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คำำ�นำำ�
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังเป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งของโลกและของประเทศไทย          
ทั้้�งในมิิติิของจำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและภาระโรคโดยรวม สถานการณ์์โรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง     
ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง สาเหตุุส่่วนใหญ่่ของโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังมาจากพฤติิกรรมสุุขภาพ            
ที่่�ไม่่เหมาะสม ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสรีีระและสุุขภาพ เช่่น ภาวะอ้้วน ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
ระดัับไขมัันในเลืือดสููง และระดัับความดัันโลหิิตสููง นำำ�ไปสู่่�การเกิิดโรค ถ้้าหากไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับ            
การจััดการปััจจัยั เสี่่ย� งและควบคุุมโรค อาจก่่อให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนของโรค ส่่วนสำำ�คัญ
ั การจััดการปััญหา      
สุุขภาพดัังกล่่าว คืือ  การพััฒนาคุุณภาพบริิการของสถานบริิการสาธารณสุุขในการจััดการโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ และ            
สนัับสนุุนให้้เครืือข่า่ ยสุุขภาพและชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วมในการดููแลสุุขภาพทั้้ง� กลุ่่�มเสี่่ย� งและกลุ่่�มป่่วยโรคไม่่ติดต่
ิ อ่
กรมควบคุุมโรค โดยกองโรคไม่่ติิดต่่อ จึึงได้้พััฒนาการจััดการระบบบริิการสุุขภาพของคลิินิิก
โรคไม่่ติิดต่่อ ด้้วยกลไกการขัับเคลื่่�อนผ่่านการดำำ�เนิินงานคลิินิิก NCD คุุณภาพ ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ถึึง 2559
และพััฒนาการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus ในปีี 2560 ถึึงปััจจุบัุ นั  ซึ่่ง� เป็็นการประเมิินตนเองเพื่่�อพัฒ
ั นา
คุุณภาพบริิการ ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อของสถานบริิการสาธารณสุุข โดยใช้้หลัักการ Chronic Care
Model ร่่วมกัับ PMQA ประกอบด้้วย การประเมิินเชิิงกระบวนการตาม 6 องค์์ประกอบ และการประเมิิน
ผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการที่่�สะท้้อนกระบวนการและผลลััพธ์์การดููแลรัักษาของสถานบริิการสาธารณสุุข
และในปีี 2562 ได้้บููรณาการร่่วมกัับการดำำ�เนิินงานคลิินิิกชะลอไตเสื่่�อมบางส่่วน เพื่่�อลดความซ้ำำ��ซ้้อน  
ในการประเมิินคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งยัังเป็็นการสนัับสนุุนการจััดบริิการของคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่อ่ ให้้มีี       
คุุณภาพและสามารถดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่อ่ และภาวะแทรกซ้้อนอย่่างเป็็นองค์์รวม
ดัังนั้้�น กองโรคไม่่ติิดต่อร่
่ ่วมกัับคณะที่่�ปรึึกษา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ  และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้พััฒนา         
เกณฑ์์ประเมิินโดยปรัับผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ NCD      
Clinic Plus ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัั บ การ  
ดำำ�เนิินงานตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ และคุุณภาพการให้้บริิการ นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์
ที่่�ดีีด้้านสุุขภาพ ของประชาชน
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กิิตติิกรรมประกาศ
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus ปีี 2563 เล่่มนี้้�สำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้ด้้วยดีี เนื่่�องจาก
ได้้รัับความกรุุณาอย่่างสููงจากคณะที่่�ปรึึกษา นายแพทย์์ศุุภกิิจ ศิิริลัิ ักษณ์์  รองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
กลุ่่�มภารกิิจด้้านพััฒนาการสาธารณสุุข, ศาสตราจารย์์แพทย์์หญิิงวรรณีี นิธิิ ยิ านัันท์์  นายกสมาคมโรคเบาหวาน
แห่่งประเทศไทย ในพระราชููปถััมภ์์ฯ, นายแพทย์์วุุฒิิเดช โอภาศเจริิญสุุข ประธานวิิชาการสมาคม   
โรคความดัันโลหิิตสููงแห่่งประเทศไทย และนายแพทย์์สมเกีียรติิ  โพธิิสัตย์
ั   ที่่
์ ป� รึึกษาสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์
คณะทำำ � งานทรงคุุ ณ วุุ ฒิ ิ นายแพทย์์ อั ั ษ ฎางค์์ รวยอาจิิ ณ รองอธิิ บ ดีี ก รมควบคุุ ม โรค,
แพทย์์หญิิงศศิิธร ตั้้ง� สวััสดิ์์� ผู้้อำ� �ำ นวยการกองโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ , แพทย์์หญิิงจุุรีพี ร คงประเสริิฐ รองผู้้อำ� �ำ นวยการ
กองโรคไม่่ติิดต่่อ, ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์แพทย์์หญิิงวรางคณา พิิชััยวงศ์์ นายแพทย์์ชำำ�นาญการพิิเศษ
โรงพยาบาลราชวิิถี,ี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์วัลล
ั า  ตัันตโยทััย สภาการพยาบาล, นายแพทย์์สุพัุ ฒ
ั น์์ ธาตุุเพชร
ข้้าราชการบำำ�นาญ และนายวสัันต์์ สายทอง รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
ผู้้�แทนคณะทำำ�งานจากสำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรคที่่� 1-12 ได้้แก่่ นางสาวนพพร ศรีีผััด          
นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ, นางสุุประวีีณ์์ ปภาดากุุล นักั วิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ,
นางยุุพินิ  อิินพิิทักั ษ์์ นักั วิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ, นางสาวกมลวรรณ คุ้้�มวงษ์์ พยาบาลวิิชาชีีพ
ชำำ�นาญการ, นายอิิสระพงศ์์ เพลิิดเพลิิน นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ, นางสาวจรรยา ภู่่�กลั่่�น
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการพิิเศษ, นางสาวแพรพรรณ ภููริิบัญ
ั ชา นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ,
นางเนื้้�อทิพิ ย์์ หมู่่�มาก พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการ, นายทััชชา ม่่านตา นัักวิิชาการสาธารณสุุขปฏิิบัติั กิ าร,
นางสาวจุุติพิ ร ผลเกิิด นักั วิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ, นางสาววลััยลัักษณ์์ สิทิ ธิิบรรณ์์ นักั วิิชาการ
สาธารณสุุขชำำ�นาญการ และนางสาวพััชนีี  นััครา นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ
รวมถึึงภาคีีเครืือข่า่ ยทั้้ง� ภาครััฐ ภาคเอกชน ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ 
ส่่วนเสีียอื่่น� ๆ คณะผู้้จั� ดทำ
ั � 
ำ ขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ดัังกล่่าวไว้้  ณ โอกาสนี้้� ที่่�กรุุณาให้้ความรู้้� คำำ�แนะนำำ�อัันเป็็น  
ประโยชน์์ในการจััดทำำ�คู่่�มืือเล่่มนี้้� ให้้มีีความสมบููรณ์์ ชััดเจน        
เนื้้อ� หาครอบคลุุมและเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้ของสถานบริิการ
สาธารณสุุข รวมถึึงให้้คำำ�ปรึึกษาต่่อการพััฒนาเกณฑ์์การประเมิิน
คุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี 2563 ด้้วยความเอาใจใส่่อย่า่ งดีียิ่่ง�
คู่่�มืือเล่่มนี้้จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
คลิินิิกโรคไม่่ติดต่
ิ ่อของสถานบริิการสาธารณสุุขต่่อไป
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ความเป็็นมาของการดำำ�เนิินงาน
NCD Clinic Plus
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งของโลกและของประเทศไทย และเป็็น  

สาเหตุุของการเสีียชีีวิิตมากกว่่าร้้อยละ 70 ของการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�สถานการณ์์โรคเบาหวานและ
ความดัันโลหิิตสููงมีีแนวโน้้มสููงขึ้้น�  สำำ�หรัับประเทศไทยความชุุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้น� ไป
เท่่ากัับร้้อยละ 8.9 ในปีี 2557 เพิ่่�มจากร้้อยละ 6.9 ในปีี 2552 ส่่วนความชุุกของโรคความดัันโลหิิตสููง
เท่่ากัับร้้อยละ 24.7 ในปีี 2557 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 21.4 ในปีี 2552 ซึ่่�งปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ 
ในการป้้องกััน ควบคุุม จััดการกัับปััจจััยเสี่่�ยงและโรคไม่่ติิดต่่อ คืือ คุุณภาพของระบบบริิการสุุขภาพ           
ที่่�สามารถสนัับสนุุนการดููแลและจััดการโรคไม่่ติิดต่่อ  เพื่่�อลดเสี่่�ยง ลดโรค  และป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน     
จากการเจ็็บป่่วยให้้มีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น
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กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค จึึงพััฒนาการจััดการระบบบริิการสุุขภาพของคลิินิิก   

โรคไม่่ติิดต่่อด้้วยการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานคลิินิิก NCD คุุณภาพ ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ถึึงปีี 2559 โดยยึึด 
หลัักการของ Chronic Care Model ร่่วมกัับ PMQA เป็็นการประเมิินกระบวนการ 6 องค์์ประกอบ         
ซึ่่�งโรงพยาบาลทุุกแห่่งได้้รัับการพััฒนาและรัับรองคลิินิิก NCD คุุณภาพครบ 100% แต่่อย่่างไรก็็ตาม      
พบว่่าโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููงยัังคงเป็็นปััญหาสุุขภาพที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง           
ดัังนั้้น� ในปีี 2560 จึึงมีีการปรัับปรุุงและเพิ่่ม� การประเมิินเชิิงผลลััพธ์์ตัวั ชี้้วั� ดั บริิการร่่วมด้้วย เพื่่อ� เป็็นการวััดผล 
การประเมิิน และพััฒนาคุุณภาพบริิการของคลิินิกิ โรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ให้้ครอบคลุุมยิ่่ง� ขึ้้น�  จึึงเป็็นที่่�มาของชื่่อ 
� NCD
Clinic Plus และในระหว่่างปีี 2560-2562 ได้้มีีการปรัับปรุุงรายละเอีียดการประเมิินและตััวชี้้�วััดบริิการ
ให้้มีีความเหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งปีี 2562 ได้้บููรณาการเกณฑ์์ประเมิินร่่วมกัับการดำำ�เนิินงานคลิินิิก  
ชะลอไตเสื่่�อมบางส่่วน เพื่่�อลดความซ้ำำ��ซ้้อนของการประเมิินคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งมีีการปรัับ
ตััวชี้้�วััดบริิการ ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดโรค DM, HT, CVD และ CKD เพื่่�อเพิ่่�มคุุณภาพของการประเมิินและ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่อ่ และภาวะแทรกซ้้อนอย่่างเป็็นองค์์รวม

ผลการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ตั้้�งแต่่ปีี 2560-2562 โรงพยาบาลส่่วนใหญ่่

มีีผลการประเมิินกระบวนการ 6 องค์์ประกอบค่่อนข้้างดีี แต่่เมื่่อพิ
� จิ ารณารายองค์์ประกอบ พบว่่า โรงพยาบาล 
ยัังต้้องพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในองค์์ประกอบที่่� 4 ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง และองค์์ประกอบที่่� 6
จััดบริิการเชื่่อ� มโยงชุุมชน ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญที่่
ั ส� นัับสนุุนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดต่
ิ อ 
่
สำำ�หรัับผลการประเมิินผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่มีีผลการประเมิินค่่อนข้้างต่ำำ��และ           
ผลลััพธ์์ยังั ไม่่ผ่า่ นตามเป้้าหมายโดยเฉพาะตััวชี้้วั� ดที่่
ั สำ� �คั
ำ ญ 
ั เช่่น ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานควบคุุมได้้ ผลการตรวจไขมััน
LDL ภาวะอ้้วนลงพุุง รวมถึึงการชะลอการลดลงของ eGFR และการได้้รัับยา ACEi/ARB ในผู้้�ป่่วย  
เบาหวานและความดัันโลหิิตสููง ซึ่่�งเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�กำ�ำ หนดใหม่่ในปีี 2562

สำำ�หรัับปีี 2563 ได้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุงเฉพาะการประเมิินผลลััพธ์์ตัวั ชี้้วั� ดั บริิการ NCD

Clinic Plus ให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับการวััดผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายกระทรวง   
สาธารณสุุข ซึ่่�งจะสนัับสนุุนให้้สถานบริิการสาธารณสุุขสามารถกำำ�หนดเป้้าหมายและพััฒนาการ               
ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ป

ป

2560

2562

ป

2561
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
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2.1 กลุ่่�มเป้้าหมาย

กลุ่่�มเป้้าหมายในการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus เป็็นโรงพยาบาลในสัังกััดสำำ�นัักงาน
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ประกอบด้้วย
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ ได้้แก่่ โรงพยาบาลระดัับ A, S, M1
(กรณีี รพศ. สามารถประเมิินในศููนย์์สุุขภาพชุุมชนเมืือง)
- โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้้แก่่ โรงพยาบาลระดัับ M2, F1
- โรงพยาบาลขนาดเล็็ก ได้้แก่่ โรงพยาบาลระดัับ F2, F3

2.2 องค์์ประกอบการประเมิิน

การประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus (คะแนนเต็็ม 100 คะแนน) ประกอบด้้วยการประเมิิน
2 ส่่วน ได้้แก่่
1) การประเมิินกระบวนการพััฒนาคุุณภาพ (50 คะแนน) เป็็นการประเมิินตนเองเพื่่�อพััฒนา
ระบบบริิการของโรงพยาบาลตาม 6 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ ทิิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ
การปรัับระบบและกระบวนการบริิการ ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ 
และการจััดบริิการเชื่่�อมโยงชุุมชน
2) การประเมิินผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ (50 คะแนน) เป็็นการประเมิินผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ   
ที่่ส� ะท้้อนกระบวนการและผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ และภาวะแทรกซ้้อน ประกอบด้้วย
ตััวชี้้�วััดโรค DM, HT, CVD และ CKD ซึ่่�งในปีี 2563 มีีตััวชี้้�วััดใหม่่ จำ�ำ นวน 2 ตััวชี้้�วััด และตััวชี้้�วััดที่่�แก้้ไข
รายละเอีียดข้้อมููลใน Template จำำ�นวน 3 ตััวชี้้�วััด รวมจำำ�นวนตััวชี้้�วััดทั้้�งสิ้้�น 12 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
(1) ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน1
(2) ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL และมีีค่่า LDL < 100 mg/dl
(3) ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี2
(4) ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�มีีความดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg
(5) ร้้อยละของผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�มีภี าวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.] ลดลงจากปีีงบประมาณ
ที่่�ผ่่านมา2
(6) ร้้อยละของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลัันในผู้้ป่� ่วยเบาหวาน
(7) ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานรายใหม่่ลดลง
(8) ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง1
(9) ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี
(10) ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการ  
ค้้นหาและคััดกรอง โรคไตเรื้้�อรััง
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(11) ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�มีี CVD Risk ≥ 20%
ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีผล CVD Risk ลดลงเป็็น < 20% ในไตรมาส 3, 4
(12) ร้้อยละของผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง ที่่�เป็็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้้ตามเป้้าหมาย2
หมายเหตุุ : 1 หมายถึึง ตััวชี้้�วััดใหม่่ในการประเมิิน NCD Clinic Plus ปีี 2563
		 2 หมายถึึง ตััวชี้้�วััดแก้้ไขรายละเอีียดข้้อมููลใน Template ปีี 2563
   
ตััวชี้้�วัด 
ั NCD Clinic Plus ที่่�ไม่่นำำ�มาประเมิินในปีี 2563 ได้้แก่่ ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวาน
และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�เป็็น CKD 1-4 และได้้รัับยา ACEi/ARB แต่่พื้้�นที่่�สามารถใช้้ในการกำำ�กัับ  
ติิดตามการดำำ�เนิินงานได้้

2.3		ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
ไตรมาส
ไตรมาส 1
และ 2

1.
2.
3.

ไตรมาส 3

4.
1.

2.
ไตรมาส 4

1.

2.

การดำำ�เนิินงาน
ผู้้�รัับผิิดชอบคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่่อในโรงพยาบาลทบทวนผลการดำำ�เนิินงานปีีที่่�ผ่่านมา
เพื่่�อหาโอกาสพััฒนา และจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการดำำ�เนิินงานพััฒนาคุุณภาพ NCD Clinic
Plus ประจำำ�ปีี
โรงพยาบาลประเมิินตนเองเพื่่�อการพััฒนาตามแนวทางการประเมิิน NCD Clinic Plus
ทั้้�ง 2 ส่่วน โดยส่่วนที่่� 1 ใช้้หลัักการขั้้�นบัันได (Milestone) ส่่วนที่่� 2 ใช้้ฐานข้้อมููลจาก
Health Data Center (HDC) Freeze ข้้อมููล ณ วัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ส่่งผลการประเมิินตนเองให้้สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดรวบรวมและรายงานต่่อให้้ 
สำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรค  เพื่่�อสรุุปผลการประเมิินตนเองเป็็นภาพรวมเขต  และ
รายงานผล ให้้กองโรคไม่่ติิดต่อ ซึ่
่ ่�งจะเป็็นผลประเมิินรอบที่่� 1 (6 เดืือนแรก)
โรงพยาบาลพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องตามผลการประเมิินตนเองปีี 2563
ทีีมผู้้�ประเมิินซึ่่�งกำำ�หนดร่่วมกัันในเขตสุุขภาพ (สคร. สสจ. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
ลงประเมิินรัับรองคุุณภาพ NCD Clinic Plus และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ผล
� การประเมิิน
ตนเองร่่วมกัับโรงพยาบาล  เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพการดำำ�เนิินงานและเน้้นทำำ�ใน               
รููปแบบเยี่่�ยมเสริิมพลัังแก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาล
ทีีมผู้้�ประเมิินส่่งผลการประเมิินรัับรองคุุณภาพ NCD Clinic Plus ให้้สำำ�นัักงาน
ป้้องกัันควบคุุมโรค พร้้อมผลการคััดเลืือกโรงพยาบาลที่่�มีีการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic
Plus ดีีเพื่่�อเป็็นตััวแทนระดัับเขต ในการประกวด NCD Clinic Plus Awards
สำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรคติิดตามและรวบรวมผลการประเมิิน ทั้้�ง 2 ส่่วน โดยส่่วน
ที่่� 1 เป็็นผลการประเมิินหลัังจากประเมิินรัับรอง ส่่วนที่่� 2 ใช้้ฐานข้้อมููลจาก Health
Data Center (HDC) Freeze ข้้อมููล ณ วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2563 เพื่่�อสรุุปผลการประเมิิน
คุุณภาพ NCD Clinic Plus ภาพรวมเขต
สำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรค  รายงานผลการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus           
ทั้้�ง 2 ส่่วน ให้้กองโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ ซึ่่�งจะเป็็นผลการประเมิิน รอบที่่� 2 (6 เดืือนหลััง)
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การชี้้�แจงเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี 2563
1.1 กองโรคไม่่ติดต่
ิ อจั
่ ดทำ
ั �ำ เกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี 2563
1.2 กองโรคไม่่ติิดต่่อจัดั ประชุุมชี้้�แจงพร้้อมส่่งเกณฑ์์การประเมิินให้้  สคร.
และสสจ.
การติิดตามผลการประเมิิน NCD Clinic Plus รอบที่่� 1 (6 เดืือนแรก)
(ประเมิินตนเอง) ประกอบด้้วย
1) ผลการประเมิินกระบวนการฯ 6 องค์์ประกอบ (ส่่วนที่่� 1)
2) ผลลััพธ์์ตััวชี้วัั�้ ดบริิการฯ (ส่่วนที่่� 2) โดยใช้้ข้อ้ มููลจาก HDC ที่่� Freeze
ณ วัันที่่� 16 ก.พ.63
- โรงพยาบาล ส่่งผลการประเมิินตนเองให้้ สสจ.
- สสจ. ส่่งรายงานผลการประเมิินตนเองของ รพ. ให้้ สคร.
- สคร. ส่่งรายงานผลการประเมิินตนเองของ รพ. ภาพรวมเขต 
ให้้กองโรคไม่่ติิดต่่อ   
การลงพื้้� น ที่่ � ป ระเมิิ น รัับรองการดำำ � เนิิ น งาน NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาล
3.1 ทีีมประเมิินรัับรองประชุุมทีีมและวางแผนลงพื้้�นที่่�เพื่่�อสนัับสนุุน        
การพััฒนาการดำำ�เนิินงานของโรงพยาบาลในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ

1

3

2

กิิจกรรม

ลำำ�ดัับ

ปีี 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีี 2562

		 2.4 กรอบเวลาการดำำ�เนิินงานประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus (Time Frame) ในปีีงบประมาณ
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5

4

ลำำ�ดัับ

การคััดเลืือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นประดัับประเทศ
ปีี 2563 (ผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการฯ (ส่่วนที่่� 2) ใช้้ข้้อมููลจาก HDC
ที่่� Freeze ณ วัันที่่� 16 ก.ค.63)
- กองโรคไม่่ติดต่
ิ อจั
่ ดั ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อคัดั เลืือก NCD Clinic Plus
Award
การติิดตามผลการประเมิิน NCD Clinic Plus รอบที่่� 2 (6 เดืือนหลััง)
(หลัังประเมิินรัับรอง) ประกอบด้้วย
1) ผลการประเมิินกระบวนการฯ 6 องค์์ประกอบ (ส่่วนที่่� 1)
2) ผลลััพธ์์ตััวชี้วัั�้ ดบริิการฯ (ส่่วนที่่� 2) โดยใช้้ข้อ้ มููลจาก HDC ที่่� Freeze
ณ วัันที่่� 16 ส.ค.63
- โรงพยาบาล ส่่งผลการประเมิิน ให้้ สสจ.
- สสจ. ส่่งรายงานผลการประเมิินของ รพ. ให้้ สคร.
- สคร. ส่่งรายงานผลการประเมิินของ รพ. ภาพรวมเขต ให้้กองโรคไม่่ติดต่
ิ อ่

3.2 ทีีมประเมิินรัับรองลงพื้้น� ที่่�เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาการดำำ�เนิินงานของ
โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ พร้้อมสรุุปผลการงพื้้�นที่่�
3.3 สคร. ส่่ ง รายงานผลสรุุ ป การลงพื้้� น ที่่� ป ระเมิิ น ประเมิิ น รัั บ รอง   
โรงพยาบาล  พร้้อมผลการคััดเลืือกโรงพยาบาลที่่�มีีการดำำ�เนิินงาน NCD
Clinic Plus ดีีเพื่่�อเป็็น ตััวแทนระดัับเขต ในการประกวด NCD Clinic Plus
Awards ไปยัังกองโรคไม่่ติิดต่่อ

กิิจกรรม

ปีี 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีี 2562

3

เกณฑ์์คะแนนประเมิินคุุณภาพ
NCD Clinic Plus
คะแนนประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมิิน   

กระบวนการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ 50 คะแนน และการประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ ตั ั ว ชี้้� วั ั ด บริิ ก าร 50 คะแนน
มีีระดัับผลการประเมิิน ดัังนี้้�
ระดัับ

คะแนนผลประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus

ดีีเด่่น

85-100

ดีีมาก

80-84
70-79

ดีี
60-69
พื้้�นฐาน
<60
ต่ำำ��กว่่าพื้้�นฐาน

การผ่่านเกณฑ์์ประเมิินรัับรอง คืือ

ระดัับสถานบริิการ : โรงพยาบาลได้้คะแนนประเมิินรวม
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 70 คะแนน
ระดัับเขตและประเทศ : โรงพยาบาลผ่่านเกณฑ์์ประเมิิน
รัับรอง NCD Clinic Plus มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 70*
หมายเหตุุ * ค่่าเป้้าหมายร้้อยละของโรงพยาบาลผ่่าน
เกณฑ์์ประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี 2563
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คำำ�ชี้้�เเจงเกณ์์การประเมิินคุุณภาพ
NCD Clinic Plus

4.1 การประเมิินกระบวนการพััฒนาคุุณภาพ (50 คะแนน)
คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
องค์์ประกอบที่่� 1 ทิิศทาง และนโยบาย
6
30
1.1	มีีการกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย และการสื่่�อสารกัับภาคีีเครืือข่่าย
1
5
1. มีีการกำำ�หนด และสื่่อ� สารทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย
สรุุปประเด็็น :
1
เพื่่อลด
� โรคและปััจจัยั เสี่่ย� งของโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ โดยผู้้บ� ริิหาร
2. มีีการกำำ�หนด และสื่่อ� สารทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย
เพื่่� อลด โรคและปัั จจั ั ย เสี่่� ย งของโรคไม่่ ติ ิ ดต่ ่ อ  โดย
คณะกรรมการ NCD board โดยใช้้ผลลัั พ ธ์์ ก าร            2
ดำำ�เนิินงานของโรงพยาบาลร่่วมกัับแหล่่งฐานข้้อมููลอื่่�น
ที่่�เชื่่�อถืือได้้
3. มีีการสื่่�อสารทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย เพื่่�อสร้้าง
ความเข้้าใจให้้แก่่ ผู้ ้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง านและทีี ม สหวิิ ช าชีี พ           3
ทั้้�งในและนอกโรงพยาบาลได้้รัับรู้้ทั่่� �วถึึงกััน
4. มีี ก ารวิิ เ คราะห์์  ทิ ิ ศ ทาง นโยบาย เป้้ า หมาย
ในการประชุุมคณะกรรมการ NCD board ระดัับอำำ�เภอ  4
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. มีีการทบทวนทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย โดยการ
นำำ�ผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงานมาปรัับให้้ทัันเหตุุการณ์์
5
และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
1.2 วางแผนปฏิิ บััติ ิ ก ารและตกลงทำำ � งานร่่ ว มกัันอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
1
5
เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของระบบบริิการในการป้้องกััน และจััดการ
ดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อ
1. มีี ก ารวางแผน มีี แ ผนปฏิิ บั ั ติ ิ ก าร/กิิ จ กรรม
สรุุปประเด็็น :
เพื่่� อป้ ้ อ งกัั น และจัั ด การดููแลรัั ก ษาโรคไม่่ ติ ิ ดต่ ่ อ 
1
(โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง และโรคไตเรื้้�อรััง)
ภายในองค์์กร
2. มีีแผนปฏิิบัติั กิ าร กิิจกรรมและงบประมาณที่่�ชัดั เจน
สอดคล้้องกัั บ การทบทวน วิิ เ คราะห์์  ผลลั ั พ ธ์์
2
การดำำ�เนิินงานของทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย
3. มีี ก ารกำำ � หนดเป้้ า หมายของแผนปฏิิ บั ั ติ ิ ก าร           
และ กิิจกรรม และตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จการ ดำำ�เนิินงาน
3
NCD Clinic Plus
4. มีีการนำำ�ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานของแผนปฏิิบััติิ
4
การมาทบทวน และปรัับปรุุง
5. มีีแผนพััฒนายกระดัับการดำำ�เนิินงานให้้ครอบคลุุม
5
ทุุกคลิินิิกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่อ่
1.3 การจั ั ด สรรบุุ ค ลากรที่่ � เ หมาะสมและเพีียงพอ เพื่่� อ สนัับสนุุ น
2
10
การดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
1. มีีการวิิเคราะห์์ความต้้องการบุุคลากรเพื่่�อสนัับสนุุน
สรุุปประเด็็น :
1
การดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
2. มีี ก ารวิิ เ คราะห์์ ค วามต้้องการด้้านทัั ก ษะ และ   
2
วิิชาการที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
3. มีี แผนพัั ฒนาศัั ก ยภาพบุุ คล ากร เพื่่� อสนัั บสนุุ น
3
ความสำำ�เร็็จการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
4. มีี ก ารจัั ด สรรบุุ คล ากรทดแทน เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น
4
การดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
5. มีีแผนจััดสรรบุุคลากรเพื่่�อสนัับสนุุน ความสำำ�เร็็จ 
การดำำ � เนิิ น งาน NCD Clinic Plus ที่่� เ หมาะสม
5
เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
1.4 การจััดสรรทรััพยากร เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และสถานที่่�ที่่�เหมาะสม
1
5
เอื้้อ� ต่่อการเข้้าถึงึ บริิการ NCD Clinic Plus
1. มีี ก ารกำำ � หนดวัั น และจัั ดต ารางเวลาและ  
สรุุปประเด็็น :
ทีี ม ผู้้ � ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง านที่่� ชั ั ด เจน สำำ � หรัั บ การให้้บริิ ก าร
1
โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
2. มีี ก ารกำำ � หนดวัั น และจัั ดต ารางเวลาสำำ � หรัั บ             
การจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วย
2
และ/หรืือการให้้บริิการ คลิินิิกชะลอไต เสื่่�อมที่่�ชััดเจน
3. มีี เ ครื่่� อ งมืื อ อุ ุ ป กรณ์์ ไ ม่่ เ พีี ย งพอและสถานที่่�               
3
ไม่่เหมาะสมต่่อการให้้บริิการ
4. มีีเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ที่่�เพีียงพอและมีีการจััดสถานที่่�
4
เหมาะสมต่่อการให้้บริิการ
5. มีีการสนัับสนุุนเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ให้้กัับเครืือข่่าย
5
บริิการสุุขภาพ
1.5	ติิดตามความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ NCD
1
5
Clinic Plus
1. มีี ก ลไกการติิ ดต ามผลการดำำ � เนิิ น งาน แต่่ ยั ั ง
สรุุปประเด็็น :
1
ไม่่เป็็นระบบชััดเจน
2. มีี ก ลไกการติิ ดต ามผลการดำำ � เนิิ น งานอย่่ า ง
2
เป็็นระบบ
3. มีี แ ผนการติิ ดต ามประเมิิ น การดำำ � เนิิ น งาน
3
ให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ NCD Clinic Plus
4. มีีผลการกำำ�กัับ ติิดตาม อย่่างเป็็นระบบ อย่่างน้้อย
4
3 ครั้้�ง/ปีี
5. มีีการนำำ�ผลการกำำ�กับั ติิดตามประเมิินผล มาพััฒนา
5
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
องค์์ประกอบที่่� 2 ระบบสารสนเทศ
9
45
2.1 ระบบทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการที่่�สมบููรณ์์ ครบถ้้วนเป็็นปััจจุุบััน
3
15
ในระบบคอมพิิวเตอร์์ หรืือเอกสาร
1. มีีทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการรายบุุคคล ครบถ้้วน
สรุุปประเด็็น :
- ทะเบีียนการคััดกรองโรคเบาหวาน โรคความดััน
โลหิิตสููง ของเครืือข่่ายสถานบริิการ ระดัับปฐมภููมิิ
- ทะเบีี ย นการให้้บริิ ก าร (การวิิ นิ ิ จฉั ั ย  ผลทาง
ห้้องปฏิิบััติิการ ยา การคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน
1
ประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง)
- ทะเบีียนผลลััพธ์์การดููแลรัักษา (ภาวะแทรกซ้้อน
การควบคุุมภาวะโรค การควบคุุม ปััจจััยเสี่่�ยง)
- ทะเบีียนการดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน
2. มีีทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการแยกรายกลุ่่�มครบถ้้วน
- กลุ่่�ม Pre-DM, Pre-HT และกลุ่่�มสงสััยป่่วย
- กลุ่่�มป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือ โรคความดัันโลหิิตสููง
- กลุ่่�มป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือ โรคความดัันโลหิิตสููง
ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้
2
- กลุ่่�มป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนตา
- กลุ่่�มป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนเท้้า (แยกตาม Stage)
- กลุ่่�มป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง (Stage 1-5)
- กลุ่่�มเสี่่�ยงสููง CVD Risk ≥20% (แยกกลุ่่�มตาม
ปััจจััยเสี่่�ยง)
3. มีีผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากทะเบีียน เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์
3
ทางคลิินิิกทั้้�งรายบุุคคลและรายกลุ่่�ม
4. มีี ก ารนำำ �ผล การวิิ เ คราะห์์ ม าใช้้สนัั บ สนุุ น                         
การดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus ทั้้�งในสถานบริิการ          4
สาธารณสุุขและร่่วมกัับเครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพ
5. มีีการทบทวน ปรัับปรุุงทะเบีียนข้้อมููล ให้้ครบถ้้วน
5
และเป็็นปััจจุุบััน
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
2.2	ระบบข้้ อ มูู ล และสารสนเทศ (Data Exchange) ที่่ � เชื่่� อ มโยง
2
10
แลกเปลี่่�ยนเพื่่�อการบริิการต่่อเนื่่�องในเครืือข่่ายและเชื่่�อมโยงกัับ Data
Center อำำ�เภอ และ Data Center จังั หวััด
1. มีีระบบข้้อมููล และสารสนเทศระดัับอำำ�เภอ
1
สรุุปประเด็็น :
2. มีีการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล และสารสนเทศ ผู้้รั� บั ผิิดชอบ
2
ในระดัับอำำ�เภอ และจัังหวััด
3. มีีการใช้้และตรวจสอบข้้อมููล และระบบสารสนเทศ
3
ร่่วมกัันในระดัับอำำ�เภอและจัังหวััด 
4. มีีการคืืนข้้อมููล  และสะท้้อนปััญหาที่่�พบให้้หน่่วย
4
บริิการปรัับปรุุงแก้้ไข
5. มีีการปรัับปรุุงระบบข้้อมููล  และสารสนเทศให้้เป็็น
5
ปััจจุุบััน และถููกต้้อง
2.3	มีีข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย และวางแผนการดำำ�เนิินงาน
4
20
เพื่่�อการป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
1. มีีการรวบรวม วิิเคราะห์์ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน   
สรุุปประเด็็น :
1
1-2 ครั้้�ง/ปีี
2. มีีการรวบรวม วิิเคราะห์์ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน
2
อย่่างน้้อย 3 ครั้้�ง/ปีี
3. มีี ก ารรายงานผลการวิิ เ คราะห์์ ใ ห้้กัั บ เครืื อข่ ่ า ย  
3
บริิการ และผู้้�บริิหาร
4. ข้้อมููลจากการวิิ เ คราะห์์ เ ป็็ น ข้้อมููลที่่� ใช้้  เพื่่� อ                
วััตถุุประสงค์์การปรัับปรุุงคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน     4
ของ NCD Clinic Plus
5. ข้้อมููลจากการวิิเคราะห์์เป็็นข้้อมููล เพื่่อ� ใช้้ประกอบการ
5
ตััดสิินใจเชิิงนโยบายของผู้้�บริิหาร
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
องค์์ประกอบที่่� 3 การปรัับระบบ และกระบวนการบริิการ
12
60
3.1 การให้้บริิการคััดกรอง ค้้นหาความเสี่่�ยง ประเมิินโอกาสเสี่่�ยง
3
15
ค้้นหาปััจจััยกำำ�หนดและคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน ในทุุกระดัับ (ปฐมภููมิิ
ทุุติิยภููมิิ ตติิยภููมิิ)
1. มีีการคััดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
สรุุปประเด็็น :
ตามแนวทางมาตรฐาน และลงทะเบีี ย นแยกกลุ่่�ม
1
กลุ่่�มปกติิ กลุ่่�มเสี่่�ยง และกลุ่่�มป่่วย
2. มีีการค้้นหาความเสี่่�ยง และประเมิินโอกาสเสี่่�ยง
ในกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย
กลุ่่�มเสี่่�ยง
1) ประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง
ได้้แก่่ ภาวะน้ำำ�� หนัักเกิิน
และอ้้วน, แบบแผน
การออกกำำ�ลัังกาย,
การสููบบุุหรี่่� (5A),
ปััญหาการดื่่�มสุุรา
(AUDIT), แบบแผน
การบริิโภค, ความเครีียด 
(ST5)
2) ค้้นหาปััจจััยกำำ�หนด
ต่่อโรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง
ของผู้้�รัับบริิการ (ถ้้ามีี)
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กลุ่่�มป่่วย
1) ประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง
ได้้แก่่ ภาวะน้ำำ�� หนัักเกิิน
และอ้้วน, แบบแผน
การออกกำำ�ลัังกาย,
การสููบบุุหรี่่� (5A),
ปััญหาการดื่่�มสุุรา
(AUDIT), แบบแผน
การบริิโภค, ความเครีียด 
(ST5)
โรคซึึมเศร้้า (2Q, 9Q),
สุุขภาพช่่องปาก
2) ประเมิินโอกาสเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดโรคหััวใจ
และหลอดเลืือด 
(CVD Risk)
3) ประเมิินโอกาสเสี่่�ยง
ต่่อโรคไตเรื้้�อรััง
4) คััดกรองภาวะ
แทรกซ้้อนตา ไต เท้้า
ในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน
5) ประเมิิน Target
Organ Damage (TOD)
ในผู้้�ป่่วยโรคความดััน
โลหิิตสููง
6) ประเมิินความสามารถ
และอุุปสรรคในการ
จััดการตนเองของ
ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง
ของผู้้�รัับบริิการ
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีีการค้้นหาสาเหตุุของปััจจัยั เสี่่ย� ง และวางแผนแก้้ไข
3
ปััญหาร่่วมกัับผู้้�รัับบริิการทั้้�งรายกลุ่่�ม และรายบุุคคล
4. มีี ก ารจัั ด บริิ ก ารและเสริิ ม ทัั ก ษะเพื่่� อลดปั ั จจั ั ย
4
เสี่่�ยงของผู้้รั� ับบริิการ รายบุุคคลและรายกลุ่่�ม
5. มีีการติิดตามประเมิินผลการจััดบริิการลดความเสี่่ย� ง
5
ของผู้้�รัับบริิการรายบุุคคลและรายกลุ่่�ม
3.2 การให้้บริิการเพื่่�อการดููแลและจัดั การโรค
3
15
1. มีี ก ารวิิ นิ ิ จฉั ั ย และลงทะเบีี ย นผู้้ � ป่ ่ ว ยรายใหม่่
สรุุปประเด็็น :
อย่่างครบถ้้วน และปรัับปรุุงข้้อมููลการวิินิิจฉััยผู้้�ป่่วย
1
รายเก่่าให้้เป็็นปััจจุุบััน ครบถ้้วน
2. มีีการคืืนข้้อมููลการเจ็็บป่่วยและปััจจััยเสี่่�ยงให้้กัับ
2
ผู้้�รัับบริิการรายบุุคคล 
3. มีีการปฏิิบััติิตามแนวทางการให้้บริิการ สำำ�หรัับ
3
ผู้้�รัับบริิการ ตามมาตรฐาน
4. มีีการคืืนข้้อมููลการเจ็็บป่่วยและปััจจััยเสี่่�ยงให้้กัับ
4
เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ
5. มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมกัันกัับเครืือข่่ายบริิการ
5
สุุขภาพในการดููแลจััดการโรคและปััจจััยเสี่่�ยง
3.3	ระบบการรัับ-ส่่งต่่อ ระบบการดููแลสุุขภาพที่่บ้� า้ น (Home Health Care)
2
10
เพื่่�อให้้ผู้้�รัับบริิการได้้รัับการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง และเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่าย
1. มีี ร ะบบการรัั บ -ส่่ ง ต่่ อ ระหว่่ า งเครืื อข่ ่ า ย และ
สรุุปประเด็็น :
ระบบการดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน (Home Health Care)
1
โดยมีีเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานที่่�ชัดั เจน
2. มีี ก ารปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามเกณฑ์์ ก ารรัั บ -ส่่ ง ต่่ อ  และ
2
ระบบการดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน (Home Health Care)
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แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีี แ ผนกิิ จ กรรมการเยี่่� ย มบ้้านที่่� บูู รณาการกัั บ
3
หน่่วยบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ (Primary Care Cluster: PCC)
4. นำำ�ผลการดููแลสุุขภาพที่่บ้้� าน (Home Health Care)
4
มาทบทวนและปรัับปรุุงคุุณภาพ การดููแลผู้้�ป่่วย
5. มีี แ ผนกิิ จ กรรมการเยี่่� ย มบ้้านที่่� บูู รณาการ กัั บ
แผนท้้องถิ่่�น (อปท.) หรืือแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต  5
ระดัับพื้้�นที่่� (พชพ.)
3.4	ผู้้�ประสานงานโรคไม่่ติดิ ต่่อ (NCD Case Manager/Coordinator)
2
10
ร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพ
1. มีีผู้้�ประสานงานที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้�ง้ เป็็นทางการ
1
สรุุปประเด็็น :
2. มีีผู้ป�้ ระสานงาน NCD Case Manager/Coordinator
และทีีมสหวิิชาชีีพที่่�มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�ง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด  2
บทบาทหน้้าที่่�ชัดั เจน
3. ทีีมสหวิิชาชีีพร่่วมวางแผนและดำำ�เนิินงานในการ   
3
ให้้บริิการในคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่อ่ เรื้้�อรััง
4. มีี ก ารประสานงานเชื่่� อ มโยงการดำำ � เนิิ น งานทุุ ก         
4
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในโรงพยาบาล 
5. มีี ก ารประสานงานเชื่่� อ มโยงการดำำ � เนิิ น งานทุุ ก   
5
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
3.5 เครืือข่่ายการดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อของสถานบริิการทั้้�งในและ
2
10
นอกกระทรวงสาธารณสุุขที่่เ� ชื่่อ� มโยงไปชุุมชน
1. มีีเครืือข่่ายการดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อที่่�ครอบคลุุม
สรุุปประเด็็น :
ผู้้ � รั ั บ บริิ ก ารตามระยะของโรคที่่� เชื่่� อ มโยงระหว่่ า ง        1
หน่่วยบริิการในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข
2. มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานและกำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่�
ของเครืือข่่ายการดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อทั้้�งในและ
2
นอกกระทรวงสาธารณสุุข
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เกณฑ์์

แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีี ก ารดำำ � เนิิ น งานตามแนวทางการดููแลรัั ก ษา            
โรคไม่่ติิดต่่อที่่ค� รอบคลุุมผู้้�รับั บริิการตามระยะของโรค 
3
โดยมีีความเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงาน ภายนอกกระทรวง
สาธารณสุุข องค์์กรปกครอง ส่่วนท้้องถิ่่น� และภาคเอกชน
4. มีี ก ารติิ ดต าม/ประเมิิ น ผลของผู้้ � รั ั บ บริิ ก าร
ในเขตรัั บ ผิิ ด ชอบ (รวมถึึงผู้้ � ที่่ � ไ ปรัั บ บริิ ก ารนอก     4
กระทรวงสาธารณสุุข)
5. มีีการแจ้้งผลการติิดตาม และนำำ�ผลมาปรัับปรุุง       
การดำำ�เนิินงานของเครืือข่า่ ยผ่่านเวทีี และ/หรืือช่อ่ งทาง
5
ที่่�เหมาะสม
องค์์ประกอบที่่� 4 ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง
8
40
4.1 การจััดบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการตััดสิินใจ
2
10
และการจััดการตนเองทั้้�งกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย
1. มีีการกำำ�หนด  Core Content (เช่่น ด้้านอาหาร
สรุุปประเด็็น :
และโภชนาการ ด้้านการออกกำำ�ลังั กาย ด้้านการใช้้ยา
1
การดููแลเท้้า) ที่่�บุุคลากรจะให้้ความรู้้� และทัักษะ            
ที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งรายบุุคคล และรายกลุ่่�ม
2. มีีการประเมิินความต้้องการของผู้้�รัับบริิการ เพื่่�อ   
นำำ�มากำำ�หนดกิิจกรรมที่่�สนัับสนุุนการจััดการตนเอง
2
ของผู้้�รัับบริิการทั้้�งรายบุุคคล และรายกลุ่่�ม
3. มีีแผนและดำำ�เนิินการตามกิิจกรรมเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรู้้ � แ ละทัั ก ษะที่่� ส อดคล้้องกัั บ ความต้้องการ
3
หรืือปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ
4. นำำ �ผลการดำำ �เนิิ น งานมาทบทวน เพื่่� อปรัั บปรุุ ง             
กิิจกรรมการดำำ�เนิินงานเพิ่่ม� ความสามารถในการจััดการ
4
ตนเองของผู้้�รัับบริิการ
5. มีี ก ารประเมิิ น ความสามารถในการจัั ด การ
5
ตนเองของผู้้�รัับบริิการ
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
4.2 กระบวนการสื่่�อสารเพื่่�อคืืนและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการดููแลรัักษา
2
10
และการจััดการตนเองของกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย ร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพ
ทั้้ง� ที่่บ้� า้ นและโรงพยาบาล
1. มีีการสื่่�อสารข้้อมููลการดููแลรัักษา และการจััดการ
สรุุปประเด็็น :
ตนเองของผู้้�ป่่วยรายกลุ่่�ม ด้้วยช่่องทางและวิิธีีการ
1
สื่่�อสารที่่�เหมาะสม
2. มีีการสื่่�อสารข้้อมููลการรัักษา ระยะของโรค ปััจจััย
เสี่่�ยงและการจััดการตนเองของผู้้�ป่่วยรายบุุคคลด้้วย     
2
ช่่องทางและวิิธีีการสื่่�อสารที่่�เหมาะสม เช่่น คู่่�มืือ 
สมุุดสุุขภาพ Line Application เป็็นต้้น
3. มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการจััดการตนเอง มาใช้้ใน
การกำำ � หนดเป้้ า หมายและวางแผนการดููแลรัั ก ษา   3
ร่่วมกัันกัับทีีมสหวิิชาชีีพ
4. มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลตนเองที่่�บ้้าน ระหว่่างผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล  และ
4
ทีีมสหวิิชาชีีพ เช่่น SMBG/SMBP และสามารถแจ้้ง
อาการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ ให้้แก่่ทีีมสหวิิชาชีีพได้้
5. นำำ�ผลการรัักษา และการบัันทึึกข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
ของผู้้�รัับบริิการที่่�บ้้านมาทบทวนเพื่่�อพััฒนาทัักษะ    5
ในการจััดการตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
4.3 การสนัับสนุุนการจัดั การตนเอง การทำำ�หน้้าที่่ทั้� ง�้ ด้้านร่่างกาย อารมณ์์
2
10
และสััมพัันธภาพทางสัังคม
1. มีีการรวมกลุ่่�ม ชมรม เพื่่�อสร้้างความสามารถ
ในการจััดการตนเอง
2. มีีแผนการดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�ม ชมรม เพื่่�อเพิ่่�มความ
สามารถในการจััดการตนเองทั้้�งด้้านร่่างกาย อารมณ์์  
สัั ม พัั น ธภาพทางสัั ง คมและการช่่ ว ยเหลืื อ ภายใน
กลุ่่�มเพื่่�อน
3. กลุ่่�ม ชมรม ดำำ�เนิินกิิจกรรมตามแผนที่่�กำำ�หนด
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2
3

สรุุปประเด็็น :

เกณฑ์์

แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

4. กลุ่่�ม ชมรม มีีการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิิน
4
กิิจกรรม
5. กลุ่่�ม ชมรม มีีการนำำ�ผลการประเมิินมาพััฒนา       
5
วางแผนการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
4.4	สื่่�อ และ/หรืือ เครื่่�องมืือที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการจััดการตนเองของ
2
10
กลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย
1. มีีสื่่อ 
� และ/หรืือ เครื่่�องมืือที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการจััดการ
สรุุปประเด็็น :
1
ตนเองของผู้้�รัับบริิการ
2. มีีสื่่อ 
� และ/หรืือ เครื่่�องมืือที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการจััดการ
ตนเองของผู้้รั� บั บริิการที่่ห� ลากหลายรููปแบบ เหมาะสม
2
กัับผู้้�รัับบริิการตามบริิบทของพื้้�นที่่�
3. มีีสื่่อ 
� และ/หรืือ เครื่่�องมืือที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการจััดการ
3
ตนเองที่่ส่� ง่ ผลต่่อการจััดการตนเองของผู้้ม� ารัับบริิการ
4. มีีการประเมิินผลการใช้้สื่่�อ  และ/หรืือ  เครื่่�องมืือ 
4
ร่่วมกัับผู้้รั� บั บริิการ เพื่่อนำ
� �ำ ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
5. มีี สื่่ � อ  และ/หรืื อ  เครื่่� องมืื อซึ่ ่ � งเป็็ น นวัั ต กรรมที่่�            
คิิดค้้นขึ้้�นมาใหม่่ให้้เหมาะสมกัับสถานะสุุขภาพของ
5
ผู้้�รัับบริิการ
องค์์ประกอบที่่� 5 ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
5
25
5.1 แนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ (โรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง โรคไตเรื้้�อรััง) ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นตามแนวทางปฏิิบััติิ
2
10
ระดัับประเทศ
1. มีีแนวเวชปฏิิบััติิ (Clinical Practice Guideline)  
สรุุปประเด็็น :
อิิงหลัักฐานของสถานบริิการแต่่ยัังไม่่ครอบคลุุมทุุก
1
กระบวนการ
2. มีีแนวเวชปฏิิบััติิ (Clinical Practice Guideline)
อิิงหลัักฐานของสถานบริิการ ครอบคลุุมทุุกกระบวนการ
2
(ตาม CPG นั้้�นๆ)
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เกณฑ์์

แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีีการชี้้�แจง สื่่�อสาร ให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง            
3
ทุุกระดัับในสถานบริิการและเครืือข่่าย
4. มีีการประเมิินผลการใช้้แนวเวชปฏิิบััติิ (Clinical
4
Practice Guideline)
5. มีีการทบทวน และปรัับแนวเวชปฏิิบััติิ (Clinical
Practice Guideline) อิิงหลัักฐานเป็็นระยะ เพื่่�อให้้มีี
5
ความทัันสมััยเป็็นปััจจุุบััน
5.2	ระบบการประสานงานให้้ คำ ำ � ปรึึ ก ษาระหว่่ า งผู้้�จั ั ด การระบบ
ทีีมผู้้�จัั ด การระบบกัับผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารในคลิิ นิ ิ ก รวมทั้้ � ง เครืื อ ข่่ า ยของ
2
10
สถานบริิการสาธารณสุุข
1. มีี ผู้ ้ � ป ระสานงานเพื่่� อ ให้้การปรึึกษาเบื้้� อ งต้้น
สรุุปประเด็็น :
1
แต่่ไม่่มีีระบบที่่�ชััดเจน
2. มีีการกำำ�หนดเกณฑ์์การให้้คำำ�ปรึึกษาโดย สหวิิชาชีีพ
หรืื อตั ั ว แทนในโรงพยาบาลที่่� ไ ด้้รัั บ การแต่่ ง ตั้้ � ง                  2
รวมทั้้�งกำำ�หนดช่่องทางของการให้้คำำ�ปรึึกษา
3. มีีการดำำ�เนิินงานตามระบบการให้้คำำ�ปรึึกษา
3
4. มีี ก ารติิ ดต ามประเมิิ น ผลการให้้คำำ � ปรึึกษา
ของทีีมสหวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง และทบทวนผลการ     4
ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันระหว่่างเครืือข่่ายสม่ำำ��เสมอ
5. มีีการวิิเคราะห์์ปััญหาในการให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อนำ�   
ำ
มาใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพสถานบริิการ และเครืือข่่าย
5
ทุุกระดัับ
5.3 Chronic Case Conference/KM เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การดููแล
1
5
และจััดการโรค
1. มีีกิิจกรรม Chronic Case Conference/KM  
สรุุปประเด็็น :
1
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
2. มีีกิจิ กรรม Chronic Case Conference/KM  และ
2
มีีการสรุุปผลการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
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แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีีการนำำ�ผลจาก Chronic Case Conference/KM       
3
มาปรัับปรุุงกระบวนงานจััดบริิการอย่่างน้้อย ปีีละ 1 เรื่่อ� ง
4. มีีการนำำ�ผลการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และนวััตกรรม
ในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ  มารวบรวมเป็็น
4
คลัังความรู้้�
5. มีีการกระจายความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ สามารถ
เข้้าถึึงได้้สะดวกหลายช่่องทาง เช่่น Social Media
5
Website
องค์์ประกอบที่่� 6 การจััดบริิการเชื่่�อมโยงชุุมชน
10
50
6.1 การสนัับสนุุนทิิศทางนโยบาย และแผนลดเสี่่�ยงลดโรคให้้แก่่ชุุมชน
2
10
1. มีีการส่่งคืืนข้้อมููลที่่�วิิเคราะห์์แล้้วให้้แก่่ องค์์กร
สรุุปประเด็็น :
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชนหรืือคณะกรรมการพััฒนา
1
คุุณภาพชีีวิติ ระดัับพื้้น� ที่่� (พชพ.)
2. มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลร่่วมกัันระหว่่างเครืือข่่าย
2
บริิการสุุขภาพ และชุุมชน
3. มีีการวิิเคราะห์์ และจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ/
กิิจกรรม ในการลดปััจจััยเสี่่�ยงการเกิิดโรคในชุุมชน      
3
โดยเครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และชุุมชนร่่วมกััน
4. มีีการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานครบทุุกแผนงาน/
4
โครงการ/กิิจกรรม
5. มีีการติิดตามการดำำ�เนิินงานโดยคณะกรรมการ
5
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� (พชพ.)
6.2 การสนัับสนุุนแผนงาน โครงการการดำำ�เนิินงานที่่�เอื้้�อต่่อการปรัับ
2
10
สภาพแวดล้้อมของชุุมชน
1. มีี ก ารสนัั บ สนุุ น ให้้องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้องถิ่่� น         
สรุุปประเด็็น :
จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานในการปรัับสภาพแวดล้้อม
1
ในชุุมชน
2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม
2
โครงการตามแผนงานที่่�วางไว้้
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เกณฑ์์

แนวทางการประเมิิน

คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)

3. มีีการร่่วมมืือกันั ระหว่่างองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และชุุมชนในการดำำ�เนิินงาน เช่่น ปรัับสภาพแวดล้้อม
3
ที่่�เอื้้�อต่่อการลดโรค 
4. มีี ก ารติิ ดต ามประเมิิ น ผลการดำำ � เนิิ น งานตาม
แผนงาน กิิจกรรม ในการปรัับสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อ  4
ต่่อการลดเสี่่�ยงลดโรค
5. มีีการใช้้ผลของการติิดตามประเมิินผล มาปรัับปรุุง
5
แผนงานโครงการให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
6.3		มีีนโยบายสาธารณะที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อสุุขภาพของคนในชุุมชน
2
10
1. มีีกระบวนการวิิเคราะห์์ ปััจจััยเสี่่�ยง/พฤติิกรรม
สรุุปประเด็็น :
เสี่่�ยงด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ  และสามารถระบุุปััญหา และ    
1
รากเหง้้าของปััญหาของชุุมชนที่่�ต้้องจััดการ เพื่่�อสร้้าง
เป็็นนโยบายสาธารณะ
2. มีีแผนงานโครงการหรืือแผนกิิจกรรม เพื่่�อพััฒนา  
นโยบายสาธารณะในการจัั ด การปัั จจั ั ย เสี่่� ย งหลัั ก
2
โรคไม่่ติิดต่่อ
3. มีี ก ารผลัั ก ดัั น ให้้เกิิ ด การใช้้นโยบายสาธารณะ
ด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วม เช่่น การทำำ�ประชามติิ
3
ในชุุมชน, การทดลองใช้้นโยบายในบางพื้้�นที่่�
4. มีีการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะให้้ครอบคลุุม     
4
เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
5. มีี ก ารบููรณาการนโยบายสาธารณะร่่ ว มกัั บ              
5
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� (พชพ.)
6.4		สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรม และ/หรืือ จััดตั้้�งกลุ่่�มชมรมเพื่่�อสุุขภาพ
2
10
ในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
1. เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพร่่วมกัับองค์์กรปกครอง
สรุุปประเด็็น :
ส่่วนท้้องถิ่่�นและชุุมชน มีีกิิจกรรม เพื่่�อสนัับสนุุนการ
1
ป้้องกัันควบคุุมโรคในชุุมชน
2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และชุุมชนมีีกิิจกรรม
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม โรค  ในชุุ ม ชน
2
ที่่�ดำำ�เนิินการเอง
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คะแนนที่่�ได้้
คะแนน
เกณฑ์์
แนวทางการประเมิิน
A
น้ำำ��หนััก
คะแนนที่่ไ� ด้้
คะแนนเต็็ม
(1-5)
(B)
(C=AxB)
3. มีี ก ลุ่่�มชมรมเพื่่� อสุ ุ ข ภาพ และ/หรืื อ กลุ่่�มชมรม
สรุุปประเด็็น :
3
ผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ
4. กลุ่่�มชมรม มีีแผนงาน กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ในการดููแลตัั ว เอง และดำำ � เนิิ น กิิ จ กรรมตามแผน
4
โดยชุุมชน
5. มีีการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามกิิจกรรม
เพื่่�อสุุขภาพ ร่่วมกัันระหว่่างเครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ
5
องค์์ ก รปกครองส่่ ว น ท้้องถิ่่� น  ชุุ ม ชน และชมรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง
6.5		ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการดููแลติิดตาม ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด การวััด
ความดัันโลหิิ ต และปัั จ จั ั ย เสี่่ � ย งหลััก/ปัั จ จั ั ย เสี่่ � ย งร่่ ว ม ด้้ ว ยตนเอง
2
10
ในกลุ่่�มเสี่่�ยง และกลุ่่�มป่่วย โดยการมีีส่่วนร่่วมของ อสม.
1. เครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพมีีแผนงานสนัับสนุุนให้้ อสม.
สรุุปประเด็็น :
1
มีีการดููแลกลุ่่�มเสี่่ย� ง และกลุ่่�มป่่วย ในพื้้�นที่่�ที่่รั� บั ผิิดชอบ
2. อสม. มีีส่ว่ นร่่วมในการจััดทำ�ำ แผนงานดููแลกลุ่่�มเสี่่ย� ง
2
และกลุ่่�มป่่วย ในพื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
3. อสม. ดำำ�เนิินการตามแผนอย่่างน้้อยร้้อยละ 50
3
4. เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ มีีการติิดตามประเมิินผล 
4
การดำำ�เนิินงานของ อสม.
5. เครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพร่่วมกัับ อสม. มีีการทบทวน
5
กระบวนการดำำ�เนิินงาน
คะแนนรวม
50
250

การคิิดคะแนน ประเมิินกระบวนการพััฒนาคุุณภาพ (50 คะแนน)
คะแนนรวม =

ผลรวมคะแนนที่่�ได้้ x 50
250
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4.2	คำำ�อธิิบายเกณฑ์์ประเมิินกระบวนการพััฒนาคุุณภาพ NCD Clinic Plus
องค์์ประกอบที่่� 1 ทิิศทาง และนโยบาย
การประเมิินทิิศทาง และนโยบายจะประกอบด้้วย NCD Board การวางแผนปฏิิบััติิการ การตกลง
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง การสื่่�อสาร ทิิศทาง นโยบาย และเป้้าหมายไปยัังผู้้�มีีส่่วนร่่วมทุุกระดัับ
และการติิดตามความก้้าวหน้้า ทิิศทางการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตามเป้้าประสงค์์ ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
1.1 	มีีการกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย และการสื่่�อสารกัับภาคีีเครืือข่่าย
การกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย ของการให้้บริิการโรคไม่่ติดต่
ิ อที่่
่ เ� น้้นการป้้องกััน ควบคู่่�ไปกัับ
การรัักษาเพื่่�อลดโรค โรคร่่วม และภาวะแทรกซ้้อน โดยใช้้ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานของสถานบริิการสาธารณสุุข
ร่่วมกัับแหล่่งฐานข้้อมููลอื่่�นที่่�เชื่่อถื
� อื ได้้ เช่่น งานวิิจัยั การสำำ�รวจ เป็็นต้้น เพื่่�อใช้้ ในการกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย
และตั้้�งเป้้าหมายร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในโรงพยาบาล  และเครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพ โดยเฉพาะ
NCD board ระดัับอำำ�เภอได้้มีีส่ว่ นร่่วมผ่่านการประชุุมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� และมีีสรุุปรายงานการประชุุม
ติิดตามผลการประเมิินตนเองของสถานบริิการสาธารณสุุข วิิเคราะห์์ช่อ่ งว่่าง (GAP) เพื่่�อการพััฒนาปรัับทิิศทาง   
และเป้้าหมายเพื่่�อตอบสนองต่่อการลดปััญหาและมีีการติิดตามความก้้าวหน้้าของการพััฒนาการให้้บริิการ
โรคไม่่ติิดต่่อ
ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีการสื่่�อสารทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย ไปยัังผู้้�มีีส่่วนร่่วมทุุกระดัับ ต้้องมีีการประกาศ
การประชุุม ให้้ผู้้ป� ฏิิบััติงิ านในสถานบริิการสาธารณสุุข และเครืือข่า่ ยบริิการสาธารณสุุขรัับรู้้ ทิ
� ศิ ทาง นโยบาย
เป้้าหมายของการพััฒนา NCD Clinic Plus อย่่างทั่่�วถึึง
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนงาน หนัังสืือคำ�สั่่
ำ ง� แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานและบทบาทรัับผิิดชอบ รายงานการประชุุม NCD board
เป็็นต้้น
1.2 วางแผนปฏิิบััติิการและตกลงทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
		ของระบบบริิการในการป้้องกััน และจััดการดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อ
การวางแผนปฏิิบััติิการจะต้้องมีีผู้้�รัับผิิดชอบ ทีีมที่่�รัับผิิดชอบในการเชื่่�อมโยงแผนปฏิิบััติิงาน           
และการบริิหารจััดการมีีการวิิเคราะห์์ปััญหา (GAP analysis) และชี้้�เป้้าปััญหาอย่่างมีีส่่วนร่่วม มีีการนำำ�          
ผลการวิิเคราะห์์ไปใช้้ในการปรัับปรุุงคุุณภาพระบบบริิการโดยที่่�แผนปฏิิบััติิการ กิิจกรรม จะต้้องมีีการ
กำำ�หนดเป้้าหมายที่่�วััดได้้  และตอบสนองต่่อเป้้าหมายเชิิงกระบวนการ ทิิศทาง นโยบายรวมทั้้�งมีีการ   
จััดสรรงบประมาณ และทรััพยากรที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
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หมายเหตุุ:

1) เป็็นแผนที่่�สอดคล้้องกัับ ทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมาย ในข้้อ 1.1
2) ทรััพยากรในที่่�นี้้� รวมถึึง คน เงิิน ของ
- มีีการวิิเคราะห์์ GAP ทั้้�ง 6 องค์์ประกอบ
- มีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ตาม SWOT analysis ที่่�ได้้
- มีีแผนพััฒนาการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus (ปิิด GAP)
3) แผนของเครืือข่่ายบริิการสุุขภาพระดัับอำำ�เภอ Contracting Unit for Primary Care (CUP)
คืือ แผนการวางระบบการพััฒนาคุุณภาพหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ เพื่่�อพัฒ
ั นาระบบบริิการปฐมภููมิิ
ให้้ตอบสนองความต้้องการ ความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพของประชาชน และเชื่่อ� มโยงกิิจกรรมดำำ�เนิินงานด้้านสุุขภาพ
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีลักั ษณะเป็็นองค์์รวม ประชาชนเข้้าถึึงบริิการได้้อย่่างสะดวก และมีีระบบการให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ส่่งต่่อ โดยการกระตุ้้น� ให้้หน่่วยบริิการปฐมภููมิิ เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัันระหว่่างผู้้ป� ฏิิบัติั ใิ นหน่่วยบริิการ
ปฐมภููมิิ ผู้้บ� ริิหาร และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องในระดัับอำำ�เภอ และเครืือข่า่ ยบริิการปฐมภููมิิ ตลอดจนหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
และชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างสุุขภาพและการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ประชาชนเพื่่�อป้้องกัันหรืือลดปััญหา
ที่่�ป้้องกัันได้้ทั้้�งทางกาย จิิต สัังคม โดยประชาชนมีีส่่วนร่่วมและนำำ�ไปสู่่�การมีีสุุขภาพดีี ชุุมชนพึ่่�งตนเองได้้ 
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4) แผนของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
คืือ  แผนการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน
เกิิดการบููรณาการเป้้าหมาย ทิิศทางและยุุทธศาสตร์์ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ ภาคเอกชน และ          
ภาคประชาชนอย่่างเป็็นองค์์รวม เพื่่�อสร้้างเสริิมความเข้้มแข็็งแก่่ระบบสุุขภาพอำำ�เภอ เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของ
ทุุกภาคส่่วน โดยมีีพื้้�นที่่�เป็็นฐานและประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง มีีความเป็็นเจ้้าของและภาวะการนำำ�ร่่วมกััน      
มีีการบููรณาการและประสานความร่่วมมืือ เพื่่�อให้้ประชาชนและชุุมชนสามารถพึ่่ง� ตนเองได้้ และไม่่ทอดทิ้้�งกััน  
โดยมีีเครืือข่า่ ยบริิการสาธารณสุุขที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ  และได้้รัับความไว้้วางใจจากประชาชน ในการนำำ�ไปสู่่�การสร้้างเสริิม
ให้้บุุคคล ครอบครััว และชุุมชน มีีสุขุ ภาวะ ทางกาย จิิต และสัังคมเพื่่อคุ
� ณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� แี ละเกิิดความยั่่ง� ยืืนสืืบไป
5) แผนของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� (พชพ.)
คืือ แผนการขัับเคลื่่�อนและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนในระดัับพื้้�นที่่� ให้้เป็็นไปในทิิศทาง
ยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน
ของรััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่่างเป็็นองค์์รวม มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วนในพื้้�นที่่�
ที่่�มีปี ระชาชนเป็็นศููนย์์กลาง เสริิมสร้้างการเป็็นผู้้นำ� �ำ และเจ้้าของร่่วมกัันในการพััฒนาและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น�
ในพื้้น� ที่่� โดยมุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนในพื้้น� ที่่เ� ป็็นเป้้าหมายสููงสุุด ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วมและสามารถ
พึ่่�งตนเองได้้ และที่่�สำำ�คััญต้้อง ปรัับกลวิิธีีการดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมกัับสภาพความต้้องการของพื้้�นที่่�
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนปฏิิบััติิการดำำ�เนิินงานคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่อ่ ของสถานบริิการสาธารณสุุข เป็็นต้้น
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1.3 การจััดสรรบุุคลากรที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
การจััดสรรบุุคลากรที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ ต้้องเริ่่�มต้้นจากการวิิเคราะห์์ความต้้องการบุุคลากร
ที่่�จำำ�เป็็นรวมถึึงทัักษะความรู้้�วิิชาการที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อสนัับสนุุนงานคลิินิิกโรคไม่่ติดต่
ิ ่อและงานชะลอไตเสื่่�อมของ
สถานบริิการสาธารณสุุข และนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดแผนพััฒนาศัักยภาพและแผนจััดสรรบุุคลากรที่่เ� หมาะสมและ
เพีียงพอ  หรืือมีีการบริิหารจััดการหาบุุคลากรมาทดแทนในการทำำ�งานได้้  เพื่่�อให้้บริิการแก่่ผู้้�รัับบริิการ              
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและราบรื่่�น
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร (แผนการฝึึกอบรม หรืือส่่งบุุคลากรฝึึกอบรม), แผนการจััดสรร
บุุคลากร เป็็นต้้น
1.4 การจััดสรรทรััพยากร เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และสถานที่่�ที่่�เหมาะสม เอื้้�อต่่อการเข้้าถึึงบริิการ
		 NCD Clinic Plus
การจััดสถานที่่�ในการให้้บริิการจะต้้องมีีพื้้�นที่่�เพีียงพอกัับจำำ�นวนผู้้�รัับบริิการ สะดวก เป็็นสััดส่่วน
และเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่าย โดยมีีการกำำ�หนดวััน และการจััดตารางเวลาสำำ�หรัับการให้้บริิการ และกำำ�หนด                
ทีีมสหวิิชาชีีพที่่�รัับผิิดชอบในการให้้บริิการที่่�ชััดเจน และปฏิิบััติิงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เครื่่�องมืือ  และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการให้้บริิการมีีจำำ�นวนเพีียงพอ  และสามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมีีการกำำ�หนดระยะเวลาที่่�ชัดั เจนในการติิดตามดููแลรัักษา ตรวจสอบสภาพการใช้้งาน และมีีแผน
การบริิหารจััดการเครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์โดยมีีการปฏิิบัติั ติ ามแผนอย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีการแบ่่งเกณฑ์์เครื่่�องมืือ 
และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการให้้บริิการที่่�เพีียงพอมีีประสิิทธิิภาพและพร้้อมใช้้งานตามระดัับของโรงพยาบาล ดัังนี้้�
เครื่่�องมืือ
1. เครื่่�องมืือชั่่�งน้ำำ��หนััก/ที่่�วััดส่่วนสููง
2. เครื่่�องมืือวััดความดัันโลหิิต
3. สายวััดเอว
4. Monofilament สำำ�หรัับตรวจเท้้า
5. Fundus camera
6. เครื่่�อง ABI
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A, S, M1
(จำำ�นวนเครื่่�อง)
1
2
2
10
2
1
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ระดัับโรงพยาบาล
M2, F1
(จำำ�นวนเครื่่�อง)
1
2
2
10
1
0

F2, F3
(จำำ�นวนเครื่่�อง)
1
2
2
5
3 แห่่ง/1 เครื่่�อง
0

หากโรงพยาบาลมีีเครื่่�องมืือ  และอุุปกรณ์์ไม่่เพีียงพอตามข้้อมููลข้้างต้้น ควรมีีการบริิหารจััดการ
หรืือจััดหาเครื่่�องมืือ  และอุุปกรณ์์จากหน่่วยบริิการในเครืือข่่าย เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้บริิการแก่่ผู้้�รัับบริิการ   
ได้้อย่่างเหมาะสม
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการบริิหารจััดการเครื่่�องมืือ  และอุุปกรณ์์ของหน่่วยงาน, รายงานการติิดตามดููแลรัักษา             
ตรวจสอบสภาพการใช้้งานของเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ เป็็นต้้น
1.5	ติิดตามความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ NCD Clinic Plus
การติิดตามความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานจะต้้องมีีการทบทวนทิิศทางการดำำ�เนิินงานทุุกไตรมาส
และนำำ�ผลการติิดตามไปปรัับปรุุงเป้้าหมายเชิิงกระบวนการ ผลลััพธ์์ และผลกระทบ มีีการติิดตามแผนงาน     
โครงการตามที่่�ตั้้�งไว้้ในแผนและมีีแผนการติิดตามนิิเทศเครืือข่่าย
* ระบบการติิดตามประเมิินผล เพื่่�อดููความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus จะต้้อง
กำำ�หนดระยะเวลาการติิดตามที่่�ชััดเจน เช่่น ผ่่านการประชุุมทุุกไตรมาส เป็็นต้้น
* กลไกในการดำำ�เนิินงาน เช่่น การประชุุมบอร์์ด  การประชุุมทีีมงาน การมอบหมายผู้้�รัับผิิดชอบ
เป็็นต้้น
หมายเหตุุ: ทิิศทาง นโยบาย เป้้าหมายจากข้้อ 1.1
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
รายงานการประชุุม สรุุปผลการประเมิิน แผนการปรัับปรุุงการทำำ�งาน และแผนผัังคุุมกำำ�หนดงาน
(Gantt Chart) เป็็นต้้น
**ผู้้�ที่่�รัับการสอบถามในองค์์ประกอบที่่� 1:
ผู้้�บริิหารโรงพยาบาล  สาธารณสุุขอำำ�เภอ  NCD Case Manager หรืือ  NCD Coordinator
ผู้้�รัับผิิดชอบผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน NCD Clinic Plus
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องค์์ประกอบที่่� 2 ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้้วย การมีีระบบทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการที่่ไ� ด้้รัับการพััฒนาสมบููรณ์์
ครบถ้้วน และสามารถเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในเครืือข่่ายสุุขภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�สามารถนำำ�ข้้อมููล 
มาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่อ 
่ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.1	ระบบทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการที่่�สมบููรณ์์ ครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบัันในระบบคอมพิิวเตอร์์
		 หรืือเอกสาร
ระบบทะเบีียนข้้อมููลของกลุ่่�มผู้้�รัับบริิการทั้้�งรายบุุคคล  และรายกลุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลการให้้บริิการ  
ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งการป้้องกััน และควบคุุมโรค โดยชุุดทะเบีียนข้้อมููล ประกอบด้้วย
1) ทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการรายบุุคคล
- ทะเบีียนการคััดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง ของเครืือข่า่ ยสถานบริิการระดัับปฐมภููมิิ
- ทะเบีียนการให้้บริิการ ประกอบด้้วย ข้้อมููลการวิินิิจฉััย ผลทางห้้องปฏิิบััติิการ ยา
การคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน ประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง
- ทะเบีียนผลลััพธ์์การดููแลรัักษา ประกอบด้้วย ข้้อมููลภาวะแทรกซ้้อน การควบคุุมภาวะโรค 
การควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยง
- ทะเบีียนการดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน
2) ทะเบีียนข้้อมููลการให้้บริิการแยกรายกลุ่่�ม
- กลุ่่�ม Pre-DM, Pre-HT และกลุ่่�มสงสััยป่่วย
- กลุ่่�มป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือ โรคความดัันโลหิิตสููง
- กลุ่่�มป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือ โรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมไม่่ได้้
- กลุ่่�มป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนตา
- กลุ่่�มป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนเท้้า (แยกตาม Stage)
- กลุ่่�มป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง (Stage 1-5)
- กลุ่่�มเสี่่�ยงสููง CVD Risk ≥20% (แยกกลุ่่�มตามปััจจััยเสี่่�ยง)
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
ทะเบีียน 43 แฟ้้ม, Excel file ที่่�หน่่วยบริิการสร้้างเพื่่�อเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วยในการดููแลของตนเอง
สมุุดทะเบีียนการดููแลสุุขภาพ เป็็นต้้น
2.2	ระบบข้้อมููลและสารสนเทศ (Data Exchange) ที่่�เชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อการบริิการ
		ต่่อเนื่่�องในเครืือข่่ายและเชื่่�อมโยงกัับ Data Center อำำ�เภอ และ Data Center จัังหวััด
ในระดัับอำำ�เภอจะต้้องมีีระบบข้้อมููลสารสนเทศที่่�มีกี ารเชื่่อ� มโยงกัันระหว่่าง Health Data Center
อำำ�เภอ และ Health Data Center จัังหวััด  โดยต้้องมีีการใช้้ Data Exchange ตรวจสอบข้้อมููลและระบบ  
สารสนเทศร่่วมกัันในระดัับอำำ�เภอและจัังหวััด รวมทั้้�งมีีการคืืนข้้อมููล และสะท้้อนปััญหาที่่�พบให้้หน่่วยบริิการ
แก้้ไข และปรัับปรุุงระบบข้้อมููลและสารสนเทศให้้เป็็นปััจจุุบััน และถููกต้้อง
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เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
ระบบ Data Exchange ใน HDC ของสถานบริิการสาธารณสุุข, Excel file ที่่� Export จากระบบ
Data Exchange เป็็นต้้น
2.3	มีีข้้อมููลที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจเชิิงนโยบายและวางแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการป้้องกััน
		 ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
มีีการรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานและการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อนำำ�ข้้อมููล
มาใช้้ประโยชน์์ในการวางแผนปรัับปรุุงคุุณภาพการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ  การดููแลรัักษา
และออกแบบบริิการสุุขภาพ ทั้้�งในรายบุุคคล กลุ่่�มผู้้�รัับบริิการ และกลุ่่�มประชากรในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ รวมถึึง
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อให้้ผู้้บ� ริิหารใช้้ในการตััดสินิ ใจเชิิงนโยบาย ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่เ� ป็็น Minimum
Data Set ดัังนี้้�
1) ข้้อมููลคััดกรอง DM, HT ในกลุ่่�มเสี่่ย� ง ได้้แก่่ BMI รอบเอว เครื่่�องดื่่ม� ที่่�มีแี อลกอฮอล์์ การสููบบุุหรี่่�
2) อััตราการวิินิิจฉััยรายใหม่่ DM และ HT
3) ความชุุก DM และ HT
4) ชุุดข้้อมููลคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน ตา ไต เท้้า
5) ชุุดข้้อมููลคุุณภาพบริิการ (ผู้้�ป่่วยที่่�ควบคุุมได้้ และควบคุุมไม่่ได้้)
6) ข้้อมููลประเมิิน CVD Risk กลุ่่�มเสี่่�ยงสููง CVD
7) ข้้อมููลปััจจััยเสี่่�ยงในกลุ่่�มป่่วย ได้้แก่่ BMI รอบเอว เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ การสููบบุุหรี่่� หรืือ 
อััตราการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�สำำ�คััญ
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญ:
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล หมายถึึง การนำำ�ข้้อมููลที่่เ� ก็็บรวบรวม เช่่น จากระบบทะเบีียน มาจััดทำ�ำ ประมวลผล 
ให้้อยู่่�ในรููปแบบผลลััพธ์์ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้ เช่่น จำำ�นวน อััตรา สััดส่่วน ความชุุก เป็็นต้้น และสามารถ  
วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�นที่่�น่่าเชื่่�อถืือ  เช่่น การนำำ�ข้้อมููลการวิิจััย การสำำ�รวจ ปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจััย
กำำ�หนดทางสุุขภาพ ระบาดวิิทยา เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�มาใช้้อธิิบายการเกิิดของเหตุุการณ์์เชิิงพรรณนาของบุุคคล 
เวลา สถานที่่�
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
รายงานการวิิเคราะห์์ข้้อมููลป่ว่ ยโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ของสถานบริิการสาธารณสุุข, รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
NCD Clinic Plus รอบ 6 เดืือน/ประจำำ�ปี,ี รายงานผลการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus สำำ�หรัับผู้้บ� ริิหาร เป็็นต้้น
**ผู้้�ที่่�รัับการสอบถามในองค์์ประกอบที่่� 2:
NCD Case Manager, NCD Coordinator,
ผู้้�รัับผิิดชอบผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน NCD Clinic Plus
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องค์์ประกอบที่่� 3 การปรัับระบบและกระบวนการบริิการ
ระบบและกระบวนการบริิการ ประกอบด้้วย การให้้บริิการคััดกรองค้้นหากลุ่่�มเสี่่�ยงเบาหวาน
ความดัันโลหิิตสููง การประเมิินโอกาสเสี่่�ยงให้้แก่่กลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย การคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน
การให้้การวิินิจฉั
ิ ัย การจััดบริิการที่่�มีีมาตรฐานตามระยะโรค มีีผู้้�ประสานงานโรคไม่่ติิดต่่อ มีีระบบรัับ-ส่่งต่่อ 
ระหว่่างเครืือข่่ายให้้ผู้้�รัับบริิการเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่าย และได้้รัับการดููแลที่่�ต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมีีเครืือข่่ายการดููแล 
รัักษาโรคไม่่ติิดต่่อทั้้�งในและนอกกระทรวงสาธารณสุุขที่่�เชื่่�อมโยงไปชุุมชน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 การให้้บริิการคััดกรอง ค้้นหาความเสี่่�ยง ประเมิินโอกาสเสี่่�ยง ค้้นหาปััจจััยกำำ�หนด
		 และคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน ในทุุกระดัับ (ปฐมภููมิิ ทุุติิยภููมิิ ตติิยภููมิิ)
การให้้บริิการคััดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง เพื่่�อค้้นหาและลงทะเบีียนกลุ่่�มปกติิ
กลุ่่�มเสี่่�ยง และกลุ่่�มป่่วย ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การค้้นหาความเสี่่�ยง ประเมิินโอกาสเสี่่�ยงทั้้�งในกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย      
เพื่่�อวางแผนแก้้ไขปััญหาและจััดบริิการตามความเสี่่�ยงที่่�ประเมิินได้้  และเสริิมทัักษะการลดปััจจััยเสี่่�ยง
โดยมีีรายละเอีียด การค้้นหาและประเมิินโอกาสเสี่่�ยง ดัังนี้้�
กลุ่่�มเสี่่�ยง
1) ประเมิินปััจจัยั เสี่่ย� ง ได้้แก่่ ภาวะน้ำำ�� หนัักเกิินและอ้้วน, แบบแผนการออกกำำ�ลังั กาย, การสููบบุุหรี่่�
(5A), ปััญหาการดื่่�มสุุรา (AUDIT), แบบแผนการบริิโภค, ความเครีียด (ST5)
2) ค้้นหาปััจจััยกำำ�หนดต่่อโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงของผู้้�รัับบริิการ (ถ้้ามีี)
กลุ่่�มป่่วย
1) ประเมิินปััจจัยั เสี่่ย� ง ได้้แก่่ ภาวะน้ำำ�� หนัักเกิินและอ้้วน, แบบแผนการออกกำำ�ลังั กาย, การสููบบุุหรี่่�
(5A), ปััญหาการดื่่�มสุุรา (AUDIT), แบบแผนการบริิโภค, ความเครีียด  (ST5), โรคซึึมเศร้้า (2Q, 9Q),
สุุขภาพช่่องปาก
2) ประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk)
3) ประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อโรคไตเรื้้�อรััง
4) คััดกรองภาวะแทรกซ้้อนตา ไต เท้้า ในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน
5) ประเมิิน Target Organ Damage (TOD) ในผู้้ป่� ่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
6) ประเมิินความสามารถและอุุปสรรคในการจััดการตนเองของผู้้ป่� ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดััน
โลหิิตสููงของผู้้�รัับบริิการ
หมายเหตุุ:
ความเสี่่�ยง หมายถึึง ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้  เช่่น เพศ
อายุุ กรรมพัันธุ์์� ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้  เช่่น พฤติิกรรมเสี่่�ยง การรัับประทานอาหารที่่�เสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
การออกกำำ�ลัังกาย หรืือเคลื่่�อนไหวร่่างกายน้้อย การสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ความเครีียด 
ภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน และอ้้วน ภาวะไขมัันในเลืือดสููง เป็็นต้้น
โอกาสเสี่่�ยง หมายถึึง โอกาสที่่�จะเกิิดโรค ซึ่่�งในโรคไม่่ติิดต่่อเมื่่�อมีปัี ัจจััยเสี่่�ยงร่่วมหลายอย่่าง จะมีี
โอกาสเสี่่�ยงที่่�จะเป็็นโรคมากขึ้้�น
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3.2 การให้้บริิการเพื่่�อการดููแลและจััดการโรค
การให้้บริิการตั้้�งแต่่การวิินิิจฉััยและลงทะเบีียนผู้้�ป่่วยรายใหม่่และปรัับปรุุงข้้อมููลผู้้�ป่่วยรายเก่่า       
ให้้ครบถ้้วนและเป็็นปััจจุบัุ นั พร้้อมทั้้ง� แจ้้งข้้อมููลการเจ็็บป่่วย ปััจจัยั เสี่่ย� งแก่่ผู้รั�้ บั บริิการรายบุุคคล และให้้บริิการ
ตามแนวทางที่่�เป็็นมาตรฐานตามระยะโรค รวมถึึงมีีการคืืนข้้อมููลให้้กัับเครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ เพื่่�อรัับทราบ
ข้้อมููลและใช้้ในการดููแลจััดการโรคและปััจจััยเสี่่�ยงให้้กัับผู้้รั� ับบริิการที่่�อยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
3.3 	ระบบการรัับ-ส่่งต่่อ ระบบการดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน (Home Health Care) เพื่่�อให้้ผู้้�รัับบริิการ
		 ได้้รัับการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง และเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่าย
ระบบการส่่งต่่อ มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานส่่งต่่อทั้้�งไปและกลัับของสถานบริิการแต่่ละระดัับ
(เกณฑ์์ในการส่่งต่่อ  การประสานงานเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�รัับบริิการ และการรัับเลื่่�อนนััดผู้้�ป่่วย             
มีี Flow Chart การดำำ�เนิินงาน) และระบบการดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน (Home Health Care) มีีการกำำ�หนด 
กลุ่่�มเป้้าหมายในการให้้บริิการ เกณฑ์์ในการติิดตามดููแล แผนกิิจกรรมการเยี่่�ยมบ้้าน การจััดตารางเวลาออก
ให้้บริิการ การกำำ�หนดทีีมให้้บริิการที่่�ชััดเจน และการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการรัักษาใน Family Folder ของผู้้�ป่่วย กรณีีที่่�ส่่งไปรัักษาต่่อที่่�โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำำ�บล เป็็นต้้น
3.4	ผู้้�ประสานงานโรคไม่่ติดิ ต่่อ (NCD Case Manager หรืือ Coordinator) ร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพ
มีี ก ารแต่่ ง ตั้ ้ � ง ผู้้ � ป ระสานงานโรคไม่่ ติ ิ ดต่ ่ อ  (NCD Case Manager หรืื อ  Coordinator)
และทีีมสหวิิชาชีีพ ในการบริิหารจััดการ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ชัดั เจน และมีีการประสานการบริิการ
ดููแลเชื่่�อมโยงในภาพรวม
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญ:
ข้้อ 3.4 เน้้นเรื่่�องผู้้�ประสานงาน ให้้เป็็นรููปแบบของ บุุคคล ทีีมประสานและมีีคณะทำำ�งานของทีีม
สหวิิชาชีีพในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าความดัันโลหิิตที่่�เหมาะสม
เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา: เช่่น
SYS<120 DIA<80 มิิลลิิเมตรปรอท
คำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งผู้้�ประสานงาน NCD Case Manager,
รายชื่่�อและเบอร์์ติิดต่่อ NCD Case Manager ของสถานบริิการ
สาธารณสุุข เป็็นต้้น
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3.5 เครืือข่่ายการดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อของสถานบริิการทั้้�งในและนอกกระทรวงสาธารณสุุข
		 ที่่�เชื่่�อมโยงไปชุุมชน
มีีเครืือข่า่ ยการดููแลโรคไม่่ติดต่
ิ อที่่
่ ค� รอบคลุุมผู้้รั� บั บริิการตามระยะของโรคที่่�เชื่่อ� มโยงกัับสถานบริิการ
สาธารณสุุขทั้้ง� ในและนอกสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และกลุ่่�มโรงพยาบาลเอกชน
รวมถึึงมีีแนวทางปฏิิบััติิ การติิดตามประเมิินผล  การแจ้้งผลการติิดตามการดููแลรัักษา และส่่งต่่อระหว่่าง
เครืือข่่ายในการดููแลโรคไม่่ติิดต่่อ
**ผู้้�รัับการสััมภาษณ์์ในองค์์ประกอบที่่� 3:
NCD Case Manager, NCD Coordinator, ผู้้�รัับผิิดชอบผู้้�ปฏิิบััติิงาน NCD Clinic Plus,
ผู้้�รัับผิิดชอบงานเวชกรรมสัังคม
องค์์ประกอบที่่� 4 ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง
ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง ประกอบด้้วย การจััดบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้ทั� ักษะที่่�จำำ�เป็็น
ในการวางแผนดููแลตนเองทั้้�งกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย รวมถึึงมีีกระบวนการสื่่�อสารเพื่่�อส่่งเสริิมการตััดสิินใจ 
และจััดการตนเอง ช่่วยสนัับสนุุนให้้ผู้้รั� บั บริิการดููแลตนเองร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
4.1 การจััดบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการตััดสิินใจ และการจััดการตนเอง
		ทั้้�งกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย
การจััดบริิการเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการตนเองจะต้้องกำำ�หนดเนื้้�อหาสำำ�คััญในการให้้ความรู้้� และ     
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการตััดสิินใจและการจััดการตนเองที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�รัับบริิการทั้้�งรายกลุ่่�มและ  
รายบุุคคล เช่่น ด้้านอาหารและโภชนาการ ด้้านการออกกำำ�ลังั กาย ด้้านการใช้้ยา การดููแลเท้้า เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้จั� ดั ให้้ 
มีีเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการจััดการตนเอง มีีแผน และกิิจกรรมเสริิมสร้้างทัักษะความรู้้�ตามปััญหาผู้้�รัับบริิการ
มีีการดำำ�เนิินการตามแผน และติิดตามผลเพื่่�อนำ�ำ มาพััฒนาความสามารถในการจััดการตนเองของผู้้ป่� ว่ ยร่่วมกััน
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
ดููจากเอกสารการติิดตามการจััดการรายกรณีี
4.2 กระบวนการสื่่�อสารเพื่่�อคืืนและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการดููแลรัักษา และการจััดการตนเอง
		ของกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย ร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพ ทั้้�งที่่�บ้้านและโรงพยาบาล
การสื่่�อสารข้้อมููลการดููแลรัักษา และการจััดการตนเองของกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย ทั้้�งรายกลุ่่�ม
และรายบุุคคล  โดยมีีช่่องทางและวิิธีีการสื่่�อสารที่่�เหมาะสม เช่่น สมุุดสุุขภาพ Line Application เป็็นต้้น       
เพื่่�อใช้้ในการให้้ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ การรัักษา ระยะของโรค  และปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ โดยผู้้�รัับบริิการ             
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มีีส่่วนร่่วมในการบัันทึึกติิดตามผลการดููแลตนเอง สามารถนำำ�ผลมาวางแผนการดููแลร่่วมกัันกัับทีีมสหวิิชาชีีพ
และนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะการจััดการตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แนวทาง/Flow Chart กระบวนการสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการดููแลรัักษาและการจััดการ
ตนเองแก่่ผู้รั้� ับบริิการ เป็็นต้้น
4.3 การสนัับสนุุนการจััดการตนเองในการทำำ�หน้้าที่่� ทั้้�งด้้านร่่างกาย อารมณ์์
		 และสััมพัันธภาพทางสัังคม
การสนัับสนุุนการจััดการตนเองให้้กลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย มีีร่่างกาย อารมณ์์ และสััมพัันธภาพ
ทางสัังคมที่่�ดีี โดยมีีการจััดกลุ่่�ม/ชมรม เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการจััดการตนเอง มีีแผนการดำำ�เนิินกิิจกรรม
และดำำ�เนิินการตามแผน รวมทั้้�งมีีการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน และนำำ�ผลมาพััฒนาแผนการดำำ�เนิินกิิจกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการจััดกิิจกรรมกลุ่่�ม/ชมรมเพื่่�อสร้้างความสามารถในการจััดการตนเอง, ภาพกิิจกรรมกลุ่่�ม/
ชมรมที่่�สนัับสนุุนการจััดการตนเอง เป็็นต้้น
4.4	สื่่�อ และ/หรืือ เครื่่�องมืือที่่ช่� ่วยสนัับสนุุนการจััดการตนเองของกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่�มป่่วย
สถานบริิการสาธารณสุุขมีีสื่่�อ/เครื่่�องมืือที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการจััดการตนเอง โดยเป็็นอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ เช่่น Lab Fundus Camera, SMBP, SMBG เป็็นต้้น และเครื่่�องมืือที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการจััดการ  
ตนเองที่่�ไม่่ใช่่อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เช่่น คอมพิิวเตอร์์ รวมทั้้�งมีีสื่่�อที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการจััดการตนเอง เช่่น
แผ่่นพัับ ตารางคู่่�มืือ รููปแบบของเม็็ดยา วิิธีกี ารฉีีดยา เป็็นต้้น ที่่�มีรููี ปแบบหลากหลาย เหมาะสมกัับผู้้รั� บั บริิการ
ตามบริิบทของพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้�ควรมีีการประเมิินผลการใช้้สื่่�อ/เครื่่�องมืืออย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ที่่�เหมาะสมกัับสถานะสุุขภาพผู้้�รัับบริิการ
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการดำำ�เนิินงานที่่มี� รููี ปแบบการปรัับพฤติิกรรมที่่ชั� ดั เจน โดยมีีการวางแผนติิดตามการดำำ�เนิินงาน
อย่่างเป็็นระบบ
**ผู้้�รัับการสััมภาษณ์์ในองค์์ประกอบที่่� 4:
ผู้้�รัับผิิดชอบ/ผู้้�ปฏิิบััติิงาน NCD Clinic Plus และผู้้�รัับบริิการ
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องค์์ประกอบที่่� 5 ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ  ประกอบด้้วย มีีแนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 
ระบบการประสานงานให้้คำำ�ปรึึกษา รวมถึึงมีีการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้ใ�้ นการดููแลและจััดการโรค มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
5.1 แนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ (โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
		 โรคไตเรื้้�อรััง) ที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้�นตามแนวทางปฏิิบััติิระดัับประเทศ
แนวเวชปฏิิบััติิ (Clinical Practice Guideline) อิิงหลัักฐานของสถานบริิการสาธารณสุุข                   
ที่่�ครอบคลุุมกระบวนการการดำำ�เนิินงานโรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง และโรคไตเรื้้�อรััง ได้้แก่่
1) การคััดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
2) การวิินิิจฉััยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
3) การคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน และการส่่งต่่อ
4) การให้้ความรู้้� และการดููแลตนเองขณะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลััน
5) การดููแลต่่อเนื่่�อง และการส่่งต่่อ
ทั้้�งนี้้ต้้อ
� งมีีการชี้้แ� จง สื่่�อสารให้้แก่่ผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ านและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกระดัับให้้รัับทราบ มีีการประเมิินผล 
และทบทวนปรัับปรุุงแนวเวชปฏิิบััติิอิิงหลัักฐานเป็็นระยะ
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แนวเวชปฏิิบัติั ิ (Clinical Practice Guideline) ในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ของสถานบริิการ
สาธารณสุุข เป็็นต้้น
5.2 	ระบบการประสานงานให้้คำำ�ปรึึกษาระหว่่างผู้้�จัดั การระบบ ทีีมผู้้�จััดการระบบ กัับผู้้�ให้้บริิการ
		 ในคลิินิิกรวมทั้้�งเครืือข่่ายของสถานบริิการสาธารณสุุข
ระบบการประสานงานให้้คำำ�ปรึึกษาระหว่่าง ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ/สถานบริิการสาธารณสุุขที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
กัับผู้้�ให้้บริิการคลิินิิก/สถานบริิการสาธารณสุุขในเครืือข่่าย โดยมีีทีีมประสานงาน ทีีมให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�กำำ�หนด 
บทบาทหน้้าที่่ ช่
� อ่ งทางการประสานงาน และมีี Flow Chart ของการดำำ�เนิินงานที่่ชั� ดั เจน ทั้้�งนี้้ค� วรมีีการติิดตาม
ประเมิินผลการให้้คำำ�ปรึึกษา และทบทวนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันระหว่่างเครืือข่่ายอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แนวทาง/Flow Chart การประสานงานให้้คำำ�ปรึึกษาระหว่่างเครืือข่่ายบริิการสาธารณสุุข เป็็นต้้น
5.3 Chronic Case Conference/KM เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การดููแลและจััดการโรค
การดำำ�เนิินกิิจกรรม Chronic Case Conference/KM โดยการจััดกิิจกรรมในโรงพยาบาล             
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ มีีการสรุุปผลการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� และนำำ�ผลมาปรัับปรุุงกระบวนการจััดบริิการ รวมทั้้�งนำำ�ผล 
การเรีียนรู้้�และนวััตกรรมมารวบรวมเป็็นคลัังความรู้้� โดยกระจายความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการสามารถเข้้าถึึงได้้ 
สะดวกหลายช่่องทาง เช่่น Social Media Website เป็็นต้้น
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สรุุปประเด็็นสำำ�คััญ:
Case Conference/KM เพื่่� ออ งค์์ ค วามรู้้ �  ข้้อค้้ นพบใหม่่  ที่่ � ไ ด้้จากกระบวนการทำำ � งาน                     
ซึ่่ง� ข้้อค้้นพบใหม่่นี้้ คื
� อื การอธิิบายผลการทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้น� โดยไม่่ได้้คาดหมายทั้้ง� ที่่�พึึงประสงค์์ และไม่่พึึงประสงค์์     
แต่่เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การทำำ�งานให้้ดีีขึ้้น� กว่่าเดิิม และปััจจัยั เงื่่อ� นไขที่่�ทำ�ำ ให้้สิ่่�งนั้้น� เกิิดขึ้้น� โดย Case Conference
โดยมากจะเป็็นกรณีีตััวอย่่าง ส่่วน KM เป็็นการถอดบทเรีียนผ่่านการประชุุม
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
รายงานสรุุปผลการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ก� ารดููแลและจััดการโรค, คลัังความรู้้ก� ารดููแลและจััดการโรค
ของสถานบริิการสาธารณสุุข เป็็นต้้น
**ผู้้�รัับการสััมภาษณ์์ในองค์์ประกอบที่่� 5:
NCD Case Manager, NCD Coordinator, ผู้้รั� บั ผิิดชอบผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน NCD Clinic Plus, ผู้้รั� บั ผิิดชอบ
เวชกรรมสัังคม
องค์์ประกอบที่่� 6 การจััดบริิการเชื่่�อมโยงชุุมชน
การจััดบริิการเชื่่อ� มโยงชุุมชนของเครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพระดัับอำำ�เภอ ประกอบด้้วย การสนัับสนุุน
ทิิศทางนโยบายในการลดสี่่�ยงลดโรคในชุุมชน มีีนโยบายสาธารณะที่่�ส่ง่ เสริิมต่่อการมีีสุขุ ภาวะของคนในชุุมชน
สนัับสนุุนการจััดกิจิ กรรมหรืือจัดั ตั้ง�้ กลุ่่�มชมรมเพื่่�อสุขุ ภาพและสนัับสนุุนการดููแลติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด 
การวััดความดัันโลหิิต และปััจจััยเสี่่�ยงด้้วยตนเอง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
6.1 การสนัับสนุุนทิิศทางนโยบาย และแผนลดเสี่่�ยงลดโรคให้้แก่่ชุุมชน
การสนัับสนุุนทิิศทางนโยบาย และแผนลดเสี่่�ยงลดโรค  โดยมีีการคืืนข้้อมููลสุุขภาพให้้กัับองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชน หรืือคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� (พชพ.) ได้้รัับทราบและ             
มีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดปััญหาสุุขภาพของคนในชุุมชน เพื่่�อจัดทำ
ั �ำ แผนงาน/โครงการ/กิิจกรรมในการลดปััจจัยั
เสี่่�ยงการเกิิดโรคในชุุมชน เช่่น 3อ.2ส. การสร้้างผู้้�นำำ�การออกกำำ�ลัังกายในชุุมชน ให้้ความรู้้�ร้้านค้้า ลด หวาน
มััน เค็็ม เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ควรมีีการประเมิินผลการดำำ�เนิินกิิจกรรมตามแผน และติิดตามการดำำ�เนิินงาน โดยคณะ
กรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนงาน/โครงการ/กิิจกรรมลดเสี่่�ยงลดโรคในชุุมชน เป็็นต้้น
6.2 การสนัับสนุุนแผนงาน โครงการการดำำ�เนิินงานที่่�เอื้้�อต่่อการปรัับสภาพแวดล้้อมของชุุมชน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสนัับสนุุนหรืือร่่วมดำำ�เนิินการกัับชุุมชนในการจััดทำำ�แผนโครงการ           
ปรัับสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการลดเสี่่�ยงลดโรค  เช่่น จััดสภาพแวดล้้อมเรื่่�องขยะ น้ำำ�� ตลาด  เป็็นต้้น
และมีีแผนงาน การดำำ�เนิินการปรัับสภาพแวดล้้อมของชุุมชน มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และนำำ�ผลมา   
ปรัับปรุุงแผนงานโครงการให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนงาน/โครงการปรัับสภาพแวดล้้อมของชุุมชน, ภาพกิิจกรรม เป็็นต้้น
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
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6.3	มีีนโยบายสาธารณะที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อสุุขภาพของคนในชุุมชน
ชุุมชนมีีการดำำ�เนิินนโยบายสาธารณะที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อสุุขภาวะที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ และ
พร้้อมที่่�จะรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบทางสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากนโยบายนั้้�น โดยมีีแนวทางการพััฒนา           
ที่่�มุ่่�งสร้้างเสริิมสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งทางสัังคม และกายภาพ ที่่�เอื้้อต่
� อ่ การมีีสุขุ ภาพดีี มุ่่�งเน้้นให้้ประชาชนมีีทางเลืือก
และสามารถเข้้าถึึงทางเลืือกที่่�ก่่อให้้เกิิดสุุขภาพที่่�ดีีได้้  โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพ ได้้แก่่ สัันติิภาพ
ความสงบสุุข ที่่�อยู่่�อาศััย การศึึกษา อาหาร รายได้้ ระบบนิิเวศน์์ และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มั่่�นคง ทรััพยากรที่่�ยั่่�งยืืน
ความเป็็นธรรม และความเท่่าเทีียมกัันในสัังคม ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ
มาจากหลายฝ่่าย ได้้แก่่ เครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพระดัับอำำ�เภอ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  ชุุมชน และตััวบุุคคล
6.4 สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรม และ/หรืือ จััดตั้้�งกลุ่่�มชมรมเพื่่�อสุุขภาพในการป้้องกััน
		 ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
เครืือข่า่ ยบริิการสุุขภาพให้้การสนัับสนุุน 3 M (คน เงิิน ของ) หรืือร่ว่ มกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และชุุมชน ดำำ�เนิินงานจััดกิิจกรรมเพื่่�อสุุขภาพ โดยชุุมชนมีีการจััดกิิจกรรมหรืือจััดตั้้�งกลุ่่�ม ชมรม เพื่่�อสุุขภาพ
ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานเป็็นรููปธรรม มีีแผนงาน มีีการดำำ�เนิินการตามแผน โดยเฉพาะกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�   
ในการดููแลตััวเอง เพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ในการดููแลสุุขภาพตนเอง และเรีียนรู้้�จาก    
บุุคคลต้้นแบบในชุุมชน ทั้้�งนี้้�ควรมีีการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามกิิจกรรมเพื่่�อสุุขภาพร่่วมกััน
ระหว่่างเครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชน และชมรม อย่่างต่่อเนื่่�อง
หมายเหตุุ : เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพ ต้้องมีีอย่่างน้้อย 1 ชมรม และต้้องมีีสมาชิิกอย่่างน้้อย 20 คน ต่่อชมรม
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
ภาพการจััดกิิจกรรม/กลุ่่�มชมรมเพื่่�อสุุขภาพของชุุมชน เป็็นต้้น
6.5	ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการดููแลติิดตาม ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด การวััดความดัันโลหิิต
		 และปััจจััยเสี่่�ยงหลััก/ ปััจจััยเสี่่�ยงร่่วม ด้้วยตนเอง ในกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วย
		 โดยการมีีส่่วนร่่วมของ อสม.
เครืือข่่ายบริิการสุุขภาพสนัับสนุุนให้้อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านดููแลติิดตามระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือด  และการวััดความดัันโลหิิตด้้วยตนเอง ในกลุ่่�มเสี่่�ยง และกลุ่่�มป่่วย โดยร่่วมกัันจััดทำ�ำ แผนงาน    
ดููแลกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วยในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ รวมทั้้�งมีีการดำำ�เนิินการตามแผน ติิดตาม และทบทวน
กระบวนการทำำ�งาน
เอกสารประกอบการพิิจารณา: เช่่น
แผนการดููแลติิดตามกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มป่่วยในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ภาพกิิจกรรม เป็็นต้้น
**ผู้้�รัับการสััมภาษณ์์ในองค์์ประกอบที่่� 6:
เวชกรรมสัังคม โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน ครูู และผู้้�นำำ�ชุุมชน
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1. ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน
2. ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL และมีีค่่า LDL
<100 mg/dl
3. ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดได้้ดีี
4. ร้้อยละของผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่มี� คี วามดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg
5. ร้้อยละของผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�มีภี าวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.] ลดลงจาก
ปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
6. ร้้อยละของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลััน ในผู้้ป่� ่วยเบาหวาน
7. ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวานรายใหม่่ลดลง
8. ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
9. ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี
10. ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการ
ค้้นหาและคััดกรองโรคไตเรื้้�อรััง
11. ร้้อยละของผู้้ป่� ่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�มีี CVD Risk    
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีผล  CVD Risk ลดลงเป็็น <20%
ในไตรมาส 3, 4
12. ร้้อยละของผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง ที่่�เป็็น CKD 3-4
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้้ตามเป้้าหมาย
คะแนนรวม

รายการ

4.3 การประเมิินผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ (50 คะแนน)

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4

ร้้อยละ ≥40
ร้้อยละ ≥60
ร้้อยละ ≥10
ร้้อยละ ≤2
ร้้อยละ ≥5
ร้้อยละ ≥60
ร้้อยละ ≥50
ร้้อยละ ≥80
ร้้อยละ ≥40
ร้้อยละ >50

50

5
4

ร้้อยละ ≥60
ร้้อยละ ≥60

หน่่วย เกณฑ์์ น้ำำ�� หนััก

<35 35

<25 25

>8 8
<2 2
<45 45
<35 35
<65 65

<25 25
<45 45
<4 4

40

30

6
3
50
40
70

30
50
6

45 >50

35 ≥40

4 ≤2
4 ≥5
55 ≥60
45 ≥50
75 ≥80

35 ≥40
55 ≥60
8 ≥10

250

20

20

20
20
25
20
20

20
20
20

คะแนน
คะแนนเต็็ม คะแนนที่่ไ� ด้้
1 2 3 4 5
<45 45 50 55 ≥60
25
<45 45 50 55 ≥60
20

การคิิดคะแนน ประเมิินผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
ผลประเมิินรอบที่่� 1 (ต.ค.-มีี.ค.) : คิิดคะแนน 11 ตััวชี้้�วััด  เนื่่�องจากตััวชี้้�วััดที่่� 11 ร้้อยละของ
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�มีี CVD Risk ≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีผล CVD Risk
ลดลงเป็็น <20% ในไตรมาส 3, 4 ยัังไม่่มีีผลงาน ดัังนั้้�นจะไม่่คิิดคะแนนตััวชี้้�วััดนี้้�ในการประเมิินรอบที่่� 1
คะแนนรวม =

ผลรวมคะแนนที่่�ได้้ x 50
230

ผลประเมิินรอบที่่� 2 (เม.ย.-ก.ย.) : คิิดคะแนน 12 ตััวชี้้�วััด ตามเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพ NCD
Clinic Plus
คะแนนรวม =

ผลรวมคะแนนที่่�ได้้ x 50
250

NCD Clinic Plus
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4.4 Template ผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการ NCD Clinic Plus
ตััวชี้้�วััดที่่� 1 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่ม� สงสััยป่่วยโรคเบาหวาน
กลุ่่ม� สงสััยป่่วยโรคเบาหวาน หมายถึึง ประชากรอายุุ 35 ปีีขึ้้น� ไปในเขตรัับผิิดชอบ ได้้รัับ
การตรวจระดัับน้ำำ��ตาลโดยวิิธีีเจาะปลายนิ้้�วหลัังอดอาหารมากกว่่า 8 ชั่่�วโมง (FCBG)
หรืือการตรวจระดัับพลาสมากลููโคสหลัังอดอาหารมากกว่่า 8 ชั่่�วโมง (FPG) มีีค่า่ ≥126
mg/dl หรืือการตรวจระดัับน้ำำ�ต
� าลโดยวิิธีเี จาะปลายนิ้้�วจากการที่่�ไม่่อดอาหาร (RCBG)
หรืือการตรวจระดัับพลาสมากลููโคสจากการที่่�ไม่่อดอาหาร (RPG) มีีค่่า ≥200 mg/dl
และยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน
การได้้รับั การตรวจติิดตาม หมายถึึง กลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน ได้้รัับการตรวจยืืนยััน
โดยการตรวจระดัับพลาสมากลููโคสหลัังอดอาหารมากกว่่า 8 ชั่่ว� โมง (FPG) ทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ในสถานบริิการสาธารณสุุข ภายในปีีงบประมาณ (ทั้้ง� นี้้ค� วรตรวจติิดตามภายใน 3-6 เดืือน)
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 60
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการคััดกรองว่่าเป็็นกลุ่่�มสงสััย
ป่่วยเบาหวาน typearea 1, 3 (1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้านในเขตรัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง),
3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขต) และ PERSON.              
DISCHARGE=“9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย))
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกผ่่านโปรแกรมพื้้�นฐานของหน่่วยบริิการ และส่่งออกข้้อมููลตามมาตรฐานข้้อมููล 
43 แฟ้้ม เข้้าระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud
แหล่่งข้้อมููล
รายการข้้อมููล 1

รายการข้้อมููล 2
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
วิิธีีการประมวลผล

ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุุข
A : จำำ�นวนประชากรสงสััยป่่วยโรคเบาหวานอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไป ในเขตรัับผิิดชอบได้้รัับ
การตรวจยืืนยัันโดยการตรวจระดัับพลาสมากลููโคสหลัังอดอาหารมากกว่่า 8 ชั่่�วโมง
(FPG) ทางห้้องปฏิิ บั ั ติ ิ ก าร ในสถานบริิ ก ารสาธารณสุุ ข ภายในปีี ง บประมาณ
(ทั้้�งนี้้�ควรตรวจติิดตามภายใน 3-6 เดืือน)
B : จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้น� ไป ในเขตรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รัับการคััดกรองโรคเบาหวาน
และเป็็นกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน
(A/B)x100
A : จำำ�นวนกลุ่่�มสงสััยป่่วยเบาหวาน จากแฟ้้ม NCDSCREEN และได้้รัับการตรวจยืืนยััน
โดยการตรวจระดัับพลาสมากลููโคสหลัังอดอาหารมากกว่่า 8 ชั่่ว� โมง (FPG) ทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ในสถานบริิการสาธารณสุุข ภายในปีีงบประมาณ (ทั้้ง� นี้้ค� วรตรวจติิดตามภายใน 3-6 เดืือน)
ประมวลผลจาก
- แฟ้้ม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ำำ�ต
� าลในเลืือด จากหลอดเลืือดดำำ�หลัังอด 
อาหาร), หลัังจากตรวจคััดกรองภายในปีีงบประมาณ (ทั้้�งนี้้�ควรตรวจติิดตามภายใน     
3-6 เดืือน) หรืือ
- แฟ้้ม LABFU ที่่�รหััส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ำำ��ตาลกลููโคสในซีีรั่่�ม/
พลาสม่่า), หลัังจากตรวจคััดกรองภายในปีีงบประมาณ (ทั้้�งนี้้�ควรตรวจติิดตามภายใน
3-6 เดืือน)
B : จำำ�นวนกลุ่่�มสงสััยป่่วยเบาหวาน จากแฟ้้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก
- BSTEST เป็็ น 1 (ตรวจน้ำำ � �ต าลในเลืื อด จ ากหลอดเลืื อดดำ ำ � หลัั ง อดอาหาร),                     
3 (ตรวจน้ำำ�ต
� าลในเลืือด จากเส้้นเลืือดฝอยหลัังอดอาหาร) โดยที่่� BSLEVEL ≥126 mg/dl
- BSTEST เป็็น 2 (ตรวจน้ำำ��ตาลในเลืือด จากหลอดเลืือดดำำ�  โดยไม่่อดอาหาร),                
4 (ตรวจน้ำำ�ต
� าลในเลืือดจากเส้้นเลืือดฝอย โดยไม่่อดอาหาร) โดยที่่� BSLEVEL ≥200 mg/dl
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ตััวชี้้�วััดที่่� 2 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL และมีีค่่า LDL <100 mg/dl
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานที่่ไ� ด้้รับั การตรวจไขมััน LDL และมีีค่่า LDL <100 mg/dl
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน และได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 60
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการได้้รัับการตรวจไขมััน LDL ทั้้�งหมด
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL ในปีี
งบประมาณ และมีีค่่าไขมััน LDL ครั้้�งสุุดท้้าย <100 mg/dl
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนและมารัับบริิการ ที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL
ในปีีงบประมาณ และมีีค่่าไขมััน LDL ครั้้�งสุุดท้้าย <100 mg/dl
รายการข้้อมููล 2
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด
B2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
(A1/B1) x 100
ระยะเวลาประเมิินผล 12 เดืือน
วิิธีีการประมวลผล
คิิดจาก 43 แฟ้้ม (ช่่วงปีีงบประมาณ)
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL
ในปีีงบประมาณ และมีีค่่าไขมััน LDL (LABFU.LABTEST = “0541402”) ครั้้�งสุุดท้้าย
<100 mg/dl ใช้้ข้้อมููลจาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจากแฟ้้ม CHRONICFU
และ LABFU)
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนและมารัับบริิการ ที่่�ได้้รัับการตรวจไขมััน LDL
ในปีีงบประมาณ และมีีค่่าไขมััน LDL (LABFU.LABTEST = “0541402”) ครั้้�งสุุดท้้าย
<100 mg/dl ใช้้ข้้อมููลจาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจากแฟ้้ม CHRONICFU
และ LABFU)
B1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10-E14 ที่่�อยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ใน
เขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE =
“9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
B2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้ง� หมด จากแฟ้้ม CHRONICFU
ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ
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ตััวชี้้�วััดที่่� 3 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน และได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน/ผู้้ป่� ่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบทั้้�งหมด
ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่ค� วบคุุมระดัับน้ำำ�� ตาลในเลืือดได้้ดีี หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่ไ� ม่่มีโี รคร่่วม
ที่่�มีค่ี า่ ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 7 หรืือ ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน
ที่่�มีีโรคร่่วม* ที่่�มีีค่่าระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 8
*หมายเหตุุ: รหััส ICD10 ที่่�เป็็นโรคร่่วม ได้้แก่่
1. รหััสโรคเบาหวาน E10-E14 (นัับทุุกจุุดที่่ต� ามหลัังรหััส) ร่่วมกัับรหััสโรคหััวใจขาดเลืือด 
I20-I25
2. รหััสโรคเบาหวาน E10-E14 (นัับทุุกจุุดที่่ต� ามหลัังรหััส) ร่่วมกัับรหััสโรคหััวใจล้้มเหลว I50
3. รหััสโรคเบาหวาน E10-E14 (นัับทุุกจุุดที่่�ตามหลัังรหััส) ร่่วมกัับรหััสโรคหลอดเลืือด 
สมอง I60-I69
4. รหััสโรคเบาหวาน E10-E14 (นัับทุุกจุุดที่่ต� ามหลัังรหััส) ร่่วมกัับรหััสโรคไตเรื้้อรั
� งั ระยะที่่�
4-5 N18.4-N18.5
5. รหััสโรคเบาหวาน E10-E14 (นัับทุุกจุุดที่่�ตามหลัังรหััส) ร่่วมกัับรหััสโรคลมชัักและ
โรคลมชัักชนิิดต่อ่ เนื่่�อง G40-G41
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 40
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโรคเบาหวาน และผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�  
รัับผิิดชอบทั้้�งหมด
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี
A2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการ ที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล 
ในเลืือดได้้ดีี
รายการข้้อมููล 2
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด
B2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด
รายการข้้อมููล 3
C1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วม ในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล 
ในเลืือดได้้ดีี
C2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วมที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการ ที่่�ควบคุุม
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี
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รายการข้้อมููล 4
รายการข้้อมููล 5

รายการข้้อมููล 6
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
วิิธีีการประมวลผล

44

D1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วม ในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด
D2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วมที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด
E : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�มีโี รคร่่วม ในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด 
ได้้ดีี
E2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�มีโี รคร่่วมที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนและมารัับบริิการ ที่่�ควบคุุมระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ดีี
F1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีโรคร่่วมในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด
F2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีโรคร่่วมที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด
(A1/B1)x100
คิิดจาก 43 แฟ้้ม (ช่่วงปีีงบประมาณ)
A1 : จำำ � นวนผู้้ � ป่ ่ ว ยเบาหวานที่่� ไ ด้้รัั บ การวิิ นิ ิ จฉั ั ย จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS_OPD,                 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10-E14 ที่่�อยู่่�อาศััย
ในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้าน
ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้าน
อยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.
NATION = “099” (สััญชาติิไทย) และได้้รัับการตรวจ HbA1c (LABFU.LABTEST =
“0531601”) ระดัับ HbA1c ครั้้�งสุุดท้้าย ใช้้ข้้อมููลจาก LABFU.LABRESULT
      - HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 7 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วม
      - HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 8 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีโรคร่่วม
A2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานขึ้้�นทะเบีียนที่่�มารัับบริิการ จากแฟ้้ม CHRONICFU
ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ ที่่�ได้้รัับการตรวจ  HbA1c (LABFU.LABTEST =
“0531601”) ระดัับ HbA1c ครั้้�งสุุดท้้าย ใช้้ข้้อมููลจาก LABFU.LABRESULT
      -  HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 7 ในผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�ไม่่มีีโรคร่่วม
      -  HbA1c ครั้้�งสุุดท้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 8 ในผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�มีีโรคร่่วม
B1 : จำำ � นวนผู้้ � ป่ ่ ว ยเบาหวานที่่� ไ ด้้รัั บ การวิิ นิ ิ จฉั ั ย จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS_OPD,                 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10-E14 ที่่�อยู่่�อาศััย
ในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้าน
ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้าน
อยู่่�นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย) PERSON.NATION =
“099” (สััญชาติิไทย)
B2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ขึ้้น� ทะเบีียน CHRONIC และมารัับบริิการทั้้ง� หมดจากแฟ้้ม
CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ
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ตััวชี้้�วััดที่่� 4 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีความดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีความดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิิ นิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวานที่่�ไม่่มีี
ภาวะแทรกซ้้อน (รหััส ICD-10 : E10-14) และได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนมารัับบริิการ
ความดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg หมายถึึง ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ได้้รัับการตรวจ 
ความดัันโลหิิต และมีีค่่าความดัันโลหิิตน้้อยกว่่า 140/90 mmHg
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 60
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโรคเบาหวาน และผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบทั้้�งหมด
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รัับการตรวจวััดความดัันโลหิิต และมีีค่า่
ความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณ น้้อยกว่่า 140/90 mmHg
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนและมารัับบริิการที่่�ได้้รัับการตรวจวััดความดััน
โลหิิตและมีีค่่าความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณ น้้อยกว่่า 140/90 mmHg
รายการข้้อมููล 2
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด 
B2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
(A1/B1)x100
วิิธีีการประมวลผล
คิิดจาก 43 แฟ้้ม (ช่่วงปีีงบประมาณ)
A1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รัับการตรวจวััดความดัันโลหิิต และมีีค่า่
ความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณ น้้อยกว่่า 140/90 mmHg ประมวลผลจาก
CHRONICFU
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนและมารัับบริิการที่่�ได้้รัับการตรวจวััดความดััน
โลหิิตและมีีค่่าความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณ น้้อยกว่่า 140/90 mmHg
ประมวลผลจาก CHRONICFU
B1 : จำำ � นวนผู้้ � ป่ ่ ว ยเบาหวานที่่� ไ ด้้รัั บ การวิิ นิ ิ จฉั ั ย จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS_OPD,                 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัั ส ICD-10 3 หลัั ก ขึ้้� น ต้้นด้้วย E10-E14
ที่่�อยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่�ออยู่่�    
ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ
แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย)
PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)ในปีีงบประมาณ ของหน่่วยบริิการ
ที่่�ได้้รัับการตรวจวััดความดัันโลหิิต
B2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด  ประมวลผลจาก
CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ ที่่�ได้้รัับการตรวจวััดความดัันโลหิิต
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
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ตััวชี้้�วััดที่่� 5 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ลดลงจากปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
ตััวชี้้�วััด

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.] ลดลงจาก
ปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
คำำ�นิิยาม
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน และได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน/ ผู้้ป่� ่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
ภาวะอ้้วน หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่มี� ดัี ชั นีีมวลกาย (BMI) มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 25 กก./ตร.ม.
หมายเหตุุ : ดััชนีีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) เป็็นค่่าที่่�คำำ�นวณ เท่่ากัับ
น้ำำ��หนัักตััว (หน่่วยเป็็นกิิโลกรััม) หารด้้วย ความสููง (หน่่วยเป็็นเมตร) ยกกำำ�ลัังสอง
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 10
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโรคเบาหวาน และผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบทั้้�งหมด
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีีงบประมาณปััจจุุบััน
รายการข้้อมููล 2
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
[(B-A)/B]x100
วิิธีีการประมวลผล
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.]
ในปีีงบประมาณปััจจุบัุ นั ประมวลผลจาก CHRONICFU ในครั้้�งล่่าสุุดที่่มี� ี WEIGHT และ
HEIGHT โดยคำำ�นวณเป็็นค่่า BMI [WEIGHT (kg.) หารด้้วย HEIGHT (m.) ยกกำำ�ลังั สอง]
มีีค่่ามากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 25 กก./ตร.ม. และแฟ้้ม PERSON ที่่�อยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่� 
ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE
= “9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มีีภาวะอ้้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม.] ในปีี
งบประมาณที่่�ผ่่านมาประมวลผลจาก CHRONICFU ในครั้้�งล่่าสุุดที่่�มีี WEIGHT และ
HEIGHT โดยคำำ�นวณเป็็นค่่า BMI [WEIGHT (kg.) หารด้้วย HEIGHT (m.) ยกกำำ�ลังั สอง]
มีีค่่ามากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 25 กก./ตร.ม.และแฟ้้ม PERSON ที่่�อยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�   
รัับผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่� 
ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE
= “9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.NATION =“099” (สััญชาติิไทย)
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ตััวชี้้�วััดที่่� 6 ร้้อยละของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลััน ในผู้้�ป่่วยเบาหวาน
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยเบาหวาน
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวานและได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียน/ผู้้ป่� ่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
ภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลััน หมายถึึง ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนเฉีียบพลััน         
ซึ่่ � ง ประกอบด้้วยภาวะระดัั บ น้ำำ � �ต าลในเลืื อดต่ำ ำ � �จ นระดัั บ ความรู้้ � สึึ กตัั ว ผิิ ด ปกติิ              
(Conscious Change)หรืือสััญญาณชีีพผิิดปกติิ (Abnormal Vital Signs) และ/หรืือ 
ภาวะระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููงที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�ม DKA และ Hyperosmolar Coma
เกณฑ์์เป้้าหมาย
น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 2
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโรคเบาหวานและผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบ
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มารัับการรัักษาด้้วยภาวะระดัับน้ำำ�ต
� าล
ในเลืือดต่ำำ��และ/หรืือ ภาวะระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
A2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับการรัักษาด้้วยภาวะระดัับน้ำำ�ต
� าล 
ในเลืือดต่ำำ��และ/หรืือ ภาวะระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
รายการข้้อมููล 2
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบทั้้�งหมด
B2 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้�งหมด 
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
(A1/B1)x100
วิิธีีการประมวลผล
คิิดจาก 43 แฟ้้ม (ช่่วงปีีงบประมาณ)
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวานในเขตรัับผิิดชอบที่่�มารัับการรัักษาด้้วยภาวะระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืื อดต่ำ ำ � � และ/หรืื อ  ภาวะระดัั บ น้ำำ � �ต าลในเลืื อดสูู ง จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS
ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
และได้้รัับการวิินิิจฉััยในแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD/DIAGNOSIS_IPD ด้้วยรหััส ICD-10
E16.0, E16.1, E16.2, E10.0, E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ่วยเบาหวานที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและมารัับการรัักษาด้้วยภาวะระดัับน้ำำ�ต
� าล 
ในเลืื อดต่ำ ำ � � และ/หรืื อ  ภาวะระดัั บ น้ำำ � �ต าลในเลืื อดสูู ง จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS
ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
และได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั ในแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD/ DIAGNOSIS_IPD ด้้วยรหััส ICD-10
E16.0, E16.1, E16.2, E10.0, E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
B1 : จำำ � นวนผู้้ � ป่ ่ ว ยเบาหวานที่่� ไ ด้้รัั บ การวิิ นิ ิ จฉั ั ย จากแฟ้้ ม DIAGNOSIS_OPD,                  
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10-E14 ที่่�อยู่่�อาศััย
ในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้าน
ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้าน
อยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.
NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
B2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนและมารัับบริิการทั้้ง� หมดจากแฟ้้ม CHRONICFU
ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ PERSON.NATION=”099”(สััญชาติิไทย)
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
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ตััวชี้้�วััดที่่� 7 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานรายใหม่่ลดลง
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวานรายใหม่่ลดลง
ผู้้ � ป่ ่ ว ยเบาหวานรายใหม่่ หมายถึึง ผู้้ � ที่่ � ไ ด้้รัั บ การวิิ นิ ิ จฉั ั ย ครั้้� ง แรกจากแพทย์์ ว่ ่ า
ป่่วยด้้วยโรคเบาหวาน ในปีีงบประมาณปััจจุุบััน และไม่่เคยได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น  
ผู้้�ป่่วยเบาหวานมาก่่อน
ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ลดลง หมายถึึง จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ในปีีงบประมาณ
ปััจจุุบัันลดลงจากปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 5
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยที่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรกจากแพทย์์ว่่าป่่วยจาก
โรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีีงบประมาณปััจจุุบััน
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรกจากแพทย์์ว่่าด้้วย
โรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีีงบประมาณปััจจุุบััน
รายการข้้อมููล 2
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรกจากแพทย์์ว่่าด้้วย
โรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
[(B1-A1)/B1] x100
วิิธีีการประมวลผล
A1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรกจากแพทย์์ว่่าด้้วย
โรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีีงบประมาณปััจจุบัุ นั ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10-E14 ที่่�อยู่่�อาศััย
ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ใน
เขตรัับผิิดชอบ
แต่่ ท ะเบีี ย นบ้้านอยู่่�นอกเขตรัั บ ผิิ ด ชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”
(ไม่่จำำ�หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
B1 : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรกจากแพทย์์ว่่าด้้วย
โรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีีงบประมาณที่่ผ่� า่ นมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย E10 – E14
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ตััวชี้้�วััดที่่� 8 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
กลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง หมายถึึง ประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไป ที่่�ได้้รัับการ
คััดกรองความดัันโลหิิตสููงและมีีค่่าระดัับความดัันโลหิิตตััวบน (SBP) ในช่่วง 140-179
mmHg และ/หรืือค่่าระดัับความดัันโลหิิตตััวล่่าง (DBP) ในช่่วง 90-109 mmHg            
ในเขตรัับผิิดชอบและยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคความดัันโลหิิตสููงในปีีงบประมาณ
การได้้รับั การตรวจติิดตาม หมายถึึง การตรวจวััดความดัันโลหิิตซ้ำ�ที่่
�ำ บ้้� าน ตามแนวทาง
การวััดความดัันโลหิิตที่่บ้้� าน หลัังจากได้้รัับการคััดกรองความดัันโลหิิตสููงที่่�สถานบริิการ
สาธารณสุุข หรืือในชุุมชนแล้้ว
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 60
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้น� ไปในเขตรัับผิิดชอบ (type area 1 และ 3) ที่่�ได้้รัับการคััดกรอง
ว่่าเป็็นกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง ในปีีงบประมาณ
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
1. บัันทึึกผ่่านโปรแกรมพื้้�นฐานของหน่่วยบริิการ และส่่งออกข้้อมููลตามมาตรฐาน ข้้อมููล 
43 แฟ้้ม เข้้าสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
2. กรณีีข้้อมููลการวััดความดัันโลหิิตที่่�บ้้านให้้บัันทึึกผ่่านระบบ HDC
แหล่่งข้้อมููล
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุุข
รายการข้้อมููล 1
A = จำำ�นวนประชากรกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไป ในเขต          
รัับผิิดชอบได้้รัับการวััดความดัันโลหิิตที่่�บ้้าน
รายการข้้อมููล 2
B = จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไป ในเขตรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับการคััดกรอง                    
โรคความดัันโลหิิตสููงและเป็็นกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงในปีีงบประมาณ
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
(A/B)x100
วิิธีีการประมวลผล
ติิดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุุข
หมายเหตุุ
* B : กลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง ที่่�มีค่ี า่ ระดัับความดัันโลหิิตตัวั บน (SBP) ในช่่วง
140-179 mmHg และ/หรืือค่่าระดัับความดัันโลหิิต ตััวล่่าง (DBP) ในช่่วง 90-109
mmHg ในเขตรัับผิิดชอบและยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคความดัันโลหิิตสููง
* A : กลุ่่�มสงสััยป่่วยความดัันโลหิิตสููง ที่่�มีีค่่าระดัับความดัันโลหิิตตััวบน (SBP) ในช่่วง
140-179 mmHg และ/หรืือค่า่ ระดัับความดัันโลหิิต ตัวั ล่่าง (DBP) ในช่่วง 90-109 mmHg
ในเขตรัับผิิดชอบและยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคความดัันโลหิิตสููง และได้้รัับการทำำ� 
Home BP โดยต้้องรายงานผลค่่าเฉลี่่�ย Home BP ถััดจากวัันสงสััยป่่วย อย่่างน้้อย 8
วัันและไม่่เกิิน 120 วััน
ตััวอย่่างการคำำ�นวณเป้้าหมายผลงาน
1. ได้้รัับการคััดกรองโรคความดัันโลหิิตสููงและเป็็นกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
ในวัันที่่� 1 กัันยายน 2562 จะต้้องได้้รัับการวััดความดัันโลหิิตที่่�บ้้านภายใน 120 วััน      
ดัังนั้้�นวัันสุุดท้้ายของการวััดความดัันโลหิิตที่่บ้้� าน จะต้้องไม่่เกิินวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562
จึึงจะนัับเป็็นเป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงานของไตรมาส 1 ปีีงบประมาณ 2563
2. ได้้รัับการคััดกรองโรคความดัันโลหิิตสููงและเป็็นกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
ในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562 จะต้้องได้้รัับการวััดความดัันโลหิิตที่่�บ้้านภายใน 120 วััน
ดัังนั้้น� วัันสุุดท้้ายของการวััดความดัันโลหิิตที่่บ้้� าน จะต้้องไม่่เกิินวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563
จึึงจะนัับเป็็นเป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงานของไตรมาส 2 ปีีงบประมาณ 2563
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
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ตััวชี้้�วััดที่่� 9 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี
ตััวชี้้�วััด
คำำ�นิิยาม

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี
ผู้้ป่� ว่ ยความดัันโลหิิตสููง หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั โรคความดัันโลหิิตสููงด้้วยรหััส
= I10-I15
ผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ค� วบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยโรคความดััน
โลหิิ ตสูู งที่่� มี ี ร ะดัั บ ความดัั น โลหิิ ต  2 ครั้้� ง สุุ ดท้้ ายติิ ดต่ ่ อกั ั น <140/90 mmHg
ในช่่วงปีีงบประมาณ ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่า่ ผู้้ป่� ว่ ยความดัันโลหิิตสููงจะมีีโรคเบาหวานร่่วมด้้วยหรืือไม่่
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 50
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนและอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกผ่่านโปรแกรมพื้้�นฐานของหน่่วยบริิการ และส่่งออกข้้อมููลตามมาตรฐานข้้อมููล 
43 แฟ้้ม
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A1 = จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิต 
ได้้ดีี 2 ครั้้�งสุุดท้้ายติิดกัันในปีีงบประมาณ
B1 = จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงในเขตรัับผิิดชอบ
C1 = จำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�มีรี ะดัับความดัันโลหิิตครั้้ง�
สุุดท้้ายในปีีงบประมาณควบคุุมได้้ดีี
D1 = จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ไม่่มีค่ี า่ ระดัับความดัันโลหิิต 
ในปีีงบประมาณ
รายการข้้อมููล 2
A2 = จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ขึ้้�นทะเบีียนที่่�มารัับบริิการในสถานบริิการ
ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตได้้ดีี 2 ครั้้�งสุุดท้้ายติิดกัันในปีีงบประมาณ
B2 = จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ขึ้้�นทะเบีียนที่่�มารัับบริิการในสถานบริิการ
C2 = จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ขึ้้�นทะเบีียนที่่�มารัับบริิการในสถานบริิการมีี
ระดัับความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณควบคุุมได้้ดีี
D2 = จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ขึ้้�นทะเบีียนที่่�มารัับบริิการในสถานบริิการ      
และไม่่มีค่ี ่าระดัับความดัันโลหิิตในปีีงบประมาณ
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
(A1/B1)x100
วิิธีีการประมวลผล
คิิดจาก 43 แฟ้้ม (ช่่วงปีีงบประมาณ)
A1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้น� ต้้นด้้วย I10-I15 ในเขตรัับผิิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบและอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยในเขตรัับผิิดชอบ
แต่่ทะเบีียนอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ PERSON.DISCHAGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย)
PERSON.NATION = “099” (สัั ญ ชาติิ ไ ทย) และมีี ค่่ า ระดัั บความดัั น โลหิิ ต  2
ครั้้�งสุุดท้้ายติิดต่อกั
่ ัน ใช้้ข้้อมููลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50
and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
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B1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้น� ต้้นด้้วย I10-I15 ในเขตรัับผิิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
C1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้น� ต้้นด้้วย I10-I15 ในเขตรัับผิิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”) 1 (มีีชื่่ออยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบ
และอยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนอยู่่�  นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ
PERSON.DISCHAGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
และมีีค่่าระดัับความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้าย ใช้้ข้้อมููลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.
SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg)
D1 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้น� ต้้นด้้วย I10-I15 ในเขตรัับผิิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) และไม่่มีค่ี า่ ระดัับความดัันโลหิิต  ในปีีงบประมาณ
A2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย I10-I15 (สััญชาติิไทย)
ที่่�มารัับบริิการทั้้�งหมดจากแฟ้้ม CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ
และมีีค่่าระดัับความดัันโลหิิต  2 ครั้้�งสุุดท้้ายติิดต่่อกััน ใช้้ข้้อมููลจาก CHRONICFU
(CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN
50 and 89 mmHg)
B2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย I10-I15 (สััญชาติิไทย)
ที่่�มารัับบริิการทั้้�งหมดจากแฟ้้ม CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ
C2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย I10-I15 (สััญชาติิไทย)
ที่่�มารัับบริิการทั้้�งหมดจากแฟ้้ม CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ และ
มีีค่่าระดัับความดัันโลหิิตครั้้�งสุุดท้้ายในปีีงบประมาณ ใช้้ข้้อมููลจาก CHRONICFU
(CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN
50 and 89 mmHg)
D2 : จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั จากแฟ้้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหััส ICD-10 3 หลัักขึ้้�นต้้นด้้วย I10-I15 (สััญชาติิไทย)
ที่่�มารัับบริิการทั้้�งหมดจากแฟ้้ม CHRONICFU ในปีีงบประมาณของหน่่วยบริิการ และ
ไม่่มีีค่่าระดัับความดัันโลหิิตในปีีงบประมาณ
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ตััวชี้้�วััดที่่� 10 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง
ที่่�ได้้รัับการค้้นหาและคััดกรองโรคไตเรื้้�อรััง
ตััวชี้้�วััด

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�ได้้รัับการค้้นหา
และคััดกรองโรคไตเรื้้�อรััง
คำำ�นิิยาม
ผู้้ป่� ว่ ยโรคไตเรื้้อ� รััง (CKD) หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีลัี กั ษณะอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ในสองข้้อต่่อไปนี้้�
1. ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะไตผิิดปกติินานติิดต่่อกัันเกิิน 3 เดืือน ทั้้�งนี้้�ผู้้�ป่่วยอาจจะมีีอัตั รากรอง
ของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิิดปกติิหรืือไม่่ก็็ได้้ 
2. ผู้้�ป่่วยที่่�มีี GFR น้้อยกว่่า 60 mL/min/1.73 m2 ติิดต่่อกัันเกิิน 3 เดืือน โดยที่่�อาจ
จะตรวจพบหรืือไม่่พบว่่ามีีร่่องรอยของไตผิิดปกติิก็็ได้้
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 80
สููตรในการคำำ�นวณ
ตััวตั้้�ง : จำำ�นวนผู้้�ป่่วย DM และ/หรืือ HT ที่่�ไม่่เคยได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคไตเรื้้�อรััง
ในเขตรัับผิิดชอบ ที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรอง x 100
ตััวหาร : จำำ�นวนผู้้�ป่่วย DM และ/หรืือ HT ที่่�ไม่่เคยได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคไตเรื้้�อรััง
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
รายงานผ่่านระบบ 43 แฟ้้มของสำำ�นัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์
ผู้้�ให้้ข้้อมููลทางวิิชาการ/ 1. นพ.เจริิญ เกีียรติิวััชรชััย โทร 089-673-0915, kcharoen007@hotmail.com
ผู้้�ประสานตััวชี้้�วััด
2. นายไพบููลย์์ ไวกยีี โทร 081-853-4057, paiboon.wa@moph.mail.go.th
หมายเหตุุ
- ผู้้�ป่่วยจะถืือว่่าได้้รัับการคััดกรองโรคไต ก็็ต่่อเมื่่�อ
1. ผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููงได้้รัับการตรวจ serum creatinine อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งในปีี
งบประมาณ
2. ผู้้ป่� ว่ ยเบาหวานได้้รัับการตรวจทั้้�ง urine protein และ serum creatinine อย่่างน้้อย
1 ครั้้�งในปีีงบประมาณเดีียวกััน โดยไม่่ระบุุเวลาระหว่่างการตรวจปััสสาวะและเลืือด
- การตรวจ urine protein อาจตรวจด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�ง ดัังนี้้� คือ  
ื
(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหััส 0440206;
(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหััส 17 หรืือ 0440205;
(3) microalbuminuria รหััส 12 หรืือ 0440204
(4) macroalbuminuria รหััส 14 หรืือ 0440203
- ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น CKD จะหมายถึึง  CKD จากสาเหตุุใดก็็ตาม เช่่น นิ่่�ว
โรคเบาหวานและความดัันโลหิิต เป็็นต้้น
ควรบริิโภคโซเดีียม
ไม่่เกิิน 1 ช้้อนชาต่่อวััน
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Measurement Template Query Condition
การคำำ�นวณ KPI (พิิจารณาเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�วัันได้้รัับการคััดกรองเกิิดก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่า
เป็็น CKD) ดัังนี้้�
ร้้อยละของผู้้�ป่่วย DM และ/หรืือ  HT ในสถานบริิการทุุกระดัับที่่�ไม่่เคยถููกวิินิิจฉััยว่่าเป็็น CKD
และได้้รัับการคััดกรอง CKD สููตรคำำ�นวณ ได้้แก่่
- ตััวหาร = ผู้้�ป่่วยที่่�มีีรหััสโรคเป็็น (((E10*, E11*, E12*, E13*, E14*) - (E102, E112, E122,
E132, E142 หรืือ N083)) และ/หรืือ มีีรหััสโรคเป็็น (I1*-I12*, I13*, I151))) และไม่่มีีรหััสโรค N181-N189
ก่่อนหน้้านั้้�น Typearea 1, 3 สััญชาติิไทย (File PERSON : สััญชาติิไทยรหััส 099) เท่่านั้้�น
- ตััวตั้้�ง = ผู้้�ป่่วยของตััวหารที่่�มีี E* ที่่�ตรวจทั้้�ง 2 ข้้อ คืือ
(1) ตรวจข้้อใดข้้อหนึ่่�ง (microalbumin (LABTEST12 หรืือ 0440204) หรืือ macro albumin
(LABTEST14 หรืือ 0440203) หรืือ UPCR (LABTEST17 หรืือ 0440205) และ ACR (รหััส 0440206) และ
(2) ตรวจข้้อใดข้้อหนึ่่�งของ (creatinine (LABTEST11) หรืือ  eGFR (LABTEST15) ใน File:
LABFU))]+[(ผู้้�ป่่วยของตััวหารที่่�มีี l* ที่่�ตรวจข้้อใดข้้อหนึ่่�งของ (creatinine (LABTEST11) หรืือ  eGFR
(LABTEST15) ใน File: LABFU))]x100
ตััวชี้้�วััดที่่� 11 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�มีี CVD Risk
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีผล CVD Risk ลดลงเป็็น <20% ในไตรมาส 3, 4
ตััวชี้้�วััด

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�มีี CVD Risk ≥20%
ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีผล CVD Risk ลดลงเป็็น <20% ในไตรมาส 3, 4
คำำ�นิิยาม
ผู้้�ที่่�ได้้รัับการประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อโรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) หมายถึึง
ผู้้ป่� ว่ ยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี ที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนได้้รัับ
การประเมิินโอกาสเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) ใน 10 ปีีข้้างหน้้า
หมายเหตุุ : รหััส ICD10 ที่่�จะนำำ�มาประเมิิน CVD Risk ได้้แก่่
1. รหััสโรคเบาหวาน E10.-E14. (นัับทุุกจุุดที่่�ตามหลัังรหััส) ยกเว้้น รหััส E10.-E14.
ร่่วมกัับ I60-I69 ในทุุกประเภทการวิินิิจฉััย (Dx type)
2. รหััสโรคความดัันโลหิิตสููง I10-I15 ยกเว้้นรหััส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,
I13.9 และรหััส I10-I15 ร่่วมกัับ I60-I69 ในทุุกประเภทการวิินิิจฉััย (Dx type)
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 40
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี           
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ (Type area 1 และ 3)     
Type area 1 หมายถึึง ผู้้ป่� ว่ ยที่่มี� ที่่ี อยู่่�ต
� ามทะเบีียนบ้้านในเขตรัับผิิดชอบและอาศััยอยู่่�จริิง
Type area 3 หมายถึึง ผู้ป่�้ ว่ ยที่่อ� าศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบแต่่ไม่่มีที ะเบีียนบ้้าน อยู่่�เขตรัับผิิดชอบ
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกผ่่านโปรแกรมพื้้�นฐานของหน่่วยบริิการ และส่่งออกข้้อมููลตามมาตรฐานข้้อมููล 
43 แฟ้้ม
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
N C D Clinic Plus ปีี 2563
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แหล่่งข้้อมููล
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วิิธีีการประมวลผล

54

ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ได้้รัับการประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิด  
โรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) ใน 10 ปีีข้้างหน้้า ที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk ลดลง <20% ในช่่วง
ไตรมาส 3, 4
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ได้้รัับการประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิด   
โรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) ใน 10 ปีีข้้างหน้้า ที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2
A/Bx100
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ได้้รัับการประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิด  
โรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) ใน 10 ปีีข้้างหน้้า ที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 และมีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk ลดลง <20% ในช่่วง
ไตรมาส 3, 4 ห่่างกัันอย่่างน้้อย 90 วััน โดยใช้้ค่่าประมวลผลจากเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�
   - การสููบบุุหรี่่� จากแฟ้้ม SPECIALPP/NCDSCREEN
   - ค่่าความดัันตััวบน SBP ล่่าสุุด จากแฟ้้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
   - ค่่า Total Cholesterolจากแฟ้้ม LABFU
   - ค่่าส่่วนสููง/รอบเอวล่่าสุุด จากแฟ้้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
   - การป่่วยเป็็นเบาหวาน/ความดัันโลหิิตสููง จากแฟ้้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
   - อายุุและเพศ จากแฟ้้ม PERSON โดยที่่�อยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ PERSON.
TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและ
อยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ
PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดัันโลหิิตสููง (I10-I15) อายุุ 35-60 ปีี
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนและอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ได้้รัับการประเมิินโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิด   
โรคหััวใจและหลอดเลืือด (CVD Risk) ใน 10 ปีีข้้างหน้้า ที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยง CVD Risk
≥20% ในช่่วงไตรมาส 1, 2 โดยใช้้ค่่าประมวลผลจากเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�
   - การสููบบุุหรี่่� จากแฟ้้ม SPECIALPP/NCDSCREEN
   - ค่่าความดัันตััวบน SBP ล่่าสุุด จากแฟ้้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
   - ค่่า Total Cholesterol จากแฟ้้มLABFU
   - ค่่าส่่วนสููง/รอบเอวล่่าสุุด จากแฟ้้ม CHRONICFU/NCDSCREEN
   - การป่่วยเป็็นเบาหวาน/ความดัันโลหิิตสููง จากแฟ้้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
   - อายุุและเพศ จากแฟ้้ม PERSON โดยที่่�ยู่่�อาศััยในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ PERSON.
TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีีชื่่�ออยู่่�ตามทะเบีียนบ้้านในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและ
อยู่่�จริิง), 3 (มาอาศััยอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ แต่่ทะเบีียนบ้้านอยู่่�นอกเขตรัับผิิดชอบ) และ
PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่่จำ�ำ หน่่าย) PERSON.NATION = “099” (สััญชาติิไทย)
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ตััวชี้้�วััดที่่� 12 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง ที่่�เป็็น CKD 3-4
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้้ตามเป้้าหมาย
ตััวชี้้�วััด

ร้้อยละของผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง ที่่�เป็็น CKD 3-4
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้้ตามเป้้าหมาย
คำำ�นิิยาม
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููง หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััย
ว่่าเป็็นโรคเบาหวาน, โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวานร่่วมกัับความดัันโลหิิตสููง โดย
ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
ผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�เป็็น CKD 3-4 หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
การวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน, โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวานร่่วมกัับความดััน
โลหิิตสููง โดยได้้รัับการขึ้้น� ทะเบีียนในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบ แล้้วเป็็นโรคไตเรื้้อรั
� งั stage 3-4
eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึึง อััตราการกรองของไตที่่�ได้้
จากการคำำ�นวณจากค่่า serum creatinine ของผู้้�ป่่วยตามสมาการ CKD-EPI
เกณฑ์์เป้้าหมาย
มากกว่่าร้้อยละ 50
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงที่่�ขึ้้�นทะเบีียนในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบและ
มารัับบริิการที่่�เป็็น CKD stage 3-4
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านโปรแกรมของหน่่วยบริิการ
แหล่่งข้้อมููล
ฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม
รายการข้้อมููล 1
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงสััญชาติิไทยที่่�มารัับบริิการที่่�
โรงพยาบาล ที่่�เป็็น CKD stage 3-4 ตอนเริ่่�มประเมิินได้้รัับการตรวจ  creatinine
และมีีผล eGFR ≥2 ค่่า และค่่าทั้้�งสองห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน โดยพิิจารณาค่่าของ
eGFR ตั้�ง้ แต่่ย้้อนหลััง 1 ปีีงบประมาณ และมีีค่่าเฉลี่่�ยการเปลี่่�ยนแปลง <5
รายการข้้อมููล 2
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสููงสััญชาติิไทยที่่�มารัับบริิการที่่�
โรงพยาบาล ที่่�เป็็น CKD stage 3-4 ตอนเริ่่�มประเมิินได้้รัับการตรวจ  creatinine
และมีีผล eGFR ≥2 ค่่า และค่่าทั้้�งสองห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน โดยพิิจารณาค่่าของ
eGFR ตั้�ง้ แต่่ย้้อนหลััง 1 ปีีงบประมาณ
สููตรคำำ�นวณตััวชี้้�วััด
A/Bx100
วิิธีีการประมวลผล
A : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสััญชาติิไทยที่่�มารัับบริิการที่่�   
โรงพยาบาล ที่่�เป็็น CKD stage 3-4 ตอนเริ่่ม� ประเมิินได้้รัับการตรวจ creatinine และมีี
ผล eGFR ≥ 2 ค่่า และค่่าทั้้�งสองห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน โดยพิิจารณาค่่าของ eGFR
ตั้ง�้ แต่่ย้้อนหลััง 1 ปีีงบประมาณ และมีีค่า่ เฉลี่่ย� การเปลี่่ย� นแปลง <5 ประมวลผลจากแฟ้้ม
   - ป่่วยเป็็นเบาหวาน/ความดัันโลหิิตสููง จากแฟ้้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
   - ค่่า eGFR จากแฟ้้ม LABFU
   - เป็็นผู้้�ป่่วย CKD STAGE จากแฟ้้ม DIAGNOSIS และ LABFU ซึ่่�งทุุกแฟ้้มจะต้้อง
เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับแฟ้้ม PERSON ได้้
B : จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเบาหวาน และ/หรืือ ความดัันโลหิิตสััญชาติิไทยที่่�มารัับบริิการที่่�  
โรงพยาบาล ที่่�เป็็น CKD stage 3-4 ตอนเริ่่�มประเมิินได้้รัับการตรวจ  creatinine
และมีีผล eGFR ≥2 ค่่า และค่่าทั้้�งสองห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน โดยพิิจารณาค่่าของ
eGFR ตั้�ง้ แต่่ย้้อนหลััง 1 ปีีงบประมาณประมวลผลจากแฟ้้ม
   - ป่่วยเป็็นเบาหวาน/ความดัันโลหิิตสููง จากแฟ้้ม CHRONIC/DIAGNOSIS
   - ค่่า eGFR จากแฟ้้ม LABFU
   - เป็็นผู้้ป่� ่วย CKD STAGE จากแฟ้้ม DIAGNOSIS และ LABFU ซึ่่�งทุุกแฟ้้มจะต้้อง
เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับแฟ้้ม PERSON ได้้
คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
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