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การน าNCD CLINIC PLUS  
ไปปรับปรุงและพัฒนาในระดับพืน้ที่  



Standard 

Guideline 

 เกณฑ์การประเมิน  - ผ่านเกณฑ์  
                                - เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

                                - เฟ้นหาผู้ ท่ีได้คะแนนสูงสุด ,รางวัล  

การพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ 



The Expanded Chronic Care Model 
(Victoria Barr et al,2002) 

คลินิก NCD คุณภาพ 

1 

 

•   มีทิศทางและนโยบาย 
 

2 

• มีระบบสารสนเทศ 
 

3 

 
• มีการปรับระบบแลกระบวนการ

บริการ 
 

4 

• มีระบบสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง  

5 
• มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

6 

 

• จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
 



NCD board เครือข่าย ใน / นอกกระทรวง , ก าหนด ทิศทาง 
นโยบาย เป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม , ประชุม  

 มีการด าเนินการ แผนงาน โครงการท่ีมาจากการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนด
เป้าหมาย และตัวชีว้ัดร่วมกัน   

กระจายข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับทัง้ภายใน ,ภายนอก  

 มีการทบทวน  ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลและแก้ไขปัญหา  

บุคลากร สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเอือ้ต่อการเข้าถึง  

 เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ มีแผนการบริหารจัดการ การดูแลรักษา  

 

 

องค์ประกอบที่  1   ทิศทาง และนโยบาย 



5 
ทีมมีการปรับปรุง  ทบทวน ตดิตาม ความก้าวหน้า และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

ผู้บริหารมอบนโยบาย  



ประชุมวิเคราะห์ปัญหา/ร่วมท าแผนสุขภาพ /แผน 
3 ดี / แผนกองทุน/แผนยุทธศาสตร์ 



โครงสร้างการด าเนนิงานแก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน       
ความดันโลหิตสูง 

NCD Broad 

Case manager 

คลินิกบริการ พฒันาบคุลากร ข้อมลูข่าวสาร แพทย์ทางเลือก ปรับเปลี่ยน ศนูย์เรียนรู้ 

 Case Mx  งาน IT 
 แพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนจีน  PCU รพ. 

รพสต. 

 งานคณุภาพ 

 KM /ประสานงาน 
งานคณุภาพ สสอ. 

PCU รพ. 
รพสต. 

ชมุชน 

KM/ประสานงาน 
PCU รพ. 
รพสต. 



  
       มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรค
เรือ้รังเป็นเลิศ   เกดิภมูปัิญญา      
        น าพาชุมชนเข้มแข็ง 

     

วิสัยทัศน ์



6.มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน 

5.มีการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.มีมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการ  

3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 

2.มีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมความเสี่ยง และแจ้งข่าวสารการเตือนภัยของโรคเรื้อรังในพ้ืนที่ 

1.มีการคัดกรองภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หัวใจ  หลอดเลือดในประชากรอายุมากกว่า 35 ปี 



 
คณะท างาน 
ถอดบทเรียน.... 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ … 

ทบทวน ตดิตาม
ความก้าวหน้า  
 



ระบบทะเบียนข้อมูล วิเคราะห์ร่วมกับเครือข่าย ,ทบทวน ปรับปรุง
ทะเบียนข้อมูล  

ระบบข้อมูล และสารสนเทศ มีdata center ระดับอ.และจ. , คืน
ข้อมูล และสะท้อนปัญหา, ปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  

น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ, ออกแบบบริการ  

การรายงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ,วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการปัญหา ,ผู้ บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

องค์ประกอบที่  2   ระบบสารสนเทศ 



รพ.สต 

PCU 
รพ. 

การพัฒนาระบบข้อมูลและการเชือ่มโยงข้อมูล 



ทีมผู้บันทึกข้อมูล และผู้ต้องการใช้ข้อมูลร่วมวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 



 Complete  Data 



Hosxp 

บริการทุกระดับมี
คุณค่า 

มีระบบการขึน้ทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่   
ลงการตรวจภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า CVD risk 



มีระบบรายงานคลนิิกโรคเรือ้รังที่ออกแบบให้ได้ตามที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการตามตัวชีวั้ด 
และเป็นระบบสารสนเทศ โดย Admin 



การน าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อการตัดสินใจพัฒนาระบบบริการ การแก้ไขปัญหา 
และการวางแผนการด าเนินงานได้  



สร้างทีม พัฒนาระบบข้อมูล DM/HT  



 มีการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยโรคร่วม วิเคราะห์ข้อมูลราย
กลุ่ม จัดบริการตามกลุ่ม  

การวินิจฉัยลงทะเบียนผู้ ป่วยใหม่และแจ้งผลแก่สถานบริการเครือข่าย  

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  

ผู้ ประสานงาน(nurse case manager/system 

manager) 
ส่งต่อผู้ ป่วยไปยังสถานบริการแต่ละระดับ ,เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวง  

Home health care  
 

องค์ประกอบที่  3   การปรับระบบ และกระบวนการบริการ  



คดักรองประชาชนอาย ุ 35  ปี  ข้ึนไป เพือ่คน้หาผูมี้ภาวะเสีย่งและ

ผูป่้วยโรคเบาหวานความดนัโลหติสูง/หลอดเลอืดสมอง และหวัใจ 

อสม.เช่ียวชาญที่ผ่านการอบรมช่วยในการออกตรวจคดักรองกลุม่เสีย่งในชุมชน 



ส่ือสารเตอืนภยั 

จัดท ำป้ำย Cut Out  ประชำสัมพนัธ์ลดเส่ียง 
โดยประกวดค ำขวญัทีไ่ด้รับรำงวัลชนะเลศิ 

และกลุ่มเส่ียงทีป่ฏิบัตติวัได้ด ีเป็น 
Model  



3 วัน 2 
คืน  

2 วัน 1 
คืน 

2 วัน 
ไป-กลับ 1 วัน 

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง 

การจัดบริการกลุ่มเส่ียง 



NCD clinic : คลินิกโรคเบาหวาน 3 ระดับ 

ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย 

สุขศาลา โรงพยาบาล รพ.สต. 





การบรกิารคลนิกิโรคเรือ้รงัในสขุศาลา 

เจาะเลอืด วดัความดนัฯ 
โดย อสม. 

ตรวจ จา่ยยา 
โดย พยาบาลเวชปฏบิตั ิ

นวด/ดแูลเทา้ 
โดย ผช.แผนไทย/ชมรมคนรกัษเ์ทา้ 

ออกก าลงักาย 



การบรกิารคลนิกิโรคเรือ้รงัในสขุศาลา 

ใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วย 
สาธติสมนุไพรลดน า้ตาลในเลอืด 

ลดความดนัฯ 

ตดิตามเยีย่มบา้น ในชว่งบา่ย  ผูป่้วยตน้แบบแลกเปลีย่นเรยีนรู ้



ตรวจและให้ค าแนะน า 

การจัดบริการในคลินิก รพ.สต. 
ดูแล รักษาผู้ป่วยตาม CPG 



NCD clinic ในโรงพยาบาล 

คลินิกเบาหวาน เป็นแบบ one stop service                                                       
เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดี 



one stop service 
ผู้รับผิดชอบN  4 คน 

ผู้ช่วยเหลือ 1 คน 

IT 1 คน                            

ด าเนินงานโดย     
ทีมสหวิชาชีพ 

refer case ลงพื้นที่   คลินิกบริการ  4  วัน ปรับเวลาบริการ 06.30 น. 

แพทย์ประจ า 3 ท่าน 
ผู้รับบริการเฉลี่ย               

80 คน/วัน 

  ปัจจุบัน......Process modifications  



ทีมจัดการการเรียนรู้ผู้ป่วยเบาหวาน 
แพทย ์

พยาบาล 

นักโภชนาการ 

เภสชักร 

ทนัตแพทย ์

นักกายภาพบ าบดั ญาติ แพทยแ์ผนไทย 

ผู้ป่วยเบาหวาน 



ก าหนดตารางการตรวจภาวะแทรกซ้อน 

ว/ด/ป กจิกรรม     ผู้ปฏิบัต ิ 

ต.ค. – พ.ค. 
Check  up Yearly(BUN/Cr, Lipid  Profile, Urine  alb, 

Micro  alb,HbA1C)   
  

DM Clinic / 
Lab  

พ.ย. – ธ.ค. คดักรอง TB   NCD team/TB 
Clinic 

ม.ค. – ม.ีค. ตรวจเท้ำ NCD Team/ 

เม.ย. – ม.ิย. ตรวจ Retina   NCD Team 

ก.ค. – ส.ค.  ตรวจฟัน NCD Team 

ก.ย. – ต.ค. คัดกรองผู้ป่วยซมึเศร้าด้วยค าถาม 2 Q    NCD Team 
 



ตรวจภาวะแทรกซ้อน 



ประเมินCVD risk โดยใช้  Color chart                                             
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

พัฒนาระบบเสื่อสารความเสี่ยงผู้ปว่ยส าหรับทมี 
ในการดูแลผู้ป่วย ใน Hos-xp 



ระบบการดูแลผู้ป่วย STEMI แบบครบวงจร 

ระบบสื่อสารความเสี่ยงที่ครอบคลุม                              
เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว 

ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยถูกต้อง  การวินิจฉัย และการดูแลรักษา 
รวดเร็ว ถูกต้อง ส่งต่อรวดเร็วกรณีเกินศักยภาพ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็ง 

เครือข่ายที่เข้มแข็ง 



การคัดกรอง & 
บ าบัดรักษา 



การวเิคราะห์ข้อมูลและตัง้เป้าหมายบริการร่วมกับผู้ป่วย 

Nurse 
Case  manager 

สหแพทย์ 
DM foot 

CKD clinic 

NCD Clinic รพศ./รพ.สต. 
     สุขศำลำ 

แพทย์ทำงเลอืก 

สหวิชำชีพ 

การพิทักษ์สิทธ์ิ 
แหล่งประโยชน์ 

ทีมเยีย่มบ้ำน 

 มีข้อมูล/มีภำวะเส่ียง 

การประสานทมีดแูล 



 การเยี่ยมบา้น(HOME HEALTH CARE) 
รว่มกบั อสม. กสค.  



จัดบริการ ก าหนด core content , เคร่ืองมือการประเมินศักยภาพ , 
มีแผน ติดตาม ทบทวน  

สื่อสารเพ่ือคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษา และการจัดการตนเอง
(สมุดสุขภาพ  ,SMBG  / SMBP) 

รวมกลุ่ม ชมรม เพ่ือสร้างความสามารถในการจัดการตนเอง  

สื่อ เคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง  

องค์ประกอบที่  4   มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง  



การให้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดูแลตนเอง 



ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเอง 
และมอบรางวัลให้ผู้ที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในวันเบาหวานโลก 



ให้ความรู้ในการสังเกตอาการ MI  & Stroke  
พร้อมแหล่งประโยชน์ในการช่วยเหลือเบื้องตัน 



Clinical practice guideline  ครอบคลุม สื่อสารแก่ผู้ เ ก่ียวข้อง 
ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุง  

ประสานงานให้ค าปรึกษาระหว่างผู้ จัดการระบบ กับผู้ ให้บริการทุกวิชาชีพ  

Case Conference / KM ทบทวน นวัตกรรม กระจายความรู้  
 

องค์ประกอบที่  5   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  



การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

**เพิม่พูนทกัษะบุคลำกรทั้งด้ำนวชิำกำร  ทกัษะ  ทั้งในและนอกหน่วยงำน โดย 

 

 

 

ประชุม/อบรม เพิม่ควำมรู้          

 

 

 

ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ กบั
องค์กรภำยนอก 

 

 

 

ศึกษำดูงำน/ 

รับ ศึกษำดูงำน        



Update /ฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วย  



ทบทวน CPG /case conference 

 



นวตักรรมใน
การคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อน     
ท่ีเท้า  :  

พฒันาแบบฟอรม์
การคดักรองเทา้    
และแผน่รกัษ์เทา้ 

นวัตกรรมใน
การป้องกันลด
ภาวะเสี่ยงการ
เกิดแผล    ที่
เท้า :  การนวด
กดจดุสะท้อนฝ่า
เท้า 

. นวตกรรมใน
การดูแลแผล : 
การดแูลแผล
ด้วยน า้ผึง้
ภายใต้ช่ือ 
โครงการเติม
หวานใหแ้ผล
หาย  

นวัตกรรมเพื่อ
ป้องกันแผลเปียก
น า้ : ถุงเท้า
มหัศจรรย์โดย
ประยกุต์จาก
ถงุพลาสตกิท่ีเหลือใช้
เย็บยางยืดท่ีปากถงุ
เพ่ือป้องกนัน า้ถกูแผล 
ใสพื่น้แผน่ยางพารา
เพ่ือป้องกนัการล่ืน หก
ล้ม 

นวตักรรมลด
ค่าใช้จ่ายผูป่้วย
ในการเดินทาง
มาท าแผลท่ี
โรงพยาบาล: 
แผลหายไดด้ว้ย
มอืเรา  

นวตกรรมจากระบบท างาน (Innovention) 



ศูนย์เรียนรู้  “เพื่อนใจ  วัยหวาน” 



ส่งคืนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  จัดท าแผนงาน วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผล  

สนับสนุนอปท.และชุมชนด าเนินงานท่ีเอือ้ต่อการปรับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน และขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดตัง้กลุ่มชมรมเพ่ือสุขภาพ  

สนับสนุนการดูแลติดตาม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่ม
ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของอสม. 

 มี กลุ่ม ชมรม ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน  

องค์ประกอบที่  6   จัดบริการเช่ือมโยงชุมชน 
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กระบวนการขบัเคลือ่น 

คณะกรรมการ/คณะท างาน DHS 3 ดี 
กองทุน ฯลฯ 

 ทีมขบัเคลือ่น 

ระดบัอ าเภอ 

 ทีมขบัเคลือ่น 

ระดบัต าบล 

 ทีมขบัเคลือ่น 

ระดบัหมู่บา้น 

1. คณะกรรมการ 3 ดี /กองทุน ระดับต าบล 
2. คณะท างาน 3 ด/ีกองทุน ระดับต าบล 
3. คณะอนุกรรมการ 

1.คณะกรรมการ ระดับหมู่บ้าน 3 ดี 10 – 15 คน 
2.คณะกรรมการกองทนุ  ระดับหมู่บ้าน 10 –15 คน 



ชุมชนในอ าเภอกมลาไสย-ฆ้องชัย                                                      
มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและมีความสุข 



 อัตราผู้ ป่วยDM/HT ท่ีขึ น้ทะเบียน และมารับการ รักษา  

 ร้อยละของผู้ ป่วยDM/HT ท่ีควบคุมได้ดี  

 อัตราผู้ ป่วยDM ท่ี ไ ด้ รับการตรวจไขมัน LDLและมีค่า LDL < 100 mg/dl , 

Retinal exam, Complete foot exam,  ภาวะอ้วนลงพุง  

 อัตราผู้ ป่วยDM ท่ี มีBP<140/90 mmHg 

 อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ ป่วยDM 

 กลุ่มเสี่ยงDMคัดกรองด้วยImpaired Fasting Glucose (IFG) 

 อัตราผู้ ป่วยDM/HTรายใหม่ลดลง   

 อัตราผู้ ป่วยDM/HT ท่ี ไ ด้ รับการคัดกรองCKD ,CVD risk  
 

ผลลัพธ์ตัวชีว้ัดบริการ NCD CLINIC PLUS  



  อตัราผู้ ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงูท่ีขึน้ทะเบียนและมารับการรักษาในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

ร้อยละผู้ ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงูท่ีควบคมุโรคได้ดี 

อตัราผู้ ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงูรายใหมล่ดลง 
DM2558 

DM2559 

HT 2558 

HT 2559 

อตัราผู้ ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงูท่ีได้รับการคดักรอง CKD และCVD risk 
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ผลลพัธ์ตวัช้ีวดัการบริการ NCD Clinic Plus  



 อัตราการสูบบุห ร่ีในผู้ ป่วยDM/HT 

 อัตราผู้ ป่วยDM/HT ท่ี  CVD Risk >=  30 % ได้ รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 ร้อยละของผู้ ป่วยDM ท่ีFPG<  130 mg/dl 

 

 

 

ตัวชีว้ัดที่ ก าหนด (ไม่น ามาคิดคะแนน)  



ผลลพัธ์ตวัช้ีวดัการบริการ NCD Clinic Plus  
ท่ีก  าหนดไวแ้ต่ไม่คิดคะแนน  



สวัสดี 



ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการโรคDM/HT  



controlน า้ตาล/BPได้ 
 

ไม่เกิด 2nd complication 

 

มีชีวิตอยู่อย่างคนปกติ  

 

Normal life span  

ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการโรคDM/HT  



เปลี่ยนจากHospital careเป็นCommunity care 

เปลี่ยนผู้ ดูแลจากบุคลากรสหวิชาชีพเป็นตัวเอง,ญาติพ่ีน้อง,คน
ใกล้ชิด  

เปลี่ยนจากซ่อม(รักษา)เป็นสร้าง(ส่งเสริมป้องกัน) 
เปลี่ยนจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นทุกกระทรวง,ทุกภาคส่วน  
เปลี่ยนจากสิทธิหน้าท่ี 
เปลี่ยนจากเรียนรู้ในวัยสูงอายุเป็นเด็กและวัยรุ่น(ในวัยเรียน) 
เปลี่ยนจากการรับรู้การตระหนัก,social concern 

เปลี่ยนจากBehavior changeDMSE/S 

 

ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการโรคDM/HT  



Applicationในการดูแลตนเอง  

Technologyการติดต่อสื่อสาร,การเรียนรู้pt./เจ้าหน้าท่ี 

DMในวัยท างาน ทัง้prevention,Rx  
ความเข้มข้นในการลดปัจจัยเสี่ยง(ออกก าลังกาย,บุหร่ี
,alcohol,Na.,HT,DM/อ้วน) 
 

 

         ตัวเราเอง 

ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการโรคDM/HT  



 

อยากให้NCD PLUSพัฒนาไปอย่างไรต่อไป  


