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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ

ก.ไมมี ข.มีการกําหนด

วิสัยทัศนเปาหมาย 

เปาประสงค 

ผลลัพธและ

ผลกระทบของการ

ใหบริการ

ค.  มี

กระบวนการ

จัดทําวิสัยทัศน

เปาหมาย 

เปาประสงค

ผลลัพธและ

ผลกระทบของ

การใหบริการ

อยางมีสวนรวม 

และชัดเจน

ง. มีการนําวิสัยทัศน

เปาหมาย       

เปาประสงคผลลัพธ

และผลกระทบใน

การใหบริการมา

ดําเนินการใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค

จ.มีการทบทวน

วิสัยทัศน เปาหมายเชิง

กระบวนการ

เปาประสงคผลลัพธ

และผลกระทบในการ

ใหบริการรวมกัน และ

ปรับใหทันเหตุการณ

แบบประเมินเพื่อพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ สําหรับสถานบริการสาธารณสุข ป 2557

โรงพยาบาล.................................................อําเภอ..................................... จังหวัด.......................................

ประเด็นคําตอบ

1.มีทิศทาง 

และนโยบาย

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน(ทิศทาง) เปาหมาย เปาประสงค ผลลัพธ

 และผลกระทบที่เกิดขึ้นของการใหบริการโรคเรื้อรัง เนนการปองกัน

 และจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิผล

- มีทิศทาง  เปาหมาย ผลลัพธ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นของการ

ใหบริการโรคเรื้อรัง 

- หนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลรวมกันตั้งเปาหมายมุงสูการ

ปองกัน ควบคุมความเสี่ยง ควบคูกับการรักษาเพื่อลดโรค โรครวม

และภาวะแทรกซอน

สรุปประเด็นสําคัญ

                        ระดับ       A       S         M1        M2       F1      F2         F3
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมีแผน ข.มีแผนปฏิบัติการ 

ยอย/กิจกรรมที่

ชัดเจนของการ

ดําเนินงานคลินิก

NCD คุณภาพและ

กําหนดเปาหมายที่

วัดได

ค. มีแผนปฏิบัติ

การ ที่ตอบสนอง

ตอวิสัยทัศนและ

เปาหมายการ

ดําเนินงานคลินิก

 NCD คุณภาพ

ง.มีแผนการใช

ทรัพยากรที่

สนับสนุนตอการ

ดําเนินงานคลินิก

NCDคุณภาพ

จ. มีแผนปฏิบัติการ

ดําเนินงานคลินิกNCD

คุณภาพ ที่บรรจุอยูใน

แผนของโรงพยาบาล

1.2 วางแผน และตกลงทํางานรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งของระบบบริการในการปองกันและจัดการดูแลรักษา

โรคเรื้อรัง

- มีผูรับผิดชอบ/ทีมที่รับผิดชอบ ดูแลเชิงระบบที่เชื่อมโยง

แผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

- มีการวิเคราะหปญหาสาธารณสุขอยางมีสวนรวม และชี้เปาปญหา

รวมกันในทีมงาน NCD คุณภาพ

- มีการนําผลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการคลินิก NCD

 คุณภาพ

- มีแผนปฏิบัติงานยอย/กิจกรรมที่ชัดเจน ตอบสนองตอเปาหมาย

เชิงกระบวนการ ผลลัพธ ผลกระทบและ วิสัยทัศนรวม 

- มีการกําหนดเปาหมายที่วัดไดในแผนปฏิบัติงานยอย/ กิจกรรม

- มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จําเปน

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีการประกาศให

ผูปฎิบัติเฉพาะใน

โรงพยาบาล รับรู

ค. มีการ

ประกาศใชให

ผูปฎิบัติใน

โรงพยาบาล และ

ภาคีเครือขาย

(นอกโรงพยาบาล)

 รับรูและมีสวน

รวมทั่วถึงกัน

ง.มีการประชุมเพื่อ

สื่อสารทิศทางและ

นโยบายอยางเปน

ระบบถึงระดับผู

ปฏิบัติการ

จ. มีการทบทวนแนว

ทางการสื่อสารอยางมี

สวนรวม และนําไปใช

ในการปรับปรุงใหดีขึ้น

1.3 สื่อสารทิศทางและนโยบายไปยังผูมีสวนรวมทุกระดับ

-  มีการสื่อสารทิศทางและนโยบายของการพัฒนาไปยังผูมีสวน

รวม/หนวยงานยอย ทุกระดับ

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีการติดตามผล

การดําเนินงานแตยัง

ไมเปนระบบชัดเจน

ค. มีการติดตาม

ผลการ

ดําเนินงานอยาง

เปนระบบชัดเจน

ง. มีระบบการกํากับ

 ติดตาม และ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

จ. นําผลการกํากับ

ติดตามมาพัฒนา 

ปรับปรุง               

การดําเนินงานคลินิก

NCD คุณภาพ

1.4 ติดตามความกาวหนาและทิศทางการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาประสงค

- มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานคลินิกNCD คุณภาพ

- ทบทวนทิศทางการดําเนินงานทุก 3 - 6 เดือน

- นําผลการติดตาม ไปปรับปรุงแผน ปฏิบัติการยอย/ กิจกรรม 

เปาหมายเชิงกระบวนการ ผลลัพธ ผลกระทบ

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีทะเบียนที่แสดง

ใหเห็นขอมูลสําคัญ

รายบุคคลเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพ เชน

 ผลลัพธทางคลินิก 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ภาวะแทรกซอน   

โรครวมอื่นๆ

ค. มีทะเบียนการ

จัดกลุมขอมูล

ประชากรเพื่อ

การดําเนินงาน

ทางดาน

สาธารณสุข

ง.  มีการทบทวน

ปรับปรุงระบบ

ทะเบียนใหมีความ

ถูกตองและมีคุณภาพ

จ. มีการนําผลที่ไดจาก

การปรับปรุงระบบ

ทะเบียนไปใชในการ

ดําเนินงานคลินิก NCD

 คุณภาพ

สรุปประเด็นสําคัญ

2.1 มีระบบทะเบียนขอมูลการใหบริการที่ไดรับการพัฒนา สมบูรณ

ครบถวน เปนปจจุบัน และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร ที่เหมาะ

กับการนําไปใช ครอบคลุมการปองกันควบคุมโรคเรื้อรัง

2.มีระบบ

สารสนเทศ



6

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. มีการ

จัดเก็บขอมูล

กระจายอยูใน

กลุมงานตางๆ

ข. มีระบบ

ฐานขอมูลกลางของ 

โรงพยาบาลและ

กําหนดผูรับผิดชอบ

ชัดเจน แตยังไม

สามารถ ใหบริการ

สงออกขอมูลให

ผูปฏิบัติงานใช

รวมกันได

ค. มีการนําเขา

ขอมูลของแตละ

หนวยงานภายใน 

โรงพยาบาลมา

จัดเก็บเปน

ฐานขอมูลกลาง 

เพื่อสงออกให

ผูบริหารและผู

ปฏิบัติไดใช

รวมกันได

ง.  มีการนําเขา

ขอมูลจาก

หนวยงานภายใน 

และสถานบริการ

ลูกขาย มาจัดเก็บ

เปนฐานขอมูลกลาง

  แตไมสามารถ

สงออกขอมูลใหกับ

สถานบริการลูกขาย

ได

จ. มีการนําเขาขอมูล

จากหนวยงานภายใน 

และสถานบริการลูก

ขาย มาจัดเก็บเปน

ฐานขอมูลกลาง  และ

สามารถสงออกขอมูล

ใหกับสถานบริการลูก

ขายได

2.2 มีระบบสารสนเทศและขอมูลที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการ

บริการตอเนื่องในเครือขายและเชื่อมโยงกับ data center ของ

จังหวัด       

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมีการ 

วิเคราะหปญหา

ข.มีการวิเคราะห

ปญหาแตขาดการมี

สวนรวม ในการนํา

ขอมูลจากหลาย

ดานมาตัดสินใจ

ค. มีสวนรวมใน

การวิเคราะห

ปญหา โดยนํา

ขอมูลหลายดาน

และจาก

ฐานขอมูลที่

เชื่อถือไดมา

ประกอบการ

วิเคราะหปญหา

ง. มีการวิเคราะห

ขอมูลที่ใชหลักการ

เชิงระบาดวิทยา 

รวมกับบริบทของ

พื้นที่จริงมา

วิเคราะหปญหา

รวมกันในทีมเพื่อ

ประกอบการ

ตัดสินใจในการ

ปองกันและควบคุม

โรค

จ.มีผลการวิเคราะห

ปญหาที่สามารถชี้เปา

ปญหาไดชัดเจน

2.3 นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อพัฒนาคุณภาพการปองกัน ควบคุม 

โรคเรื้อรัง รวมทั้งออกแบบบริการสุขภาพใหกับกลุมเปาหมาย 

(รายบุคคล รายกลุม และกลุมประชากร) ที่มารับบริการในสถาน

บริการ                                           

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีทะเบียนที่แสดง

ใหเห็นขอมูลสําคัญ

รายบุคคลเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพเชน 

ผลลัพธทางคลินิก 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ภาวะแทรกซอน   

โรครวมอื่นๆ

ค. มีทะเบียนการ

จัดกลุมขอมูลทั้ง

รายบุคคลและ

รายกลุม เพื่อการ

ดําเนินงาน

ทางดาน

สาธารณสุข

ง. มีการวิเคราะห

ขอมูล รายบุคคล

และรายกลุม เพื่อ

จัดบริการ ปองกัน

ควบคุมโรคเรื้อรัง 

สําหรับกลุมปกติ 

กลุมเสี่ยงและกลุม

ปวย  ที่อยูในพื้นที่

รับผิดชอบ

จ. มีการสงกลับผลการ

วินิจฉัยทั้งรายกลุมและ

รายบุคคล ไปยัง

เครือขาย

3.1  ใหการวินิจฉัยและลงทะเบียนผูปวยรายใหม (ทั้งรายบุคคล

และรายกลุม) ที่สงตอจากเครือขาย                      

- แจงผลการวินิจฉัยกลับแกเครือขายที่สงมา

สรุปประเด็นสําคัญ

3.มีการปรับ 

ระบบและ 

กระบวนการ

บริการ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. มีการ

วินิจฉัยโรคแต

ไมครบถวน

ข.มีการวินิจฉัยโรค

ครบถวน

ค. มีการ

วินิจฉัยโรค

ครบถวนรวมกับ

การประเมินความ

เสี่ยง

ง.มีการวินิจฉัยโรค

ครบถวนรวมกับ

การประเมินความ

เสี่ยงและการ

ประเมิน

ภาวะแทรกซอน

จ. มีการวินิจฉัยโรค

ครบถวนรวมกับการ

ประเมินความเสี่ยงและ

การประเมิน

ภาวะแทรกซอน แบบ

องครวม

3.2 มีการประเมินระยะของโรค ความเสี่ยง โอกาสเสี่ยงและปจจัย

กําหนดของผูรับบริการ
- บันทึกขอมูลระยะของโรค ความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยง) และ

ประเมินปจจัยเอื้อ/ขัดขวางฯ                                           
ระยะของโรค หมายถึงการดําเนินของโรค จากผูที่ไมเปนโรค ผูที่มีความเสี่ยง

 ผูปวย ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน ผูพิการ

ความเสี่ยง ในที่นี้หมายถึงปจจัยเสี่ยงที่สัมพันธกับโรคไมติดตอ ปจจัยเสี่ยงที่

หลีกเลี่ยงไมไดเชนเพศ อายุ กรรมพันธ ปจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไดเชน

พฤติกรรมเสี่ยง การทานอาหารเสี่ยงสุขภาพ ออกกําลังกาย/เคลื่อนไหว

รางกายนอย การสูบบุหรี่ ดื่มเหลา ความเครียด ภาวะน้ําหนักเกินและอวน 

ไขมันในเลิอดสูง เปนตน

โอกาสเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดโรค ซึ่งในโรคไมติดตอเมื่อมีปจจัยเสี่ยง

รวมหลายอยาง จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนโรคมากขึ้น 

ปจจัยกําหนด หมายถึงสิ่งแวดลอมหรือปจจัยดาน เศรษฐกิจ สังคม การคา 

และอื่นๆที่สงผลใหประชาชนมีโอกาสรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือขาดโอกาสที่

จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ประเมินปจจัยเอื้อ/ขัดขวางที่มีผลตอการดูแล

ตนเองใน รายที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความดัน             

ปจจัยเอื้อ หมายถึงสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพดี เชน

 ชมรมตางๆการมีสถานที่ที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัย

ปจจัยขัดขวาง หมายถึง สภาพแวดลอม/ปจจัยสวนบุคคล ที่สงผลขัดขวาง

การมีพฤติกรรมสุขภาพดี เชน ความเครียดจากปญหาตางๆ เปนตน

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี

แผนงาน

ใหบริการ

ข. มีแผนงาน/

กิจกรรมการ

ใหบริการ แตไม

สอดคลองกับระยะ

ของโรค

ค. มีแผนงาน/

กิจกรรมการ

ใหบริการ และ

สอดคลองกับ

ระยะของโรค

ง. มีการกําหนดการ

ใหบริการรายกรณี 

โดยทีมสหวิชาชีพ

จ. มีการติดตามและ

ประเมินผลการ

ใหบริการโดยทีมสห

วิฃาชีพ

3.3   ใหการบริการปองกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษา สอดคลอง

กับระยะของโรค โดยทีมสหวิชาชีพ

- ใหการบริการปองกัน ควบคุมโรคสอดคลองกับระยะของโรค

- มีการวิเคราะหขอมูลรายกลุม (กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมที่มี

ภาวะแทรกซอน) เพื่อนํามาสูการพัฒนาระบบบริการ

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มี ผู/ทีมประสาน

การบริหารจัดการ 

แตไมมีการกําหนด

บทบาทที่ชัดเจน

ค. มีผู/ทีม

ประสานการ

บริหารจัดการ 

การดูแล

ผูรับบริการ และ

มีการกําหนด

บทบาทที่ชัดเจน 

ภายในโรงพยาบาล

ง. มีผู/ทีมที่มีการ

กําหนดบทบาทที่

ชัดเจน ครอบคลุม

ทุกหนวยงานภายใน

โรงพยาบาล

จ. มีผู/ทีมการบริหาร

จัดการการดูแล

ผูรับบริการ ที่มี

บทบาทที่ชัดเจน และ

สามารถเชื่อมโยง

ภายในโรงพยาบาล

และภายนอก

โรงพยาบาล

สรุปประเด็นสําคัญ

3.4 มีผูประสานงานโรคเรื้อรัง (NCDs Case Manager/Coordinator) 

ในการบริหารจัดการ บริการดูแลในภาพรวมเชื่อมโยงมุงเนน

คุณภาพ  ผลลัพธ โดยผูมารับบริการทั้งกลุมโรคและกลุมเสี่ยงสูง

เปนศูนยกลาง และมีทีมสหวิชาชีพรวมวางแผนเพื่อการดูแลรักษา

ผูปวย อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานสุขภาพทางกาย จิตและสังคม

- มีการแตงตั้งผูประสานงานโรคเรื้อรัง (NCDs Case 

Manager/Coordinator) หรือทีม ในการบริหารจัดการ ประสาน

การ บริการดูแลเชื่อมโยงในภาพรวม

- มีการประชุมทีมงาน/หนวยงานยอยที่มีการกําหนด บทบาท

หนาที่ที่ชัดเจนแลว เชน การติดตามผล มีการติดตามผูรับบริการให

มารับบริการตอเนื่อง การใหความรู/ทักษะ การจัดการตนเองใน

การควบคุมปจจัยเสี่ยงรวม การรักษา การคัดกรอง ภาวะแทรกซอน

     เปนตน เพื่อใหเกิดการสนับสนุน วางแผน พัฒนาการดูแล

รวมกันในภาพรวม
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีเครือขายการ

ดูแลรักษาโรค

เรื้อรังที่เชื่อมโยง 

ระหวางหนวย

บริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

ค. มีเครือขาย

การดูแลรักษาโรค

เรื้อรังที่เชื่อมโยง

กับหนวยงานที่

สังกัดภายนอก

กระทรวง

สาธารณสุข

ง.  มีแนว

ปฏิบัติการดูแล

รักษา เพื่อสงตอ

ผูปวยไปยังชุมชน

จ.ชุมชนรวมเปน

เครือขายในการดูแล

โรคเรื้อรัง

สรุปประเด็นสําคัญ

3.5 มีเครือขายการดูแลรักษาโรคเรื้อรังของสถานบริการและ

เชื่อมโยงไปชุมชน

- มีเครือขายการดูแลโรคเรื้อรังในระดับ สถานบริการ ทั้งใน/นอก

กระทรวงสาธารณสุข 

- มีชุมชนรวมเปนเครือขายในการดูแลโรคเรื้อรัง
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมีระบบ

การสงตอ

ข. มีระบบการสง

ตอทั้งระหวางคลินิก

ใน โรงพยาบาลและ

ระหวางหนวยงาน

นอกโรงพยาบาลแต

ไมมีเกณฑการสง

ตอที่ชัดเจน

ค. มีระบบการสง

ตอทั้งระหวาง

คลินิกใน

โรงพยาบาลและ

ระหวาง

หนวยงานนอก

โรงพยาบาลและมี

เกณฑการสงตอที่

ชัดเจน

ง.  มีการติดตามผล

การปฏิบัติตาม

เกณฑการสงตอ

จ. นําผลการติดตามมา

ทบทวนและปรับปรุง

สรุปประเด็นสําคัญ

3.6 มีระบบสงตอทั้งไปและกลับที่ทําใหผูรับบริการเขาถึงบริการได

งาย และไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง



14

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีการวิเคราะห

ขอมูลรายกลุม 

รายบุคคล เพื่อคืน

ขอมูลใหผูรับบริการ

 โดยเจาหนาที่

โรงพยาบาล

ค. มีแผนกิจกรรม

การสนับสนุนการ

จัดการตนเอง โดย

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ง. มีชมรมหรือกลุม

ของผูปวยโรคไม

ติดตอเรื้อรัง โดยมี

การวางแผน

กิจกรรมรวมกับ

เจาหนาที่ของ

โรงพยาบาล

จ.มีชมรมหรือกลุมของ

ผูปวยโรคไมติดตอ

เรื้อรัง ดําเนินการตาม

แผนกิจกรรม รวมถึง

ติดตามประเมินผลโดย

เจาหนาที่โรงพยาบาล

สรุปประเด็นสําคัญ

4.1 จัดระบบเพื่อใหมีการสนับสนุนสงเสริมการตัดสินใจ วาง

แผนการดูแล กํากับและจัดการดูแล ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

รวมทั้งการจัดระบบเตือนหรือการติดตามเยี่ยมบาน และสนับสนุน

การรวมกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของผูปวย/กลุมเสี่ยงสูง

- มีระบบในสถานบริการสุขภาพที่มีเปาหมายการบริการ  

กระบวนการสนับสนุนสงเสริมการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง

- มีระบบการเตือนและติดตามอยางสม่ําเสมอ 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกลุม/ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง

4. มีระบบ

สนับสนุน การ

จัดการตนเอง
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข.แจงขอมูลแก

ผูรับบริการ

รายบุคคล

ค. แจงขอมูลแก

ผูรับบริการ

รายบุคคล และมี

เครื่องมือ

ประกอบการคืน

ขอมูล เพื่อยืนยัน

ขอมูลผลลัพธทาง

คลินิก สถานะ

ความเสี่ยง

ง. ใหขอมูลอยางมี

สวนรวม เปดโอกาส

ใหผูรับบริการหรือ

ครอบครัวได

รับทราบขอมูล 

และนําขอมูลไป

ประกอบการ

ตัดสินใจในการ

จัดการดูแลตนเอง

จ. มีการสะทอนขอมูล

ยอนกลับจาก

ผูรับบริการ เพื่อ

นํามาใชในการวางแผน

และปองกันฯรวมกับ

ทีมสหวิชาชีพ อยาง

ตอเนื่อง

สรุปประเด็นสําคัญ

4.2  คืนและแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งการแนะนําการใชยา แก

ผูรับบริการ/ บุคคลในครอบครัว เพื่อการตัดสินใจใน การสราง

เสริมพฤติกรรม การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง     

  ความตอเนื่องในการใชยาที่จําเปน และเทคนิคการดูแลตนเองใน

ชีวิตประจําวัน ประกอบการตั้งเปาหมาย เพื่อการวางแนวทาง/แผน

ปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และการดํารงพฤติกรรมเพื่อการปองกัน 

รักษาและฟนฟู

- มีกิจกรรมแนะนําการใชยาที่จําเปน

- บริการแลกเปลี่ยนขอมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใข

วางเปาหมายแนวทาง/แผนการจัดการดูแลตนเองในการดูแลและ

ปองกันฯอยางตอเนื่อง                                                   

เครื่องมือ เชน สมุดบันทึกสุขภาพ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข.มีกลุม/ทีมสราง

พลังความสามารถ

ในการจัดการตนเอง

ค.กลุม/ทีม มีการ

วางแผนกิจกรรม 

เพื่อเพิ่ม

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง

ง.ดําเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กําหนด

จ.มีการประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรม และ

วิเคราะหผลของ

กิจกรรม เพื่อพัฒนาให

ยั่งยืน

สรุปประเด็นสําคัญ

4.3เสริมสรางพลัง/ความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทั้งการ

จัดการอารมณและผลกระทบทางสังคม ที่ตองเผชิญกับสถานการณ

เปนโรคเรื้อรัง
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมได

สนับสนุน

ข. สนับสนุนผู

ใหบริการดวยการ

ใชแนวเวชปฏิบัติอิง

หลักฐาน (Clinical 

practice 

guideline)

ค. มีการชี้แจง/

ฝกอบรมผู

ใหบริการในการ

ใชแนวเวชปฏิบัติ

อิงหลักฐาน 

(Clinical 

practice 

guideline)ใน

การดําเนินงาน

คลินิก NCD 

คุณภาพ

ง. มีการประเมิน

ติดตามการใชแนว

เวชปฏิบัติอิง

หลักฐาน (Clinical

 practice 

guideline)ในการ

ดําเนินงานคลินิก 

NCD คุณภาพ

จ. มีการวางแผน

พัฒนาสนับสนุนการ

ตัดสินใจที่สอดคลอง

กับสภาพปญหาของ

ผูรับบริการ

5.1 มีเปาหมายผลลัพธ/เปาหมายการบริการ แนวทางปฏิบัติและ

แนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการ ที่จังหวัด/คณะกรรมการดาน

โรคเรื้อรังจัดทําขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศเพื่อเปน

แนวทางสนับสนุนการตัดสินใจใหบริการ  

-  มีแนวทางปฏิบัติและแนวทางเพิ่มคุณภาพการบริการ ที่จังหวัด/

คณะกรรมการดานโรคเรื้อรัง จัดทําขึ้นตามแนวทางปฏิบัติ

ระดับประเทศเพื่อเปน แนวทางสนับสนุนการตัดสินใจใหบริการ

-  มีการฝกอบรมผูปฏิบัติในการดูแลโรคเรื้อรัง เชน มาตรฐานการ

รักษา การสนับสนุนการดูแลตนเอง  

-  มีขอมูล/แนวปฏิบัติการดูแลตนเองเฉพาะโรค/ความเสี่ยง 

สนับสนุนผูรับบริการ

-  มีการทบทวนหรือประเมินคุณภาพของแนวทางและการนําไปใช

สรุปประเด็นสําคัญ

5. มีระบบ

สนับสนุนการ

ตัดสินใจ (ใน

การดูแลปองกัน

และ จัดการโรค

 )
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีผูรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงาน 

คลินิก NCD คุณภาพ

ค. มีคณะทํางาน /

 ทีมรับผิดชอบ ที่

บูรณาการรวมกัน

จากหนวยงาน

ยอย / สหวิชาชีพ

ง. มีคณะทํางาน / 

ทีมรับผิดชอบ มี

ลักษณะบูรณาการ

แบงบทบาทหนาที่

ชัดเจน มีการ

ดําเนินงานเชิง

ประจักษ และ

สื่อสารรวมกันอยู

เสมอ

จ.มีกลไกการกํากับ 

ติดตามประเมินผลการ

ทํางานของคณะทํางาน

 / ทีมรับผิดชอบ และ

ทบทวนผลการ

ดําเนินงานรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ

สรุปประเด็นสําคัญ

5.2 ระบบการประสานงานใหคําปรึกษาระหวางทีมผูจัดการระบบ/

สถานบริการที่มีประสิทธิภาพกับผูใหบริการคลินิก/สถานบริการใน

เครือขาย

-  มีทีมผูจัดการระบบ/สถานบริการที่มีประสิทธิภาพ

-  มีระบบการประสานงานใหคําปรึกษาระหวางผูเชี่ยวชาญ/สถาน

บริการที่มีประสิทธิภาพกับผูใหบริการคลินิก/สถานบริการใน

เครือขาย
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีกิจกรรม 

Chronic Case 

Conference / KM

 ในโรงพยาบาล 

เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู

ค . มีกิจกรรม 

Chronic Case 

Conference / 

KM ใน

โรงพยาบาล เพื่อ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูและมีผล

การถอดบทเรียน

ง.มีการทบทวน

ความรูและ

เทคโนโลยีที่จําเปน

ตอการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง

จ. มีคลังความรู/

กระจายความรูใหผูให

บริการเขาถึงได

สรุปประเด็นสําคัญ

5.3 Chronic Case Conference / KM  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

การดูแลและจัดการโรค

- มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM  ในโรงพยาบาล

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลและจัดการโรค สม่ําเสมอ อยางนอย

 3 เดือน/ครั้ง 

- จัดใหมีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM ระหวาง

โรงพยาบาลแมขายกับลูกขาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก. ไมมี ข. มีการสงคืนขอมูล

 ที่วิเคราะหแลว

ใหแก อปท./ชุมชน

ค.มีการวิเคราะห

ขอมูลรวมกัน

ระหวาง

โรงพยาบาลและ

ชุมชน เพื่อพัฒนา

แผนสุขภาพชุมชน

ง. ดําเนินการตาม

แผน โดย

โรงพยาบาลเปน

แกนหลัก

จ. ดําเนินการตามแผน

โดยอปท./ชุมเปนหลัก

6. จัดบริการ 

เชื่อมโยงชุมชน

6.1 มีการสื่อสาร และเสริมทักษะใหชุมชนสามารถจัดการเพื่อลด

ปจจัยเสี่ยงสูงหลักๆ ในชุมชนได

- มีการสื่อสารขอมูลแกชุมชน

- มีการประสานความรวมมือในเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อให

ชุมชนสามารถจัดการลดปจจัยเสี่ยงในชุมชน

สรุปประเด็นสําคัญ
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก.ไมมี ข.โรงพยาบาลมี

แผนงานปรับ

สภาพแวดลอม เพื่อ

เปนตัวอยางแก

อปท./ชุมชน

ค. อปท./ชุมชน 

มีแผนงานปรับ

สภาพแวดลอมใน

ชุมชน

ง.อปท./ชุมชน

ดําเนินการตาม

แผนการปรับ

สภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการลดเสี่ยง

ลดโรค

จ. อปท./ชุมชน มีการ

ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนการปรับ

สภาพแวดลอม ที่เอื้อ

ตอการลดเสี่ยงลดโรค

สรุปประเด็นสําคัญ

6.2 สนับสนุนนโยบาย/แผนการดําเนินงานที่เอื้อตอการปรับ

สภาพแวดลอมของชุมชน และสนับสนุนการจัดการตนเองของผูเปน

โรค/ปวย และกลุมเสี่ยงสูง

- รพ. สนับสนุนหรือรวมดําเนินการปรับสภาพแวดลอมฯ (ชุมชนมี

แผนงานและดําเนินการปรับสภาพแวดลอมชองชุมชนที่เอื้อตอการ

ลดเสี่ยงลดโรค)
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก.ไมมี ข.โรงพยาบาลมี

แผนงาน เพื่อ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อ

สุขภาพอยาง

ตอเนื่องและ/หรือ

จัดตั้งกลุม/ชมรม

เพื่อสุขภาพ

สนับสนุน การ

ปองกันควบคุมโรค 

ในชุมชน

ค. อปท./ชุมชน 

มีแผนการจัด

กิจกรรมเพื่อ

สุขภาพอยาง

ตอเนื่องฯ โดย

ไดรับการ

สนับสนุนจาก 

โรงพยาบาล

ง.อปท./ชุมชน มี

กลุม/ชมรม เพื่อ

ดําเนินงานตามแผน

กิจกรรมสุขภาพ 

และหรือมีการ

จัดตั้งกลุม/

ชมรมสขภาพ เพื่อ

สนับสนุนการ

ปองกันควบคุมโรค

ในชุมชน

จ. อปท./ชุมชน มีการ

ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามกิจกรรม

เพื่อสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง

สรุปประเด็นสําคัญ

6.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่องและ/หรือ

จัดตั้งกลุม/ชมรมเพื่อสุขภาพสนับสนุน การปองกันควบคุมโรค ใน

ชุมชน

- โรงพยาบาล สนับสนุนหรือรวมดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ในชุมชน (ชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ หรือชุมชนมีการ

จัดตั้งกลุม/ชมรมเพื่อสุขภาพที่มีการดําเนินงานเปนรูปธรรม)
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก.ไมมี ข.มีแผนงาน

สนับสนุนให อสม.

ดูแลกลุมเสี่ยง กลุม

เสี่ยงสูง และกลุม

ปวยในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ

ค.อสม.มีสวนรวม

ในการจัดทํา

แผนงานดูแลกลุม

เสี่ยง กลุมเสี่ยงสูง

และกลุมปวย  

ในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ

ง.อสม.ดําเนินการ

ตามแผน

จ.มีการติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโดย อสม

สรุปประเด็นสําคัญ

6.4 สงเสริมสนับสนุนการดูแล ติดตาม ระดับน้ําตาลในเลือด การ

วัดความดันโลหิต และปจจัยเสี่ยงหลัก/ปจจัยเสี่ยงรวมดวยตนเอง 

ในกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยงสูง และกลุมปวย โดยการมีสวนรวมของอ

สม.หรือผูใหบริการพื้นฐานในสถานที่ทํางาน

- อสม./เครือขายสนับสนุนการดูแลติดตามระดับน้ําตาลในเลือด

และการวัดความดันโลหิตดวยตนเอง ในกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยงสูง 

และกลุมปวย
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สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

องคประกอบ
หลัก

เกณฑ ประเด็นคําตอบ

ก.ไมมี ข.มีกลุม/ชมรม

ผูปวยโรคเรื้อรังใน

ชุมชน

ค มีแผนงาน/ 

กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการดูแลตัวเอง

 ซึ่งกําหนดโดย

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ง.มีแผนงาน/ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการดูแล

ตัวเอง ซึ่งกําหนด

โดยชุมชนรวมกับ

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

จ.มีการติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยกลุม/

ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง

ในชุมชน

6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

ดูแลตนเองของกลุม/ชมรม ผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน

- มีกลุม/ชมรมผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน

- รพ.รวมกับชุมชนมีการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการ

ดูแลตนเองของกลุม/ชมรมผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน

สรุปประเด็นสําคัญ
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