั การส�ำรวจ ปัจจัยสิง่ แวดล้อม ปัจจัยก�ำหนด
ทางสุขภาพ ระบาดวิทยา เป็นต้น เพื่อน�ำมาใช้อธิบายการเกิดของเหตุการณ์เชิงพรรณนาของบุคคล เวลา
สถานที่
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลป่วยโรคไม่ติดต่อของสถานบริการสาธารณสุข, รายงานผล
การด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus รอบ 6 เดือน/ประจ�ำปี, รายงานผลการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
ส�ำหรับผู้บริหาร เป็นต้น
**ผู้ที่รับการสอบถามในองค์ประกอบที่ 2:
				 NCD Case Manager, NCD Coordinator, ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus
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องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ
ระบบและกระบวนการบริการ ประกอบด้วย การให้บริการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง การประเมินโอกาสเสี่ยงให้แก่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
การให้การวินิจฉัย การจัดบริการที่มีมาตรฐานตามระยะโรค มีผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ มีระบบรับ - ส่งต่อ
ระหว่างเครือข่ายให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง รวมถึงมีเครือข่ายการดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมโยงไปชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การให้บริการคัดกรอง ค้นหาความเสี่ยง ประเมินโอกาสเสี่ยง ค้นหาปัจจัยก�ำหนดและ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูม)ิ
				 การให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพือ่ ค้นหาและลงทะเบียนกลุม่ ปกติ
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ซึ่งน�ำไปสู่การค้นหาความเสี่ยง ประเมินโอกาสเสี่ยงทั้งในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาและจัดบริการตามความเสี่ยงที่ประเมินได้ และเสริมทักษะการลดปัจจัยเสี่ยง
โดยมีรายละเอียดการค้นหาและประเมินโอกาสเสี่ยง ดังนี้
				 กลุ่มเสี่ยง
				 1) ประเมินปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน, แบบแผนการออกก�ำลังกาย,
การสูบบุหรี่ (5A), ปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT), แบบแผนการบริโภค, ความเครียด (ST5)
				 2) ค้นหาปัจจัยก�ำหนดต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงของผู้รับบริการ (ถ้ามี)
				 กลุ่มป่วย
				 1) ประเมินปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน, แบบแผนการออกก�ำลังกาย,
การสูบบุหรี่ (5A), ปัญหาการดืม่ สุรา (AUDIT), แบบแผนการบริโภค, ความเครียด (ST5),
โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q), สุขภาพช่องปาก
				 2) ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
				 3) ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง
				 4) คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา ไต เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
				 5) ประเมิน Target Organ Damage (TOD) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
				 6) ประเมิ น ความสามารถและอุ ป สรรคในการจั ด การตนเองของผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงของผู้รับบริการ
หมายเหตุ:
ความเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เพศ
อายุ กรรมพันธุ์ ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น พฤติกรรมเสี่ยง การรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
การออกก�ำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด
ภาวะน�้ำหนักเกิน และอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
โอกาสเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดโรค ซึ่งในโรคไม่ติดต่อเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงร่วมหลายอย่าง
จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากขึ้น
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3.2 การให้บริการเพือ่ การดูแลและจัดการโรค
				 การให้บริการตั้งแต่การวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่และปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย
รายเก่าให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย ปัจจัยเสี่ยงแก่ผู้รับบริการรายบุคคล
และให้บริการตามแนวทางทีเ่ ป็นมาตรฐานตามระยะโรค รวมถึงมีการคืนข้อมูลให้กบั เครือข่ายบริการสุขภาพ
เพื่อรับทราบข้อมูลและ ใช้ในการดูแลจัดการโรคและปัจจัยเสี่ยงให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 ระบบการรับ - ส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) เพื่อให้
ผูร้ บั บริการได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง และเข้าถึงบริการได้งา่ ย
				 ระบบการส่งต่อ มีแนวทางการด�ำเนินงานส่งต่อทั้งไปและกลับของสถานบริการแต่ละระดับ
(เกณฑ์ในการส่งต่อ การประสานงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และการรับเลื่อนนัดผู้ป่วย
มี Flow Chart การด�ำเนินงาน) และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) มีการก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เกณฑ์ในการติดตามดูแล แผนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน การจัดตารางเวลา
ออกให้บริการ การก�ำหนดทีมให้บริการที่ชัดเจน และการติดตามผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				แผนการรักษาใน Family Folder ของผู้ป่วย กรณีที่ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล เป็นต้น
3.4 ผูป้ ระสานงานโรคไม่ตดิ ต่อ (NCD Case Manager หรือ Coordinator) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
				 มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD Case Manager หรือ Coordinator)
และทีมสหวิชาชีพ ในการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน และมีการประสานการบริการ
ดูแลเชื่อมโยงในภาพรวม
สรุปประเด็นส�ำคัญ:
				ข้อ 3.4 เน้นเรื่องผู้ประสานงาน ให้เป็นรูปแบบของ บุคคล ทีมประสานและมีคณะท�ำงาน
ของทีมสหวิชาชีพในการด�ำเนินงาน
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา: เช่น
				ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูป้ ระสานงาน NCD Case Manager, รายชือ่ และเบอร์ตดิ ต่อ NCD Case Manager
ของสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อของสถานบริการทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ทีเ่ ชือ่ มโยงไปชุมชน
				 มีเครือข่ายการดูแลโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรคที่เชื่อมโยง
กั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงมีแนวทางปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การแจ้งผลการติดตามการดูแล
รักษา และส่งต่อระหว่างเครือข่ายในการดูแลโรคไม่ติดต่อ
**ผู้รับการสัมภาษณ์ในองค์ประกอบที่ 3:
				NCD Case Manager, NCD Coordinator, ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus,
ผู้รับผิดชอบงานเวชกรรมสังคม
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ประกอบด้วย การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะที่จ�ำเป็น
ในการวางแผนดูแลตนเองทัง้ กลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วย รวมถึงมีกระบวนการสือ่ สารเพือ่ ส่งเสริมการตัดสินใจและ
จัดการตนเอง ช่วยสนับสนุนให้ผรู้ บั บริการดูแลตนเองร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างต่อเนือ่ ง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดบริการเพือ่ ส่งเสริมความรู้ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจ และการจัดการตนเอง
ทัง้ กลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ ป่วย
				 การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองจะต้องก�ำหนดเนื้อหาส�ำคัญในการให้ความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจและการจัดการตนเองที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านการใช้ยา การดูแลเท้า เป็นต้น
ทัง้ นีจ้ ดั ให้มเี ครือ่ งมือสนับสนุนการจัดการตนเอง มีแผน และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรูต้ ามปัญหาผูร้ บั บริการ
มีการด�ำเนินการตามแผน และติดตามผลเพือ่ น�ำมาพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของผูป้ ว่ ยร่วมกัน
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 ดูจากเอกสารการติดตามการจัดการรายกรณี
4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษา และการจัดการตนเอง
ของกลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงพยาบาล
				 การสือ่ สารข้อมูลการดูแลรักษา และการจัดการตนเองของกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วย ทัง้ รายกลุม่
และรายบุคคล โดยมีช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น สมุดสุขภาพ LINE Application เป็นต้น
เพือ่ ใช้ในการให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ การรักษา ระยะของโรค และปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ โดยผูร้ บั บริการมีสว่ นร่วม
ในการบันทึกติดตามผลการดูแลตนเอง สามารถน�ำผลมาวางแผนการดูแลร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ และน�ำไป
สู่การพัฒนาทักษะการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แนวทาง/Flow chart กระบวนการสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การดู แ ลรั ก ษา
และการจัดการตนเองแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น
4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเองในการท�ำหน้าที่ ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ
ทางสังคม
				 การสนับสนุนการจัดการตนเองให้กลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วย มีรา่ งกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดี โดยมีการจัดกลุ่ม/ชมรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง มีแผนการด�ำเนินกิจกรรม
และด�ำเนินการตามแผน รวมทัง้ มีการประเมินผลการด�ำเนินงาน และน�ำผลมาพัฒนาแผนการด�ำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
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เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมเพื่อสร้างความสามารถในการจัดการตนเอง, ภาพกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรม ที่สนับสนุนการจัดการตนเอง เป็นต้น
4.4		 สือ่ และ/หรือ เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ ป่วย
				 สถานบริการสาธารณสุขมีสื่อ/เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยเป็นอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น Lab Fundus Camera, SMBP, SMBG เป็นต้น และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
ตนเองที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีสื่อที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง เช่น
แผ่นพับ ตารางคูม่ อื รูปแบบของเม็ดยา วิธกี ารฉีดยา เป็นต้น ทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย เหมาะสมกับผูร้ บั บริการ
ตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ควรมีการประเมินผลการใช้สื่อ/เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสถานะสุขภาพผู้รับบริการ
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนการด�ำเนินงานที่มีรูปแบบการปรับพฤติกรรมที่ชัดเจน โดยมีการวางแผนติดตาม
การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
**ผู้รับการสัมภาษณ์ในองค์ประกอบที่ 4:
				 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus และผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระบบการประสานงานให้คำ� ปรึกษา รวมถึงมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการดูแลและจัดการโรค มีรายละเอียดดังนี้
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไตเรือ้ รัง) ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ริ ะดับประเทศ
				 แนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) อิงหลักฐานของสถานบริการสาธารณสุข
ที่ครอบคลุมกระบวนการการด�ำเนินงานโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ได้แก่
				 1) การคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
				 2) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
				 3) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และการส่งต่อ
				 4) การให้ความรู้ และการดูแลตนเองขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
				 5) การดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อ
				 ทั้ ง นี้ ต ้ อ งมี ก ารชี้ แ จง สื่ อ สารให้ แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ ให้ รั บ ทราบ
มีการประเมินผลและทบทวนปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเป็นระยะ
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

33

เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ของสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
5.2 ระบบการประสานงานให้คำ� ปรึกษาระหว่างผูจ้ ดั การระบบ ทีมผูจ้ ดั การระบบ กับผูใ้ ห้บริการ
ในคลินกิ รวมทัง้ เครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข
				 ระบบการประสานงานให้ค�ำปรึกษาระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญ/สถานบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพกับผูใ้ ห้บริการคลินกิ /สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย โดยมีทมี ประสานงาน ทีมให้คำ� ปรึกษา
ที่ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ช่องทางการประสานงาน และมี Flow Chart ของการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ควร
มีการติดตามประเมินผลการให้คำ� ปรึกษา และทบทวนการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างสม�ำ่ เสมอ
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แนวทาง/Flow Chart การประสานงานให้คำ� ปรึกษาระหว่างเครือข่ายบริการสาธารณสุข เป็นต้น
5.3 Chronic Case Conference/KM เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดูแล และจัดการโรค
				 การด�ำเนินกิจกรรม Chronic Case Conference/KM โดยการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาล
อย่างสม�่ำเสมอ มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำผลมาปรับปรุงกระบวนการจัดบริการ รวมทั้ง
น�ำผลการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมมารวบรวมเป็นคลังความรู้ โดยกระจายความรูใ้ ห้แก่ผใู้ ห้บริการสามารถเข้าถึง
ได้สะดวกหลายช่องทาง เช่น Social Media Website เป็นต้น
สรุปประเด็นส�ำคัญ:
				 Case Conference/KM เพื่อองค์ความรู้ ข้อค้นพบใหม่ ที่ได้จากกระบวนการท�ำงาน
ซึง่ ข้อค้นพบใหม่นี้ คือการอธิบายผลการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายทัง้ ทีพ่ งึ ประสงค์ และไม่พงึ ประสงค์
แต่เป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงานให้ดขี นึ้ กว่าเดิม และปัจจัยเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้สงิ่ นัน้ เกิดขึน้ โดย Case Conference
โดยมากจะเป็นกรณีตัวอย่าง ส่วน KM เป็นการถอดบทเรียนผ่านการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 รายงานสรุปผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดูแลและจัดการโรค, คลังความรูก้ ารดูแลและจัดการโรค
ของสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
**ผู้รับการสัมภาษณ์ในองค์ประกอบที่ 5:
				 NCD Case Manager, NCD Coordinator, ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus,
ผู้รับผิดชอบเวชกรรมสังคม
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
การจัดบริการเชือ่ มโยงชุมชนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทิศทางนโยบายในการลดเสีย่ งลดโรคในชุมชน มีนโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมต่อการมีสขุ ภาวะของคนในชุมชน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือจัดตัง้ กลุม่ ชมรมเพือ่ สุขภาพและสนับสนุนการดูแลติดตามระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
การวัดความดันโลหิต และปัจจัยเสี่ยงด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การสนับสนุนทิศทางนโยบาย และแผนลดเสีย่ งลดโรคให้แก่ชมุ ชน
				 การสนับสนุนทิศทางนโยบาย และแผนลดเสีย่ งลดโรค โดยมีการคืนข้อมูลสุขภาพให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน หรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ (พชพ.) ได้รบั ทราบและมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการลดปัจจัยเสี่ยง
การเกิดโรคในชุมชน เช่น 3อ.2ส. การสร้างผู้น�ำการออกก�ำลังกายในชุมชน ให้ความรู้ร้านค้า ลด หวาน มัน
เค็ ม เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามแผน และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เข้ามามีส่วนร่วม
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเสี่ยงลดโรคในชุมชน เป็นต้น
6.2		 การสนับสนุนแผนงาน โครงการการด�ำเนินงานทีเ่ อือ้ ต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน
				 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนหรือร่วมด�ำเนินการกับชุมชนในการจัดท�ำแผนโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการลดเสีย่ งลดโรค เช่น จัดสภาพแวดล้อมเรือ่ งขยะ น�ำ้ ตลาด เป็นต้น และมีแผน
งานการด�ำเนินการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน มีการติดตามผลการด�ำเนินงาน และน�ำผลมาปรับปรุงแผน
งานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนงาน/โครงการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน, ภาพกิจกรรม เป็นต้น
6.3 มีนโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของคนในชุมชน
				 ชุมชนมีการด�ำเนินนโยบายสาธารณะทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อสุขภาวะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ทีม่ งุ่ สร้างเสริมสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางสังคม และกายภาพ ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี มุง่ เน้นให้ประชาชนมีทางเลือก
และสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีได้ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ สันติภาพ
ความสงบสุข ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง ทรัพยากรที่ยั่งยืน
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
มาจากหลายฝ่าย ได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน และตัวบุคคล
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6.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือ จัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพในการป้องกันควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
				 เครือข่ายบริการสุขภาพให้การสนับสนุน 3 M (คน เงิน ของ) หรือร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด�ำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมหรือจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
เพื่อสุขภาพที่มีการด�ำเนินงานเป็นรูปธรรม มีแผนงาน มีการด�ำเนินการตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการดูแลตัวเอง เพือ่ ให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
และเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในชุมชน ทั้งนี้ควรมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรม
เพือ่ สุขภาพ ร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน และชมรม อย่างต่อเนือ่ ง
หมายเหตุ : เครือข่ายบริการสุขภาพ ต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ต่อชมรม
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 ภาพการจัดกิจกรรม/กลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพของชุมชน เป็นต้น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต และปัจจัย
เสี่ยงหลัก/ปัจจัยเสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย โดยการมีส่วนร่วม
ของอสม.
				 เครือข่ายบริการสุขภาพสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นดูแลติดตามระดับ
น�้ำตาลในเลือด และการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย โดยร่วมกันจัดท�ำแผนงาน
ดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการด�ำเนินการตามแผน ติดตาม และทบทวน
กระบวนการท�ำงาน
เอกสารประกอบการพิจารณา: เช่น
				 แผนการดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ภาพกิจกรรม เป็นต้น
**ผู้รับการสัมภาษณ์ในองค์ประกอบที่ 6:
				 เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ครู และผู้น�ำชุมชน
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ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจไขมัน LDL และมีคา่ LDL < 100 mg/dl
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.] ลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
6. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
8. ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่ สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
9. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรืิอความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
11. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ทีม่ ี CVD Risk ≥20%
ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น <20% ในไตรมาส 3, 4
12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3 - 4
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย
คะแนนรวม

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

4.3 การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (50 คะแนน)

≥60
≥60
≥40
≥60
≥5
≤2
≥5
≥70
≥60
≥80
≥40
>50

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50

4

4

4
4
5
4
4

5
4
4
4
4

หน่วย เกณฑ์ น�้ำหนัก
2

<35

<25

>8
<2
<55
<45
<65

35

25

8
2
55
45
65

<45 45
<45 45
<25 25
<45 45
<-2.5 -2.5

1

40

30

6
3
60
50
70

50
50
30
50
0

3

คะแนน

45

35

4
4
65
55
75

55
55
35
55
2.5

4

>50

≥40

≤2
≥5
≥70
≥60
≥80

≥60
≥60
≥40
≥60
≥5

5

250

20

20

20
20
25
20
20

25
20
20
20
20

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

การคิดคะแนน ประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
ผลประเมินรอบที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) : คิดคะแนน 11 ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk
ลดลงเป็น <20% ในไตรมาส 3, 4 ยังไม่มีผลงาน ดังนั้นจะไม่คิดคะแนนตัวชี้วัดนี้ในการประเมินรอบที่ 1
คะแนนรวม =

ผลรวมคะแนนที่ได้ x 50
230

		
ผลประเมินรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) : คิดคะแนน 12 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus
คะแนนรวม =
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ผลรวมคะแนนที่ได้ x 50
250

4.4 Template ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจระดับน�้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง
(FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชัว่ โมง (FPG)
มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน�้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วจากการ
ทีไ่ ม่อดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการทีไ่ ม่อดอาหาร
(RPG) มีค่า ≥200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควร
ตรวจติดตามภายใน 3 - 6 เดือน)
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัย
ป่วยเบาหวาน typearea 1, 3 (1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ
PERSON.DISCHARGE =“9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย))
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A : จ�ำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า
8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน 6 เดือน
B : จ�ำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
(A/B)x100
A : จ�ำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN และได้รับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน 6 เดือน ประมวลผลจาก
- แฟ้ม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน�้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดด�ำ
หลังอดอาหาร), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทัง้ นีค้ วรตรวจติดตาม
ภายใน 3 - 6 เดือน) หรือ
- แฟ้ม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน�้ำตาลกลูโคส
ในซีรั่ม/พลาสม่า), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจ
ติดตามภายใน 3 - 6 เดือน)
B: จ�ำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก
- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน�้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดด�ำหลังอดอาหาร),
3 (ตรวจน�ำ้ ตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอยหลังอดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl
- BSTEST เป็น 2 (ตรวจน�้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดด�ำ โดยไม่อดอาหาร),
4 (ตรวจน�้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL
≥200 mg/dl
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจไขมัน LDL และมีคา่ LDL < 100 mg/dl
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประมวลผล
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ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL              
< 100 mg/dl
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ
การขึ้นทะเบียนมารับบริการ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการได้รับการตรวจไขมัน LDL ทั้งหมด
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL
ในปีงบประมาณ และมีค่าไขมัน LDL ครั้งสุดท้าย <100 mg/dl
A2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียนและมารับบริการ ทีไ่ ด้รบั การตรวจไขมัน
LDL ในปีงบประมาณ และมีค่าไขมัน LDL ครั้งสุดท้าย <100 mg/dl
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
(A1/B1)x100
12 เดือน
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL
ในปีงบประมาณ และมีคา่ ไขมัน LDL (LABFU.LABTEST = “0541402”) ครัง้ สุดท้าย
<100 mg/dl ใช้ ข ้ อ มู ล จาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจากแฟ้ ม
CHRONICFU และ LABFU)
A2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียนและมารับบริการ ทีไ่ ด้รบั การตรวจไขมัน
LDL ในปีงบประมาณ และมีค่าไขมัน LDL (LABFU.LABTEST = “0541402”)
ครั้งสุดท้าย <100 mg/dl ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจาก
แฟ้ม CHRONICFU และ LABFU)
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE
= “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด จากแฟ้ม
CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มี
โรคร่วม ที่มีค่าระดับน�้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม* ที่มีค่าระดับน�้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่าร้อยละ 8
*หมายเหตุ: รหัส ICD10 ที่เป็นโรคร่วม ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจ
ขาดเลือด I20-I25
2. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจ
ล้มเหลว I50
3. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรค
หลอดเลือดสมอง I60-I69
4. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดทีต่ ามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคไตเรือ้ รัง
ระยะที่ 4 - 5 N18.4-N18.5
5. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคลมชัก
และโรคลมชักชนิดต่อเนื่อง G40-G41
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนโรคเบาหวาน และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
รับผิดชอบทั้งหมด
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
A2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียนและมารับบริการ ทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ดี
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
C1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ม่มโี รคร่วม ในเขตรับผิดชอบ ทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ดี
C2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ม่มโี รคร่วมทีข่ นึ้ ทะเบียนและมารับบริการ ทีค่ วบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
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D1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
D2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วมที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
E1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือดได้ดี
E2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วมที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ ที่ควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
F1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วมในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
F2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วมที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
(A1/B1)x100
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตาม
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ
HbA1C (LABFU.LABTEST = “0531601”) ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูล
จาก LABFU.LABRESULT
- HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม
- HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนที่มารับบริการ จากแฟ้ม CHRONICFU
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ ที่ได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST=
“0531601”) ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT
- HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม
- HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตาม
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย)
PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน CHRONIC และมารับบริการทั้งหมด
จากแฟ้ม CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน หมายถึ ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคเบาหวาน
(รหัส ICD-10 : E10-14) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการ
ความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิต และมีค่าความดันโลหิตตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การตรวจความดั น โลหิ ต ที่ มี อ ายุ น ้ อ ยกว่ า 60 ปี
และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 mmHg
2. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจความดันโลหิตที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
3. ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การตรวจความดั น โลหิ ต ในทุ ก กลุ ่ ม อายุ และเป็ น
โรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4 และมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 mmHg
*หมายเหตุ : รหัส ICD 10 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1 - 4
รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ
รหัสโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 - 4 N18.1-N18.4
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ผูป้ ว่ ยทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคเบาหวาน (รหัส ICD-10 : E10-14)
และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการโรคเบาหวาน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
และมีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณตามเกณฑ์
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจวัด
ความดันโลหิตและมีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณตามเกณฑ์
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
C1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต
ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิต
ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 130/80 mmHg
C2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่า
ความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 130/80 mmHg
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D1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
D2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
E1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิต
ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณน้อยกว่า 140/90 mmHg
E2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่า
ความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณน้อยกว่า 140/90 mmHg
F1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
F2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
G1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต
ในทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4 และมีค่าความดันโลหิต
ครั้งสุดท้าย ในปีงบประมาณ น้อยกว่า 130/80 mmHg
G2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตในทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4 และมีค่า
ความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 130/80 mmHg
H1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
H2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4
ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
(A1/B1)x100
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
และมีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณตามเกณฑ์ (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
วัดความดันโลหิตและมีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณตามเกณฑ์
(สัญชาติไทย) ประมวลผลจาก CHRONICFU

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียน
บ้ า นในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอยู ่ จ ริ ง ), 3 (มาอาศั ย อยู ่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
C1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต
ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิต
ครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 130/80 mmHg (สัญชาติไทย) ประมวลผลจาก
CHRONICFU
C2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่า
ความดันโลหิตครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณน้อยกว่า 130/80 mmHg (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU
D1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียน
บ้ า นในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอยู ่ จ ริ ง ), 3 (มาอาศั ย อยู ่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ อายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
D2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ อายุน้อยกว่า
60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
E1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่าความดันโลหิต
ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณน้อยกว่า 140/90 mmHg (สัญชาติไทย) ประมวลผล
จาก CHRONICFU
E2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการที่ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) และมีค่า
ความดันโลหิตครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณน้อยกว่า 140/90 mmHg (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU
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F1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียน
บ้ า นในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอยู ่ จ ริ ง ), 3 (มาอาศั ย อยู ่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
F2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ อายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
G1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง
(CKD) ระยะ 1 - 4 และมีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า
130/80 mmHg (สัญชาติไทย) ประมวลผลจาก CHRONICFU
G2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทุกกลุ่มอายุ และเป็น
โรคไตเรือ้ รัง (CKD) ระยะ 1 - 4 และมีคา่ ความดันโลหิตครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณ
น้อยกว่า 130/80 mmHg (สัญชาติไทย) ประมวลผลจาก CHRONICFU
H1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียน
บ้ า นในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอยู ่ จ ริ ง ), 3 (มาอาศั ย อยู ่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ ในทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 1 - 4
H2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (สัญชาติไทย)
ประมวลผลจาก CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ อายุน้อยกว่า
60 ปี และไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในทุกกลุ่มอายุ และเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ระยะ 1 - 4
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.] ลดลง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ
การขึ้นทะเบียน/ ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ภาวะอ้วน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ
25 กก./ตร.ม.
หมายเหตุ: ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) เป็นค่าที่ค�ำนวณ เท่ากับ
น�้ำหนักตัว หน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วย ความสูง หน่วยเป็น เมตรยกก�ำลังสอง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนโรคเบาหวาน และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
รับผิดชอบทั้งหมด
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีงบประมาณปัจจุบัน
B : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
[(B-A)/B]x100
A : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีงบประมาณปัจจุบันประมวลผลจาก CHRONICFU ในครั้งล่าสุดที่มี WEIGHT
และ HEIGHT โดยค�ำนวณเป็นค่า BMI [WEIGHT (kg.) หารด้วย HEIGHT (m.)
ยกก�ำลังสอง] มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ตร.ม. และแฟ้ม PERSON
ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE
= “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย)
B : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะอ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาประมวลผลจาก CHRONICFU ในครัง้ ล่าสุดทีม่ ี WEIGHT
และ HEIGHT โดยค�ำนวณเป็นค่า BMI [WEIGHT (kg.) หารด้วย HEIGHT (m.)
ยกก�ำลังสอง] มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ตร.ม.และแฟ้ม PERSON ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE
= “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย)
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล
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ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและได้รับ
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน หมายถึง ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
ซึ่งประกอบด้ว ยภาวะระดั บน�้ ำ ตาลในเลื อ ดต�่ ำ จนระดั บความรู ้ สึ ก ตั ว ผิ ด ปกติ
(Conscious Change) หรือสัญญาณชีพผิดปกติ (Abnormal Vital Signs) และ/หรือ
ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูงที่จัดอยู่ในกลุ่ม DKA และ Hyperosmolar Coma
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนโรคเบาหวานและผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มารับการรักษาด้วยภาวะระดับ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำและ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับการรักษาด้วยภาวะระดับ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำและ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
(A1/B1)x100
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มารับการรักษาด้วยภาวะระดับ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำและ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง จากแฟ้ม DIAGNOSIS
ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
และได้รับการวินิจฉัยในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD/DIAGNOSIS_IPD ด้วยรหัส
ICD-10 E16.0, E16.1, E16.2, E10.0, E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับการรักษาด้วยภาวะระดับ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำและ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง จากแฟ้ม DIAGNOSIS
ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
และได้รับการวินิจฉัยในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD/ DIAGNOSIS_IPD ด้วยรหัส
ICD-10 E16.0, E16.1, E16.2, E10.0, E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึน้ ต้นด้วย E10-E14 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตาม
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป ่ว ยเบาหวานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและมารั บบริ ก ารทั้ ง หมดจากแฟ้ ม
CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ PERSON.NATION = ”099”
(สัญชาติไทย)
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ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วย
ด้วยโรคเบาหวานในปีงบประมาณปัจจุบัน และไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย
เบาหวานมาก่อน
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานรายใหม่ ล ดลง หมายถึ ง จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานรายใหม่
ในปีงบประมาณปัจจุบันลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5
ผู้ป่วยที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วย
จากโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
[(B1-A1)/B1]x100
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน ประมวลผลจาก
DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย
E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ใน
เขตรั บ ผิ ด ชอบ แต่ ท ะเบี ย นบ้ า นอยู ่ น อกเขตรั บ ผิ ด ชอบ)และ PERSON.
DISCHARGE=“9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย)
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลจาก
DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย
E10-E14
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล
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ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109
mmHg ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ในปีงบประมาณ
การได้ รั บ การตรวจติ ด ตาม หมายถึ ง การตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต ซ�้ ำ ที่ บ ้ า น
ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น หลังจากได้รบั การคัดกรองความดันโลหิตสูง
ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
รับผิดชอบและอยู่จริง (typearea 1) ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้าน
อยูน่ อกเขต (typearea 3) และPERSON.DISCHARGE=“9”(ไม่จำ� หน่าย) PERSON.
NATION=“099” (สัญชาติไทย)
1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จ�ำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
B = จ�ำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่ สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
(A/B)x100
ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
* B : กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP)
ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
* A : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP)
ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
และได้รับการท�ำ Home BP โดยต้องรายงานผลค่าเฉลี่ย Home BP ถัดจากวัน
สงสัยป่วย อย่างน้อย 8 วันและไม่เกิน 120 วัน
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ตัวอย่างการค�ำนวณเป้าหมายผลงาน
1. ได้รบั การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่ สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในวันที่ 1 กันยายน 2562 จะต้องได้รบั การวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ นภายใน 120 วัน
ดังนัน้ วันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น จะต้องไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562
จึงจะนับเป็นเป้าหมายและผลการด�ำเนินงานของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563
2. ได้รบั การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่ สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะต้องได้รบั การวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ นภายใน 120 วัน
ดังนัน้ วันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น จะต้องไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
จึงจะนับเป็นเป้าหมายและผลการด�ำเนินงานของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
ด้วยรหัส = I10-I15
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย <140/90 mmHg ในช่วง
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่มีระดับความดันโลหิต
ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณควบคุมได้ดี
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
C1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดี 2 ครั้งสุดท้ายติดกันในปีงบประมาณ
D1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ไม่มีค่าระดับความดัน
โลหิตในปีงบประมาณ
A2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนทีม่ ารับบริการในสถานบริการ
มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณควบคุมได้ดี
B2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนทีม่ ารับบริการในสถานบริการ
C2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนทีม่ ารับบริการในสถานบริการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 2 ครั้งสุดท้ายติดกันในปีงบประมาณ
D2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนทีม่ ารับบริการในสถานบริการ
และไม่มีค่าระดับความดันโลหิตในปีงบประมาณ
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

51

สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล

52

(A1/B1)x100
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A 1: จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
ในเขตรับผิดชอบPERSON.TYPEAREA IN (“1” , “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียน
บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียน
อยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.
NATION = “099” (สัญชาติไทย) และมีค่าระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย
ใช้ขอ้ มูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย) ในเขตรับผิดชอบPERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
C1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
ในเขตรับผิดชอบPERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) 1 (มีช่ืออยู่ตามทะเบียน
บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียน
อยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.
NATION = “099” (สัญชาติไทย) และมีคา่ ระดับความดันโลหิต 2 ครัง้ สุดท้ายติดต่อกัน
ใช้ขอ้ มูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
D1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย) ในเขตรับผิดชอบPERSON.TYPEAREA IN (“1”, “3”) และไม่มีค่า
ระดับความดันโลหิตในปีงบประมาณ
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย) ที่มารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม CHRONICFU ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ และมีค่าระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ ใช้ข้อมูล
จาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย) ที่มารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม CHRONICFU ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ
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C2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย)ที่มารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม CHRONICFU ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ และมีค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน ใช้ข้อมูลจาก
CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
D2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_
OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10-I15
(สัญชาติไทย)ที่มารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม CHRONICFU ในปีงบประมาณของ
หน่วยบริการ และไม่มีค่าระดับความดันโลหิตในปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
สูตรในการค�ำนวณ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานตัวชี้วัด

ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อ
ต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอัตรา
กรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้
2. ผู้ป่วยที่มี GFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่
อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรัง
รายงานผ่านระบบ 43 แฟ้มของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย โทร 08 9673 0915, kcharoen007@hotmail.com
2. นายไพบูลย์ ไวกยี โทร 08 1853 4057, paiboon.wa@moph.mail.go.th
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หมายเหตุ

- ผู้ป่วยจะถือว่าได้รับการคัดกรองโรคไต ก็ต่อเมื่อ
1. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในปีงบประมาณ
2. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจทั้ง urine protein และ serum creatinine
อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจ
ปัสสาวะและเลือด
- การตรวจ urine protein อาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ คือ
(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส 0440206;
(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส 17 หรือ 0440205;
(3) microalbuminuria รหัส 12 หรือ 0440204
(4) macroalbuminuria รหัส 14 หรือ 0440203
- ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น CKD จะหมายถึง CKD จากสาเหตุใดก็ตาม เช่น
นิ่ว โรคเบาหวานและความดันโลหิต เป็นต้น

Measurement Template Query Condition
การค�ำนวณ KPI (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น CKD) ดังนี้
ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM และ/หรือ HT ในสถานบริการทุกระดับทีไ่ ม่เคยถูกวินจิ ฉัยว่าเป็น CKD และ
ได้รับการคัดกรอง CKD สูตรค�ำนวณ ได้แก่
- ตัวหาร = ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น (((E10*, E11*, E12*, E13*, E14*) – (E102, E112, E122,
E132, E142 หรือ N083)) และ/หรือ มีรหัสโรคเป็น (I1* - I12*, I13*, I151))) และไม่มรี หัสโรค N181 – N189
ก่อนหน้านั้น Typearea 1,3 สัญชาติไทย (File PERSON : สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น
- ตัวตั้ง = {[(ผู้ป่วยของตัวหารที่มี E* ที่ตรวจทั้ง 2 ข้อ คือ
		 (1) ตรวจข้อใดข้อหนึ่ง (microalbumin (LABTEST12 หรือ 0440204) หรือ macro albumin
(LABTEST14 หรือ 0440203) หรือ UPCR (LABTEST17 หรือ 0440205) และ ACR (รหัส 0440206) และ
		 (2) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ (creatinine (LABTEST11) หรือ eGFR (LABTEST15) ใน File:
LABFU))] + [(ผู้ป่วยของตัวหารที่มี l* ที่ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ (creatinine (LABTEST11) หรือ eGFR
(LABTEST15) ใน File: LABFU))]x 100
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ตัวชีว้ ดั ที่ 11 ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงทีม่ ี CVD Risk ≥ 20%
ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล

สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด

ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงทีม่ ี CVD Risk ≥ 20%
ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4
ผูท้ ไี่ ด้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
หมายเหตุ: รหัส ICD10 ที่จะน�ำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10.-E14. (นับทุกจุดทีต่ ามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10.-E14.
ร่วมกับ I60-I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10-I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,
I13.9 และ รหัส I10-I15 ร่วมกับ I60-I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)
Type area 1 หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ ที อี่ ยูต่ ามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอาศัย
อยู่จริง
Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้าน
อยู่เขตรับผิดชอบ
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 3560 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียนและอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า ที่มีระดับความเสี่ยง
CVD Risk ≥20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีระดับความเสี่ยง CVD Risk ลดลง
<20% ในช่วงไตรมาส 3, 4
B : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดั น โลหิ ต สู ง (I10-I15)
อายุ 35-60 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียนและอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า ที่มีระดับ
ความเสี่ยง CVD Risk ≥20% ในช่วงไตรมาส 1, 2
A/Bx100
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A : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 3560 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียนและอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า ที่มีระดับความเสี่ยง
CVD Risk ≥20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีระดับความเสี่ยง CVD Risk ลดลง
<20% ในช่วงไตรมาส 3, 4 ห่างกันอย่างน้อย 90 วัน โดยใช้ค่าประมวลผลจาก
เงื่อนไขต่อไปนี้
- การสูบบุหรี่ จากแฟ้ม SPECIALPP/NCDSCREEN
- ค่าความดันตัวบน SBP ล่าสุด จากแฟ้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
- ค่า Total Cholesterol จากแฟ้ม LABFU
- ค่าส่วนสูง/รอบเอวล่าสุด จากแฟ้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
- การป่วยเป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
- อายุและเพศ จากแฟ้ม PERSON โดยทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.
TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และอยูจ่ ริง), 3 (มาอาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ)
และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099”
(สัญชาติไทย)
B : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 3560 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียนและอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า ที่มีระดับความเสี่ยง
CVD Risk ≥20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 โดยใช้ค่าประมวลผลจากเงื่อนไขต่อไปนี้
- การสูบบุหรี่ จากแฟ้ม SPECIALPP/NCDSCREEN
- ค่าความดันตัวบน SBP ล่าสุด จากแฟ้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
- ค่า Total Cholesterol จากแฟ้ม LABFU
- ค่าส่วนสูง/รอบเอวล่าสุด จากแฟ้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
- การป่วยเป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
- อายุและเพศ จากแฟ้ม PERSON โดยทีย่ อู่ าศัยในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ PERSON.
TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และอยูจ่ ริง), 3 (มาอาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ)
และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099”
(สัญชาติไทย)
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4
ชะลอการลดลง ของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
วิธีการประมวลผล

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย
ผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง
โดยได้รับการขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานร่วมกับ
ความดันโลหิตสูง โดยได้รบั การขึน้ ทะเบียนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ แล้วเป็นโรคไตเรือ้ รัง
stage 3-4
eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของ
ไตทีไ่ ด้จากการค�ำนวณจากค่า serum creatinine ของผูป้ ว่ ยตามสมการ CKD-EPI
มากกว่าร้อยละ 50
ผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และมารับบริการที่เป็น CKD stage 3-4
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทยทีม่ ารับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาล ทีเ่ ป็น CKD stage 3-4 ตอนเริม่ ประเมินได้รบั การตรวจ creatinine
และมีผล eGFR ≥2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง <5
B : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทยทีม่ ารับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาล ทีเ่ ป็น CKD stage 3-4 ตอนเริม่ ประเมินได้รบั การตรวจ creatinine
และมีผล eGFR ≥2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
A/Bx100
A : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิต สัญชาติไทยที่มารับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาล ทีเ่ ป็น CKD stage 3-4 ตอน เริม่ ประเมินได้รบั การตรวจ creatinine
และมีผล eGFR ≥2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง <5
ประมวลผลจากแฟ้ม
- ป่วยเป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
- ค่า eGFR จากแฟ้ม LABFU
- เป็นผู้ป่วย CKD STAGE จากแฟ้ม DIAGNOSIS และ LABFU ซึ่งทุกแฟ้มจะต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลกับแฟ้ม PERSON ได้
B : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิต สัญชาติไทยที่มารับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาล ทีเ่ ป็น CKD stage 3-4 ตอน เริม่ ประเมินได้รบั การตรวจ creatinine
และมีผล eGFR ≥2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณประมวลผลจากแฟ้ม
- ป่วยเป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
- ค่า eGFR จากแฟ้ม LABFU
- เป็นผู้ป่วย CKD STAGE จากแฟ้ม DIAGNOSIS และ LABFU ซึ่งทุกแฟ้มจะต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลกับแฟ้ม PERSON ได้
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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5

การใช้แบบประเมินคุณภาพ

NCD Clinic Plus Online

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พัฒนาแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและลดระยะเวลาการรวบรวมผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล
โดยสามารถประเมินตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ผู้ดูแลระดับ CUP ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ
(สคร.) สามารถตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินตนเอง และเข้าถึงผลการประเมินของโรงพยาบาลในพืน้ ที่
รับผิดชอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การติดตามและวิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลในภาพจังหวัด เขต และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1 รายละเอียดส่วนประกอบของแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแสดงผล
การประเมิน ซึ่งเป็นการประมวลผลคะแนนประเมิน รวม 2 ส่วน และน�ำเสนอในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ
และตาราง โดยผูใ้ ช้งานจะต้อง Log in เพือ่ เข้าใช้งานในการประเมินตนเอง การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน
ส่วนที่ 1 (6 องค์ประกอบ) ส�ำหรับการประเมินส่วนที่ี 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ระบบจะประมวลโดยใช้
ฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ตามรอบการประเมินนั้นๆ
1) ส่วนแสดงผลการประเมิน
			 การแสดงผลประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในระบบมี 2 ระดับ คือ การแสดงผลในหน้า
สาธารณะที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเห็นผลประเมินได้โดยไม่ต้อง Log in และการแสดงผลในหน้า Log in
ของผู้ใช้งานแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับโรงพยาบาล ระดับ CUP ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ (สคร.)
และกองโรคไม่ติดต่อ
		 • การแสดงผลในหน้าสาธารณะ : ผูใ้ ช้งานทุกคนสามารถเห็นผลการประเมินได้โดยไม่ตอ้ ง Log in
ประกอบด้วย 5 เมนู ดังนี้ 1) หน้าแรก 2) สถานะการประเมิน 3) ผลการประเมิน 4) ผลลัพธ์
การประเมิน 5) คู่มือวิชาการ
		 • การแสดงผลในหน้า Log in : ผูใ้ ช้งานจะต้องมี Username
และ Password ในการ Log in ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละระดับ
จะมีการแสดงผลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 3 เมนู ดังนี้
1) Dashboard 2) หน้ารายงาน 3) หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

58

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

2) ส่วนประเมินตนเอง
			 การประเมินตนเองในส่วนที่ 1 เป็นการประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus โดยใช้หลักการขัน้ บันได (Milestone) ส�ำหรับการประเมินผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั
บริการ (ส่วนที่ 2) ระบบจะประมวลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ตามรอบการประเมิน
5.2 การใช้งานหน้าสาธารณะ (Public) ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
1) เข้าเว็บไซต์กรมควบคุมโรค URL : ddc.moph.go.th เลื่อนลงมาที่ ระบบงานบริการภายใน
กรมควบคุมโรค เลือกเมนู “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus” หรือเข้าถึงผ่าน http://ncdclinicplus.
ddc.moph.go.th ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเข้าสู่เว็บไซต์ แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
2) เมือ่ เข้าเว็บไซต์ “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online” รายละเอียดประกอบด้วย
5 เมนูหลัก ดังนี้ 1) หน้าแรก 2) สถานะการประเมิน 3) ผลการประเมิน 4) ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน
5) คู่มือวิชาการ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 Dashboard แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
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		 1) หน้าแรก ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
					 • แผนที่ประเทศไทย แสดงโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล โดยสามารถเลือกแสดงผลตามปีงบประมาณและรอบการประเมิน ดังรูปที่ 3
สามารถเลือกปี และรอบการประเมินได้

รูปที่ 3 แผนที่ประเทศไทยแสดงโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล
					 • ตารางแสดงจ�ำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประเมิน NCD Clinic Plus โดยสามารถเลือก
การแสดงผลตาม ปีงบประมาณ รอบการประเมิน เขตสุขภาพ และจังหวัด ดังรูปที่ 4
สามารถเลือก ปีงบประมาณ รอบการประเมิน
เขตสุขภาพ และจังหวัดได้

รูปที่ 4 ตารางแสดงจ�ำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประเมิน NCD Clinic Plus
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		 2) หน้าสถานะการประเมิน แสดงรายละเอียดสถานะการประเมินตนเองของโรงพยาบาล
ทีเ่ ข้าร่วมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ทีป่ ระเมินแล้ว และยังไม่ได้ประเมิน จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล
โดยสามารถเลือกแสดงผลตาม ปีงบประมาณ รอบการประเมิน เขตสุขภาพ และจังหวัด ดังรูปที่ 5
สามารถเลือกปีงบประมาณ รอบการประเมิน
เขตสุขภาพ และจังหวัดได้

รูปที่ 5 ตารางแสดงสถานะการประเมินตนเองของโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
		 3) หน้าผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 เมนู คือ ภาพรวมผลประเมิน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
					• ภาพรวมผลประเมิน แสดงผลการประเมิน NCD Clinic Plus ในภาพรวมจากการประเมิน
กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ตั ว ชี้ วั ด บริ ก าร โดยสามารถเลื อ กแสดงผล
ตามปีงบประมาณ เขตสุขภาพ และจังหวัดได้ แสดงรายละเอียด ดังนี้
						 - ร้อยละผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ภาพรวมประเทศ/เขตสุขภาพ/จังหวัด
						 - กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา
กับปีงบประมาณปัจจุบัน
						 - กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รอบที่ 1 กับรอบที่ 2
ในปัจจุบัน
						 - กราฟแสดงร้อยละผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล
						 - กราฟแสดงร้อยละผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
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สามารถเลือกปีงบประมาณ เขตสุขภาพ และ
จังหวัดได้

รูปที่ 6 แสดงผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ภาพรวมประเทศ
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					• ส่วนที่ 1 แสดงผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ที่ได้จากการ
ประเมินตนเองของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus โดยสามารถเลือกแสดงผล
ตามปีงบประมาณ รอบการประเมิน เขตสุขภาพ และจังหวัด แสดงรายละเอียดดังนี้
						 - ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
						 - กราฟแสดงร้อยละการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล
สามารถเลือกปีงบประมาณ รอบการประเมิน
เขตสุขภาพ และจังหวัดได้

รูปที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ส่วนที่ 1
(ผลประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ)
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					• ส่วนที่ 2 แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ โดยระบบจะประมวลผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ
จากฐานข้อมูลของ Health Data Center (HDC) โดยสามารถเลือกแสดงผลตาม ปีงบประมาณ รอบการประเมิน
เขตสุขภาพ และจังหวัด แสดงรายละเอียดดังนี้
						 - กราฟแสดงคะแนนประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ จ�ำแนกตามขนาดโรงพยาบาล
						 - ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินผลลัพธ์ตวั ชีว้ ดั บริการ NCD Clinic Plus (ส่วนที่ 2)
จ�ำแนกตามตัวชี้วัด
สามารถเลือกปีงบประมาณ รอบการประเมิน
เขตสุขภาพ และจังหวัดได้

รูปที่ 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ส่วนที่ 2 (ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ)

64

คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
N C D Clinic Plus & Online

		 4) หน้าผลลัพธ์การด�ำเนินงาน แสดงกราฟร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
NCD Clinic Plus โดยสามารถเลือกแสดงผลเปรียบเทียบตามปีงบประมาณ

รูปที่ 9 แสดงกราฟร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus
		 5) หน้าคู่มือวิชาการ แสดงคู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus เอกสารวิชาการ
ต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลด เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

รูปที่ 10 แสดงคู่มือวิชาการที่ใช้ในการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
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5.3 การลงทะเบียนเข้าใช้แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
การเข้าใช้งานแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ของหน่วยงานแต่ละระดับจะต้อง
ลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานก่อนจึงจะสามารถ Log in เข้าระบบได้ ซึ่งก�ำหนดให้หน่วยงานละ 1 User เท่านั้น
• วิธีการลงทะเบียน
		 1) เข้าเว็บไซต์ “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online” จากนั้น คลิกที่เมนู
“เข้าสู่ระบบ” (มุมบนขวา) ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 เว็บไซต์แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
		 2) คลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 การลงทะเบียน
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		 3) กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานผูร้ บั ผิดชอบงาน NCD Clinic ประกอบด้วย
ชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน โทรศัพท์ ต�ำแหน่ง และหน่วยงาน เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วคลิก
“ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 13
				ค�ำแนะน�ำในการตั้งรหัสผ่าน
				 - ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร หรือมากกว่านั้น
				 - ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) และตัวเลข (0-9)
				 - โดยตัวแรกต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
				 - ตัวอย่างเช่น Plus1234

รูปที่ 13 รายละเอียดการลงทะเบียน
		 4) หากข้อมูลที่ลงทะเบียนตรงกับฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic ระบบจะแสดง
“ท่านลงทะเบียนส�ำเร็จแล้ว” ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 การลงทะเบียนเข้าใช้งานส�ำเร็จแล้ว
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		 5) หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic ระบบจะแสดง
“ไม่มีข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ” ให้ติดต่อมาที่กองโรคไม่ติดต่อ เพื่อด�ำเนินการเพิ่มข้อมูล
ในระบบต่อไป ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 การลงทะเบียนเข้าใช้งานไม่ส�ำเร็จ
		 6) จากนั้นคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ลงทะเบียน ดังรูปที่ 16
(1)
การเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 16 การลงชื่อเข้าใช้งานในระบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
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• กรณีลืมรหัสผ่าน
		 1) คลิกเมนู “ลืมรหัสผ่าน” ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ลืมรหัสผ่าน
		 2) ระบบจะน�ำไปยังหน้า “กูค้ นื รหัสผ่าน” จากนัน้ กรอก E-mail ทีท่ ำ� การลงทะเบียน เสร็จแล้ว
คลิกที่เมนู “กู้คืนรหัสผ่าน” ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 การกู้คืนรหัสผ่าน 1
		 3) ระบบจะท�ำการส่ง link ไปยัง E-mail ทีไ่ ด้ลงทะเบียน เพือ่ ตัง้ รหัสผ่านใหม่ แล้วน�ำรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 การกู้คืนรหัสผ่าน 2
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5.4 การ Log in เข้าใช้งานแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online
5.4.1 ระดับโรงพยาบาล
					1) ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และรหัสผ่าน (Password) ระบบจะเข้าสู่
หน้า Dashboard ในระดับโรงพยาบาลเมื่อถึงการประเมินตนเองรอบที่ 1 หน้า Dashboard จะแสดง
“ท่านไม่ได้ตอบแบบประเมินรอบที่ 1 กรุณาตอบแบบประเมินภายในวันที่ 31 ม.ค.” ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 หน้า Dashboard ในระดับโรงพยาบาล กรณีการประเมินรอบที่ 1
				 2) การท�ำแบบประเมินตนเอง (ส่วนที่ 1) สามารถท�ำได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 มกราคม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
								 1 คลิกข้อความ “ตอบแบบประเมิน” ในหน้า Dashboard ดังรูปที่ 20 หรือเลือกเมนู
“ท�ำแบบประเมิน” (แถบเมนูซ้ายมือ) ดังรูปที่ 21
							 2 ท�ำการประเมินตนเอง (ส่วนที่ 1) โดยใช้หลักการขัน้ บันได (Milestone) ตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ให้ครบทุกข้อ โดยคลิกเลือกระดับคะแนน ตามหมายเลข 2 ดังรูปที่ 21
เมือ่ ท�ำการประเมินแต่ละข้อหน้าจอจะแสดงคะแนนตามทีผ่ ู้ประเมินเลือกในคอลัมน์ขวา และส่วนบนจะแสดง
คะแนนรวมในส่วนที่ 1
							 3 จากนัน้ กด “บันทึก” ข้อมูลส่วนที่ 1 หน้าจอปรากฏ pop up “คุณตอบแบบประเมิน
ส�ำเร็จแล้ว” ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22
คะแนนที่ได้

1

คะแนนที่ประเมิน
x น�้ำหนัก

2

รูปที่ 21 แสดงแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
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Pop up ท�ำแบบ
ประเมินส�ำเร็จ

รูปที่ 22 แสดงการบันทึกแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
					3) การแสดงสถานะการประเมิน เมื่อท�ำการประเมินตนเองเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดง
ล�ำดับขั้นการประเมินตั้งแต่ รพ./CUP ท�ำและตรวจสอบการประเมิน สสจ.ตรวจสอบการประเมิน และสคร.
ตรวจสอบการประเมิน ตามล�ำดับ โดยที่ล�ำดับขั้นตอนจะแสดงตามการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ดังรูปที่ 23
				 4) การแก้ไขผลการประเมินตนเองส่วนที่ 1 หากต้องการแก้ไขสามารถท�ำได้ ภายในวันที่
1 - 31 มกราคม เท่านั้น มีขั้นตอนดังนี้
							 • คลิกทีเ่ มนู “ดูแบบประเมิน” ระบบจะน�ำเข้าสูห่ น้า “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus”
ดังรูปที่ 23
							 • ด�ำเนินการแก้ไขตามขั้นที่ 2 จากนั้นกด “บันทึก”
							หมายเหตุ
							 โรงพยาบาลไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินตนเองได้ มี 2 กรณี ดังนี้
							 1. พ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด
							 2. ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ (สคร.) ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน

รูปที่ 23 แสดงสถานะการประเมินระดับโรงพยาบาล
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				 5) การส่งออกข้อมูล (รายงาน) มีขั้นตอนดังนี้
								 1 คลิกที่
(มุมบนขวา) ในหน้า Dashboard เพือ่ พิมพ์หน้ารายงาน ระบบ
จะท�ำการดาวน์โหลดเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มการประเมิน แสดงในรูปที่ 24
							 2 คลิก “print” แบบประเมิน

1

2

รูปที่ 24 แสดงการส่งออกข้อมูล
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5.4.2 ระดับ CUP
					 1) ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และรหัสผ่าน (Password) ระบบจะเข้าสู่
หน้า Dashboard ระดับ CUP ประกอบด้วย
								 1 หน้า คะแนนประเมิน แสดงคะแนนรวมผลการประเมิน แยกรายโรงพยาบาล
ในระดับอ�ำเภอ
								 2 หน้า รพ. ทีป่ ระเมินแล้ว/ยังไม่ประเมิน แสดงจ�ำนวนโรงพยาบาล ทีท่ ำ� และยังไม่ทำ�
การประเมิน แยกตามขนาดระดับ CUP
1
2

รูปที่ 25 แสดงหน้า Dashboard ระดับ CUP
					 2) การตรวจสอบการประเมิน สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตงั้ แต่ วันที่ 1 - 31 มกราคม
โดยมีขั้นตอนดังนี้
							 1 เลือกเมนู คะแนนประเมิน ในหน้า Dashboard
							 2 คลิกเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
1

2
รูปที่ 26 แสดงคะแนนประเมินระดับ CUP
								 3 จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้า “สรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus”
ของโรงพยาบาลทีเ่ ลือก โดยคลิกทีเ่ มนู “ดูแบบประเมิน”
คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน
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3

รูปที่ 27 แสดงสรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
								 4 ระบบจะเข้าสู่หน้า “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus” ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขผลการประเมิน จากนั้นกด “บันทึก” ภายในวันที่ 1 - 31 มกราคม เท่านั้น เมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ระบบจะยืนยันข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือกรณีระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ
ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินได้

4

รูปที่ 28 แสดงแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
					 3) การส่งออกข้อมูล (รายงาน) มีขั้นตอนดังนี้
							 1 คลิกที่เมนู “รายงาน” (แถบเครื่องมือด้านซ้าย)
							 2 คลิกที่เมนู “excel ทั้งหมด” (ด้านขวามือ)
							 3 เลือกไฟล์ excel ที่ต้องการเพื่อท�ำการดาวน์โหลด
1
3

2

รูปที่ 29 แสดงรายงานการประเมินตนเองของสถานบริการในระดับ CUP เป็น Excel
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5.4.3 ระดับจังหวัด
				 1) การลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และรหัสผ่าน (Password) ระบบ
จะเข้าสู่หน้า Dashboard ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย
								 1 หน้าคะแนนประเมิน แสดงคะแนนรวมผลการประเมิน แยกรายโรงพยาบาล
ในระดับจังหวัด
								 2 หน้า รพ.ทีป่ ระเมินแล้ว/ยังไม่ประเมิน แสดงจ�ำนวนโรงพยาบาล ทีท่ ำ� และยังไม่ทำ�
การประเมินแยกตามขนาดโรงพยาบาล
1
2

รูปที่ 30 แสดงหน้า Dashboard ระดับจังหวัด
				 2) การตรวจสอบการประเมิ น สามารถตรวจสอบผลการประเมิ น ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้
							 1 เลือกเมนู “คะแนนประเมิน” ในหน้า Dashboard
							 2 ค้นหา โรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
							 3 คลิกเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
1
2

3
รูปที่ 31 แสดงหน้าคะแนนประเมินส�ำหรับตรวจสอบการประเมิน
								 4 จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้า “สรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus”
ของโรงพยาบาลที่เลือก โดยคลิกที่เมนู “ดูแบบประเมิน”
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4

รูปที่ 32 แสดงสรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
						 5 ระบบจะเข้าสูห่ น้า “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus” ด�ำเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขผลการประเมิน จากนัน้ กด “บันทึก” ภายในวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ เท่านัน้ เมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ระบบจะยืนยันข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือกรณีระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบและยืนยัน
ผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินได้

5

รูปที่ 33 แสดงแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
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							 6 กรณี “ยื น ยั น ” ผลการประเมิ น ตนเองของโรงพยาบาล เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
ผลการประเมินมีความเหมาะสม เป็นจริงตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ให้คลิกที่เมนู
“ยืนยันแบบประเมิน”

6

รูปที่ 34 แสดงขั้นตอนการยืนยันแบบประเมิน
					 3) การส่งออกข้อมูล (รายงาน) มีขั้นตอนดังนี้
							 1 คลิกที่เมนู “รายงาน” (แถบเครื่องมือด้านซ้าย)
							 2 คลิกที่เมนู “excel ทั้งหมด” (ด้านขวามือ)
							 3 เลือกไฟล์ excel ที่ต้องการเพื่อท�ำการดาวน์โหลด
1
2

3

รูปที่ 35 แสดงรายงานการประเมินตนเองของสถานบริการในระดับจังหวัดเป็น Excel
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5.4.4 ระดับเขตสุขภาพ (สคร.)
				 1) ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (E-mail) และรหัสผ่าน (Password) ระบบจะเข้าสู่
หน้า Dashboard ในระดับเขตสุขภาพ ซึ่งการแสดงผลในหน้า Dashboard ประกอบด้วย
								 1 หน้าคะแนนประเมิน แสดงคะแนนรวมผลการประเมิน แยกรายโรงพยาบาล
ในระดับเขตสุขภาพ
								 2 หน้า รพ.ทีป่ ระเมินแล้ว/ยังไม่ประเมิน แสดงจ�ำนวนโรงพยาบาล ทีท่ ำ� และยังไม่ทำ�
การประเมินแยกตามขนาดโรงพยาบาล
1
2

รูปที่ 36 แสดงหน้า Dashboard ระดับสคร.
				 2) การตรวจสอบการประเมิ น สามารถตรวจสอบผลการประเมิ น ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้
							 1 เลือกเมนู “คะแนนประเมิน” ในหน้า Dashboard
							 2 ค้นหา โรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
							 3 คลิกเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมินตนเอง
1
2

3
รูปที่ 37 แสดงหน้าคะแนนประเมินส�ำหรับตรวจสอบการประเมิน
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								 4 จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้า “สรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus”
ของโรงพยาบาลที่เลือก โดยคลิกที่เมนู “ดูแบบประเมิน”

4

รูปที่ 38 แสดงสรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
							 5 ระบบจะเข้าสู่หน้า “แบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus” ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขผลการประเมิน จากนั้นกด “บันทึก” ภายใน 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ เท่านั้น
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดระบบจะยืนยันข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการประเมินได้

5

รูปที่ 39 แสดงแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่ต้องการตรวจสอบ
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							 6 กรณี “ยืนยัน” ผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาแล้วผลการ
ประเมินมีความเหมาะสม เป็นจริงตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ให้กดคลิกที่เมนู
“ยืนยันแบบประเมิน”

6

รูปที่ 40 แสดงขั้นตอนการยืนยันแบบประเมิน
				 3) การส่งออกข้อมูล (รายงาน)
							 1 คลิกที่เมนู “รายงาน” (แถบเครื่องมือด้านซ้าย)
							 2 คลิกที่เมนู “excel ทั้งหมด” (ด้านขวามือ)
							 3 เลือกไฟล์ excel ที่ต้องการเพื่อท�ำการดาวน์โหลด
1

2
3
รูปที่ 41 แสดงรายงานการประเมินตนเองของสถานบริการในระดับเขตสุขภาพเป็น Excel
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