
ตัวชี้วัดที ่29 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
29.1 ประชาชนอายุ 15-34 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
29.2 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
29.3 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

คํานิยาม กลุ่มประชาชนอายุ 15-34 ปี 
การคัดกรองเบาหวานตามเกณฑ์ หมายถึง การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจนํ้าตาลในเลือด(Fasting 
plasma glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเส่ียงตัง้แต่ 3 ข้อขึ้นไปจากปัจจัยเส่ียง 4 ขอ้
ดังต่อไปนี ้

1. มีภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ ≥80 ซม.ในผู้หญิง และ/หรอืดชันีมวลกาย 
≥ 25 กก./ม.2) 

2. มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน 
3. มีความดันโลหิตสูง (BP  > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยา

ควบคุมความดันโลหิตสูง 
4. มีรอยพับรอบคอหรือใตร้ักแรด้าํ 

การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถงึการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน 
กลุ่มประชาชนอายุ 35-59 ปี 
การคัดกรองเบาหวานตามเกณฑ์ หมายถึง การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจนํ้าตาลในเลือด(Fasting 
plasma glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเส่ียงตัง้แต่ 1 ข้อขึ้นไปจากปัจจัยเส่ียง 6 ขอ้
ดังต่อไปนี ้

1. มีภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥80 ซม.ในผู้หญิงและ/หรอืดชันีมวลกาย 
 ≥ 25 กก./ม.2) 

2. มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน 
3. มีความดันโลหิตสูง (BP  > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยา

ควบคุมความดันโลหิตสูง 
4. มีประวัติไขมันในเลือดผิดปกต ิ(ไตรกลีเซอร์ไรด์ ≥ 250 มก./ดล และ/หรือ  

เอส ดี แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล. 
5. ประวัติมีน้ําตาลในเลือดสูง (ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FPG/FCG) = 100-125 มก./ดล. 

หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังดืม่น้ําตาลกลูโคส 2 ชั่วโมง(OGTT)  =140-199 มก./ดล.) 
6. ประวัติเป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้ําหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม 

การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถงึการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน 
- 
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หลังการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต แจ้งผลโอกาสเส่ียง และแนวทางการปฏิบัติตนตามสถานะความเส่ียง   

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนอายุ 15-59 ปี 

วิธีการจัดเก็บ จากรายงาน 43 แฟ้ม   

ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา
 



 

แหล่งข้อมูล รพสต./CUP/รพ./สสจ. 

รายการขอ้มูล 1 A1 =  จํานวนประชาชนไทยอาย ุ15 - 34ปี ทีไ่ด้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- ให้นับขอ้มูล ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานดว้ยวาจาแล้วพบว่ามีความเส่ียงน้อยกว่า 3 ข้อจึงไม่ไดร้ับการตรวจ
เลือดด้วย 

รายการขอ้มูล 2 A2 = จํานวนประชาชนไทยอายุ 35 - 59 ปี ทีไ่ม่รู้ว่าเป็นเบาหวาน ได้รับการคัดกรองฯ 
- ให้นับขอ้มูล รวม ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานด้วยวาจาแล้วพบว่าไม่มีความเส่ียงจงึไม่ไดร้ับการตรวจเลือด
ด้วย 

รายการขอ้มูล 3 A3 = จํานวนประชาชนไทยอายุ 35 - 59 ปี ทีไ่ม่รู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน 

รายการขอ้มูล 4 B1 = จํานวนประชาชนไทยอายุ 15 - 34 ปีทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือนตอ่ปี) 

รายการขอ้มูล 5 B2 = จํานวนประชาชนไทยอายุ 35 - 59 ปี ทีไ่ม่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวานทัง้หมดในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อป)ี 

รายการขอ้มูล 6 B3 = จํานวนประชาชนไทยอายุ 35 - 59 ปี ทีไ่ม่รู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดในพื้นทีร่ับผิดชอบ (อาศัยอยู่
ในพื้นที่มากกวา่ 6 เดือนต่อปี)     

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด1 

รหัส  ตัวชี้วดั 29.1 =   A1 /B1   (X 100 )  
       ตัวชี้วัด 29.2 =   A2/B2    (X 100 )  
       ตัวชี้วัด 29.3 =   A3/B3    (X 100 ) 

เกณฑ์การให้คะแนน –ให้แยกรายตัวชี้วัด ไม่นํามารวมกัน สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด2 คะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน(ร้อยละ) 80 82.5 85 87.5 90 

ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 3 ขึ้นไป 

หน่วยงานจัดเกบ็
ข้อมูล 

รพสต./CUP/รพ. 

วิธีการรายงาน/ จากรายงาน 43  แฟ้ม  / ทุก 3 เดือน 
ความถี่ในการ
รายงาน 

 

หน่วยงานที่
รายงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรมควบคุมโรค 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 

ผู้ประสานงาน 
1. 

ผู้ประสานงาน
แพทย์หญงิจรุีพร  คงประเสริฐ 
รองผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิต่อ 

 2 ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา
 



โทร. 02 590 3985 
2. ดร.ศิริลักษณ์ จติต์ระเบียบ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02 590 3987 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูล 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูลส่วนกลาง 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูลส่วน
ภูมิภาค 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

การนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน ์

1. ประกอบการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง (DM&HT) 
2. แจง้ข้อมูลความเส่ียง และสร้างการรับรู้ต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดที ่37 ร้อยละของผู้สงูอายุ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

คํานิยาม การคัดกรองเบาหวาน/ความดนัโลหิตตามเกณฑ์ หมายถงึ การตรวจวัดระดบัน้ําตาลในเลือด(Fasting plasma 
glucose /Fasting capillary glucose) และวัดความดันโลหติตามมาตรฐาน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ(อายุ  60  ปีขึ้นไป) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงาน 43 แฟ้ม   
 

แหล่งข้อมูล รพสต./CUP/รพ./สสจ. 

รายการขอ้มูล 1 A = จํานวนผู้สูงอาย(ุอายุ  60  ปีขึ้นไป) ไดร้ับการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด(Fasting plasma glucose 
/Fasting capillary glucose) และวัดความดันโลหิต อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
ให้นับรวมผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด/ความดันโลหิตเป็น
ประจําอยู่แล้ว 

รายการขอ้มูล 2 B = จํานวนผู้สูงอาย ุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ     

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด1 

รหัส  =   A    X 100  
            B                    

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด2 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน(ร้อยละ) 85 87.5 90 92.5 95 
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ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 3 ขึ้นไป 

หน่วยงานจัดเกบ็
ข้อมูล 

รพสต./CUP/รพ. 

ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา
 



วิธีการรายงาน/ จากรายงาน 43  แฟ้ม  / ทุก 3 เดือน 
ความถี่ในการ
รายงาน 

 

หน่วยงานที่
รายงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรมควบคุมโรค 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 

ผู้ประสานงาน 
1. แพทย์หญงิจรุีพร  คงประเสริฐ 

ผู้ประสานงาน
จัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด 

รองผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิต่อ 
โทร. 02 590 3985 

2. ดร.ศิริลักษณ์ จติต์ระเบียบ 
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02 590 3987 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูล 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูลส่วนกลาง 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 

หน่วยงานนําเขา้
ข้อมูลส่วน
ภูมิภาค 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

การนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน ์

1. ประกอบการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง (DM&HT) 
2. แจง้ข้อมูลความเส่ียง และสร้างการรับรู้ต่อประชาชน 
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ตัวชี้วัดที ่44 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

คลินิก NCD คุณภาพ หมายถงึ คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกในสถานบรกิาร ที่เช่ือมโยงในการบริหาร
จัดการและดําเนินการทางคลินิกใหเ้กิดกระบวนการ ปอ้งกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เขา้
มารับการวินิจฉัยโรค กลุ่มเส่ียงสูงมาก และกลุ่มป่วยเพื่อการดแูลลดปัจจัยเส่ียง/โอกาสเส่ียง รกัษา ควบคุม
ความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรกัษาดูแลที่จําเป็นในระหว่างทีมใน/
ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ  ตามเกณฑ์ 6 กระบวนการหลักได้แก ่

คํานิยาม 

1.  มทีิศทางและนโยบาย  
มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 2.  

3.  จัดบรกิารเช่ือมโยงชุมชน 
มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง  4.  

5.  มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
6.  มีระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 

ประชากร รพศ. รพท. รพช. 
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1. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพศ. รพท. รพช. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง แตไ่ม่ต้องนําส่งส่วนกลางหรือสํานกัตรวจ
ราชการ 

2. การสุ่มสํารวจประเมินเชิงคุณภาพปีละ 1 ครั้งโดยสคร.และทีมงานจากส่วนกลาง 

แหล่งข้อมูล รพศ. รพท. รพช./สคร./สํานักโรคไม่ติดต่อ 

รายการขอ้มูล 
1 

A = จํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีคลินิก NCD คุณภาพ (ผ่านเกณฑ์ของทุกกระบวนการหลัก) 

รายการขอ้มูล 
2 

B = จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ทั้งหมดที่สุ่มประเมิน 

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด1 

รหัส  =   A    X 100  
            B                    

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด2 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน(ร้อยละ) 50 55 60 65 70 

ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 3 ขึ้นไป 

หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูล 

 

วิธีการ
รายงาน/ 
ความถี่ในการ
รายงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่
รายงาน 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สํานักงานบรหิารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิีชีวิตไทย กรมสุขภาพจิต 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 

ผู้ประสานงาน 
1. แพทย์หญงิจรุีพร  คงประเสริฐ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ผู้ประสานงาน
จัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด 

โทร. 02 590 3985 
2. แพทย์หญงิอัมพร เบญจพลพทิักษ ์กรมสุขภาพจิต 

โทร. 02 149 5533 
3. นางรัชนีบูลย์ อดุมชัยรัตน์ กรมการแพทย์ 

โทร. 02 590 6393 
4. นางเมตตา คําพิบูลย์ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทร. 02 590 3987 
5. 
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นางศรีเพญ็ สวสัดิมงคล สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา
 



โทร. 02 590 3974 
6. นางสาวนิพา ศรีช้าง สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดวีิถชีีวิตไทย 

โทร. 02 590 1238 

หน่วยงาน
นําเข้าขอ้มูล 

 

หน่วยงาน
นําเข้าขอ้มูล
ส่วนกลาง 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักป้องกันและควบคุมโรคที่ 1-12 
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

หน่วยงาน
นําเข้าขอ้มูล
ส่วนภูมิภาค 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท/์
โทรสาร 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั  
 

1. การนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน ์

เพิ่มคุณภาพของการบริหารจัดการ การดําเนินงานทางคลินิกโรคเรื้อรัง 
2. ประกอบการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง  

 

เกณฑ์ของกระบวนการหลกั 
กระบวนการ

หลัก 
เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

(ข้อ) 

1.มีทิศทาง
และนโยบาย  
 

1.1 มีการระบุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกระบวนการ ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของการ
ให้บริการโรคเรื้อรัง 4 โรคหลัก เน้นป้องกันและจัดการอย่างมีระบบ อย่างมีประสิทธิผล  

2/4 

1.2 วางแผน และตกลงทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการในการ
ป้องกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง 

1.3 สื่อสารทิศทางและนโยบายไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ 

1.4 ทบทวนความก้าวหน้าและทิศทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค ์

2.มีการปรับ
ระบบและ

2.1 ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่และกลุ่มเสี่ยงสูงท่ีส่งต่อจากเครือข่าย 4/6 

2.2 มีการประเมิน ระยะของโรค ความเสี่ยงและปัจจัยกําหนดของผู้รับบริการ 

ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา



ผ่านเกณฑ์ กระบวนการ เกณฑ์ 
(ข้อ) หลัก 

2.3ให้การบริการป้องกัน ควบคุมโรค สอดคล้องกับระยะของโรค (กิจกรรม**) 
 

** ผู้ป่วยใหมแ่ละ
กลุ่มเสี่ยงสูง 

ผู้ป่วยท่ียังไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

กิจกรรม ผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน 

1.ประเมินปัจจัยเสี่ยงร่วม เพ่ือการส่งต่อ คลินิก
ปรับเปลี่ยนและจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยง-ลด
โรค 

   

2.สื่อสารข้อมูล สัญญาณเตือน/อาการที่ต้องมา
รพ.โดยด่วน รวมท้ังโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง 

   

3.ดูแล ป้องกัน และจัดการโรคตามเป้าหมาย
ผลลัพธ์/เป้าหมายการบริการ แนวทางปฏิบัติ
และแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการท่ี
จังหวัด/คณะกรรมการด้านโรคเรื้อรังจัดทําข้ึน 

   

4.ติดตามผลการป้องกันและการจัดการดูแลท้ัง
โดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา ในการลดเสี่ยง/
โอกาสเสี่ยง ลดโรคและโรคร่วม 

   

5.สอนทักษะการดูแลและการจัดการตนเอง
และกระตุ้นให้ไปรับบริการอย่างต่อเนื่อง 

   

6.ค้นหา เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ป้องกันและ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

   

7. ให้การดูแลรักษา/ส่งต่อเพ่ือการรักษาตาม
มาตรฐานเม่ือมีภาวะแทรกซ้อน 

   

8.กําหนด case และติดตามเย่ียมบ้าน โดย
ทีมสหวิชาชีพ 

   

9.กิจกรรมฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนหรือ
พิการ  

   

 

2.4 มีผู้ประสานงานโรคเรื้อรัง (DM / HT Case Manager/Coordinator) ในการบริหารจัดการ บริการ

ดูแลในภาพรวมเช่ือมโยงมุ่งเน้นคุณภาพผลลัพธ์โดยผู้มารับบริการท้ังกลุ่มโรคและกลุ่มเสี่ยงสูงมากเป็น
ศูนย์กลางและมีทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านสุขภาพ
ทางกาย จิตและสังคม 
2.5 มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคเรื้อรังของสถานบริการและเชื่อมโยงไปชุมชน 
2.6 มีระบบส่งต่อท้ังไปและกลับที่ทําให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับการดูแลท่ีต่อเน่ือง 

3. จัดบริการ
เชื่อมโยงชุมชน 

3.1 มีการสื่อสาร และเสริมทักษะให้ชุมชนสามารถจัดการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนได้ 
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3/5 

3.2 สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยงและ

ขอมูล ณ 17 ม.ค. 56 หนา
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กระบวนการ
หลัก 

เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
(ข้อ) 

3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและ/หรือจัดต้ังกลุ่ม/ชมรมเพื่อสุขภาพในชุมชน 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล ติดตาม ระดับน้ําตาลในเลือดและ การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองใน
กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของอสม. 

3.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชน 

4.มีระบบ
สนับสนุนการ
จัดการตนเอง 

4.1 จัดระบบเพ่ือให้มีการดูแลท่ีต่อเน่ืองท้ังในการจัดระบบเตือนหรือการติดตามเย่ียมบ้าน 3/4 

4.2 คืนข้อมูลแก่ผู้รับบริการ/บุคคลในครอบครัว เพ่ือการตัดสินใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจําวันเป้าหมายเพ่ือการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และการดํารงพฤติกรรม
เพ่ือการป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู 

4.3  แนะนําการใช้ยา และเสริมสร้างพลัง/ความสามารถการจัดการตนเอง รวมทั้ง การจัดการอารมณ์ท่ี
ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเป็นโรคเร้ือรัง 

4.4 กลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแล
ตนเอง 

5. มีระบบ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

5.1 มีเป้าหมายผลลัพธ์/เป้าหมายการบริการ แนวทางปฏิบัติและแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการ ท่ี
จังหวัด/คณะกรรมการด้านโรคเร้ือรังจัดทําขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศเพ่ือเป็นแนวทาง
สนับสนุนการตัดสินใจให้บริการ 

2/3 

5.2 ระบบการประสานงานให้คําปรึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ/สถานบริการท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้ให้บริการ
คลินิก/สถานบริการในเครือข่าย 

5.3Chronic Case Conference / KM  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและจัดการโรค 

6.มีระบบ
สารสนเทศ 

6.1 มีระบบทะเบียนข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม ข้อมูลการให้บริการ ท่ี
ครอบคลุมท้ังการป้องกัน ควบคุมโรค ท่ีมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และอาจจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

2/3 

6.2 มีระบบสารสนเทศและข้อมูลท่ีเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเพ่ือการบริการต่อเนื่องในเครือข่ายและเชื่อมโยง
กับ data center ของจังหวัด  

6.3 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการป้องกัน ควบคุม รักษา ดูแลและออกแบบบริการ
สุขภาพท้ังในรายบุคคลและกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ี 

 


