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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
ท่ีส�าคัญ ตามความหมายของระบบบริการปฐมภูมิ1 หมายถึง ส่วนที่เป็น 
“บรกิาร” อนัเป็นการจดัการให้เกดิกระบวนการบรกิารปฐมภมู ิซึง่มคีณุลักษณะ
ของระบบบริการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บริการองค์รวม การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน มีขอบเขตการด�าเนิน
การบริการสาธารณสุขทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและ 
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ รวมทัง้การคุ้มครองผูบ้รโิภค
เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงของปัญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีจุดเน้นดังนี้2

• ด�ำเนนิกำรเชงิรกุ โดยมุง่เข้าหาประชาชนและชมุชน เพือ่การสร้าง
สขุภาพเป็นหลักรวมทัง้สามารถวเิคราะห์เพือ่จดัการกบัปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นต้นเหตุ
ของปัญหาสุขภาพได้ ส�าหรับการบริการเชิงรุกสิ่งที่ควรค�านึงถึง1 คือ การดูแล
แบบองค์รวม การมีทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตลอดจนการน�ามาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ์และ
ศักดิ์ศรีของผู้ให้และผู้รับบริการ  

• บริกำรอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและส่งต่อผู้ป่วยได้
ตลอดเวลำ โดยสามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและหากมีกรณี
ฉุกเฉินก็มีระบบบริการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

• มีควำมเช่ือมโยงและมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงกับสถานบริการ
สขุภาพในระดบัอืน่ในการดแูลผูม้ปัีญหาสขุภาพหรอืผู้ป่วยอย่างมีประสทิธภิาพ 

ความส�าคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ต่อการจัดการโรคเรื้อรัง
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มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการด�าเนินงานของประชาชนชุมชน และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจดัการโรคเรือ้รงั โดยเฉพาะอย่างยิง่โรคเบาหวานและโรคความดนั
โลหิตสูง ต้องด�าเนินการทุกช่วงระยะของชีวิต ตั้งแต่ระยะที่ไม่เจ็บป่วย ไม่มี
อาการ มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน /เรื้อรัง มีภาวะแทรกซ้อน มีความพิการ  
ต้องใช้การบูรณาการและความร่วมมือของทีมชุมชนหลายภาคส่วน ต้องมีการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมและผสมผสาน รพ.สต. เป็นหน่วยบริการที ่
ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมากที่สุด การพัฒนา
ระบบการจัดการโรคเรื้อรังใน รพ.สต. ให้มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และผลลัพธ์บริการของผู้มารับบริการ
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เป้าประสงค์ของการจัดการโรคเรื้อรัง
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงู)

1. ผู ้รับบริการ ได้แก่ กลุ ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ 
โรคความดนัโลหติสูง กลุ่ม pre-DM , pre-HT กลุม่ผู้ป่วยสามารถควบคุมป้องกนั
ปัจจัยเสี่ยง ลดพฤติกรรมเส่ียง และโอกาสเส่ียงต่อโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุม
สภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
และภาวะแทรกซ้อนเรือ้รงั (ตา ไต เท้า หลอดเลอืดสมอง และหลอดเลอืดหวัใจ)

3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความพิการหรือ 
ซับซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เป็นปัจจัยก�าหนดหนึ่งที่มีบทบาท
ส�าคัญในการป้องกัน ควบคุม จัดการกับปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง           
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการและการตายก่อนวัยอันควร ทั่วโลกได้มี
การพัฒนาแนวคิดส�าคัญ เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการสุขภาพในการจัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงและโรคเรื้อรัง

1.	 รูปแบบกำรจัดกำรโรคเร้ือรังของ	 Wagner	 (Wagner’s	 
Chronic	care	Model3)

 ในปี ค.ศ. 2002 Edward Wagner และคณะ ได้เสนอรูปแบบการ
ดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ ่มป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งปรับจากการดูแลแบบระดับบุคคล               
มาเป็นการดูแลแบบบูรณาการเข้าถึงประชากรและการป้องกันมากขึ้น                
เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิก โดยมีการปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่ของการจัดการภาวะเรื้อรังที่มากกว่าการรักษาทางการแพทย์                  
แต่รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ ่มเสี่ยง/กลุ ่มป่วย และบุคลากร             
ทางการแพทย์ บทบาทของกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย มิใช่เพียงผู้รับการดูแลรักษา  
แต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษา

 พืน้ทีก่ารดแูลกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัจะเกดิขึน้ใน 3 ส่วนทีซ้่อนทบั
กัน ดังภาพที่ 1 คือ ส่วนที่ครอบคลุมทั้งหมด ได้แก่ ชุมชน ส่วนวงในที่ซ้อนทับ
อยู่คือ ระบบสุขภาพ และหน่วยงานบริการสุขภาพ ซึ่ง 3 ส่วนนี้ มีองค์ประกอบ
ที่จ�าเป็น 6 องค์ประกอบคือ

กรอบแนวคิดการจัดการโรคเรื้อรังเพื่อพัฒนา 
สู่คลินิก NCD คุณภาพในรพ.สต.
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 • ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับ            
หน่วยงานบริการสุขภาพ  

 • หน่วยงานบริการสุขภาพ ที่มีโครงสร้าง เป้าหมาย และค่านิยม
ประกอบเป็นรากฐานให้องค์ประกอบอื่น ๆ

 • การสนับสนุนการดูแลตนเอง 
 • การออกแบบระบบบรกิาร โดยทมีสหวชิาชพีทัง้ทางการแพทย์

และทางสาธารณสุข ที่ประสานด�าเนินการอย่างครอบคลุม เพื่อการดูแล 
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยในระยะยาว 

 • การสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบข้อมูลทางคลินิก

ภำพที่	1	รูปแบบกำรจัดกำรโรคเรื้อรังของ	Wagner	(	Wagner’s	
Chronic	care	Model)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Wagner’s Chronic care Model พัฒนาโดย The  
MacColl Institute ปี ค.ศ. 2002
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2.	กรอบแนวคิดขององค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)
 องค์การอนามัยโลกได้พัฒนา WHO’s Innovative Care for 

Chronic Conditions Framework4 ดังภาพที่ 2 ในปี ค.ศ. 2002  เสนอให้มี
การด�าเนินงานรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศที่แตกต่างกัน  โดยได้ให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายการจัดการโรค 
ที ่3 ระดบั ของการดแูลสุขภาพ ได้แก่ ระดบันโยบาย ระดบัระบบบรกิารสขุภาพ
และชุมชน ระดับของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานของภาคี
หุ้นส่วนอย่างผสมผสานต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะยาวเพื่อผลลัพธ์สุขภาพของประชาชนดีขึ้น
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ภำพท่ี	2		กรอบแนวคดิหุ้นส่วนและองค์ประกอบในกำรพฒันำระบบ
กำรดูแลผู้มีปัญหำสุขภำพเรื้อรัง2
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หลัก	6	ประกำรที่ควรมีในระบบบริกำรสุขภำพของโรคไม่ติดต่อ4

1. มีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย วิเคราะห์และวางแผนการด�าเนินงานให้บริการ เช่น มีข้อมูล
สถานการณ์โรคและสถานการณ์ปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
มีเอกสารเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการดูแลผู้ป่วย

2. พุง่เป้าไปทีก่ลุ่มประชากรมากกว่าการดูแลผูป่้วยรายบคุคลในแต่ละ
หน่วยบริการ โดยมีกลยุทธ์แบบเชิงรุกและมีการบูรณาการจัดการทรัพยากร 
เพื่อเพิ่มผลลัพธ์สุขภาพของประชากรโดยรวมส่งผลช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษา
ในระยะยาว

3. มุ่งเน้นที่การป้องกันโรค เพราะโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่ป้องกันได ้
และสามารถลดภาระจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง

4. มุ ่งเน้นที่ควบคุมคุณภาพการบริการ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง 
เหมาะสม และในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการต้องมีความน่าเช่ือถือและมีความ 
รับผิดชอบ

5.  มกีารบรูณาการ (Integration) มีการประสานงาน (Coordination) 
ร่วมกันทั้งองค์กรสุขภาพชุมชน ผู้ป่วยและระดับนโยบาย มีความต่อเนื่อง  
(Continuity) ในการดูแลตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การป้องกันโรคในคนปกติจนถึง
การดูแลเฉพาะเมื่อป่วยแล้ว

6.  มีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปหรือมีข้อมูลใหม่ กุญแจส�าคัญส�าหรับการปรับปรุง 
ตามบรบิทของระบบ คอื การเฝ้าระวงัอย่างสม�า่เสมอ การก�ากบัติดตามประเมิน
ผลอย่างต่อเนื่อง 
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บทบำทของรพ.สต.กับกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนในกำรจัดกำรโรคเรื้อรัง 
รพ.สต. เป็นหน่วยบรกิารด้านสขุภาพทีส่�าคัญและใกล้ชิดในชมุชนมาก

ท่ีสดุ จงึเปรยีบเสมอืนจดุเชือ่มต่อระหว่างหน่วยงานบรกิารสขุภาพทกุระดบักบั
ชมุชน  เนือ่งจากกลุม่เสีย่งและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัใช้เวลาส่วนใหญ่ของ
ชีวิตอยู่ในชุมชนมากกว่าอยู่กับคลินิกรักษา การให้ชุมชนได้รับข่าวสารและมี
การเตรยีมความพร้อมจะช่วยปิดช่องว่างทีเ่กดิขึน้จากการทีส่ถานบรกิารระดับ
โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้  ขณะเดียวกันทรัพยากรของ
ชุมชนมีความส�าคัญต่อการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่
ออกมามีผลต่อการลดการเจ็บป่วย ดังนั้น รพ.สต. สามารถช่วยสร้างเสริม
บทบาทของชุมชนได้ ดังนี้

1.	กำรเพิม่ควำมตระหนกัของชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูน้�าท้องถ่ิน 
กลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ ในชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น จะช่วยเพิ่มการสนับสนุน
การดแูลป้องกนัโรคเรือ้รงัได้ เนือ่งจากผูน้�าเหล่านีม้อีทิธพิลต่อการวางนโยบาย
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการดูแลโรคเรื้อรังได้
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2.	กำรสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพที่ดีโดยผู้น�ำชุมชน
ผูน้�าชมุชนมทีัง้แบบทีไ่ด้รบัรองเป็นทางการ ตวัอย่างเช่น คณะกรรมการพฒันา
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น มีบทบาทสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 
โรคเรื้อรังเนื่องจากเป็นผู้ขับเคล่ือนการด�าเนินงานในชุมชน ในกรณีที่ไม่ม ี
ผู้น�าชุมชนแบบเป็นทางการ ผู้น�าแบบอ่ืน ๆ ก็สามารถเข้ามาตัดสินใจหรือ 
มีอิทธิพลต่อการดูแลโรคเร้ือรังในชุมชนได้ เช่น ผู้น�าด้านศาสนา โรงเรียน 
นายจ้างในภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยส่งเสริมผู้น�าเหล่านี้ให้ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระของการเป็นโรคเรื้อรัง และกลยุทธ์ในการป้องกันโรค

3.	กำรระดมทรัพยำกรและกำรประสำนงำน ผู้น�าชุมชนในระดับ 
ท้องถิ่นและกลุ่มต่าง ๆ จะสนับสนุนการระดมทุน และทรัพยากรที่จ�าเป็น เพื่อ
สนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อในระดบั
ชุมชน เช่น 

 • การคัดกรองโรค การประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ
 • การส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
 • การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขชุมชน
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยบริการเพื่อใช้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

เป็นต้น
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4.	กำรจัดให้บริกำรท่ีสมบรูณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม 
การป้องกันและจัดการโรคเรื้อรังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
เครือข่าย อสม. ซึ่ง อสม. มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ได้รับ
การฝึกอบรมด้านการให้บริการข้ันพืน้ฐานแก่ผูป่้วยโรคเร้ือรงั รวมทัง้การจดัการ
ตนเองและปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนให้ความรู้แก่ชุมชนในระดับกว้างเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
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องค์ประกอบหลักของคลินิก NCD คุณภาพ 
(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู) ในรพ.สต.

คลินิก NCD คุณภาพ พัฒนาจากกรอบแนวคิดรูปแบบการดูแล 
โรคเรื้อรัง มี 6 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 3

ภำพที่	3		กรอบแนวคิดคลินิก	NCD	คุณภำพ

1. ทิศทางนโยบาย เป้าหมาย การจัดการโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสงู ในภาพเครอืข่ายบรกิาร (CUP) และบรูณาการในระบบสขุภาพอ�าเภอ 
(DHS)

2. ระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับ data center ของจังหวัดมีข้อมูล
ที่จ�าเป็น ได้แก่ การจัดกลุ่มทะเบียน กลุ่มเส่ียง/กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ทิศทางและนโยบาย

ระบบสารสนเทศ

กระบวนกำรหลัก
กิจกรรมหลัก
4C:
Comprehensive care
Coordination .of care
Continuity of care
Community participation

CQI

การปรับระบบ
และกระบวนการบริการ

ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
2. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง DM/HT 
มีพฤติิกรรมเสี่ยงลดลง
3. อัตตราผู้ป่วยรายใหม่ DM/HT
เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
ไม่เพิ่มขึ้น
4. %ผู้ป่วย DM/HT ความคุมระดับ
น�้าตาล และ BP ได้ดีตามเกณฑ์
5. %ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
6. %ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการ
ประเมิน CVD risk
7. แผนงานโครงการของชุมชนที่
สอดคล้องกับการลดปัจจัยเสี่ยงใน
ชุมชนเพื่อป้องกันควบคุม DM/HT

ผลผลิต/ผลลัพธ์
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ชุดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูง 

3. การปรับระบบและกระบวนการบริการในการดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม
ป่วย โดยเพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน (comprehensive care) บูรณาการกับ
เครือข่าย  มีทีมสหวิชาชีพในการป้องกัน ควบคุม และจัดการโรคเรื้อรัง รวมทั้ง
ประสานการด�าเนินงานร่วมกันในการดูแล (coordination of care) เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง (continuity) ของการดูแลตลอดช่วงอายุ 

4. การสนับสนุนการดูแลตนเอง การป้องกัน ควบคุม และจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ต้องการการดูแลที่ต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน 
กลุม่เสีย่ง/กลุม่ป่วย จึงต้องมคีวามสามารถและทกัษะในการจดัการดแูลตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้
และเชี่ยวชาญ  

5. การสนบัสนนุการตดัสนิใจ เพือ่สนบัสนนุความมัน่ใจให้กบับคุลากร
สาธารณสุข ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด ภายใต้ข้อมูล
หรือหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้

6. การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation) เช่น  
การบูรณาการทรัพยากรและ/หรือแผนระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและ
ชุมชน เพื่อให้เกิดการป้องกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยน�าวงจร PDCA  (P = Plan = วางแผน, D = Do = การลงมือ
ปฏิบัติ, C = Check = การติดตาม ทบทวน หรือตรวจสอบการด�าเนินงาน, A 
= Action to improve = การปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น) มาประยุกต์
ใช้ในกระบวนการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ง น�ามาซึง่ผลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธ์ทีค่าดหวังในการดแูลกลุม่ปกต/ิกลุม่เสีย่ง/
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ดังภาพที่ 3)
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แนวทางการด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
ใน รพ.สต.

องค์ประกอบที่	1	ทิศทำงและนโยบำย 
1.1 คปสอ. หรือคณะกรรมการ NCD board ระดับอ�าเภอ มีการ

ประชมุวางแผนร่วมกนัอย่างมส่ีวนร่วม ในการก�าหนดทศิทางนโยบาย เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นของการให้บริการเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงลดโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากร  ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพ 

1.2 มีแผนป้องกันและจัดการดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง  และอาจบูรณาการในระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS)

1.3 มีการสื่อสารทิศทาง นโยบาย แผนและเป้าหมายผลลัพธ์ แก่ 
รพ.สต.

1.4 มกีลไก/ระบบตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามแผน ของ
อ�าเภอ

องค์ประกอบที่	2	ระบบสำรสนเทศ
2.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับ data center ของ

จังหวัด
2.2 มีระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการการป้องกันควบคุม โรค 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ รพ.สต. ที่แสดงให้เห็นข้อมูลจ�าเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยง 
ผลลัพธ์ทางคลินิก ภาวะแทรกซ้อน โรคร่วมอื่น ๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน อาจเก็บไว้ในรูปแบบของสมุดบันทึก OPD CARD สมุดนัดผู้ป่วย 
สมดุบนัทกึเยีย่มบ้าน หรอืจดัเกบ็ในระบบคอมพวิเตอร์ ทีเ่หมาะกบัการน�าไปใช้
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2.3 มีการน�าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เพือ่พฒันาคณุภาพและวางแผนงาน 
เช่น การป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงรายบุคคลและกลุ่มประชากร การดูแลรักษา 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูล                  
เพ่ือประเมินผลกิจกรรมและผลลัพธ์บริการ: ผู้ป่วยเบาหวาน2 ดังภาคผนวก)  
การให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล

องค์ประกอบที่	3	กำรปรับระบบและกระบวนกำรบริกำร
3.1 ให้การบริการคัดกรอง วินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม ่

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป*
 • คัดกรอง DM HT ทั้งเชิงรุกในชุมชน และเชิงรับที่ ศสม./ 

รพ.สต.
 • ส่งต่อกลุ่มสงสัยว่าป่วยใหม่เข้าสู่กระบวนการยืนยัน วินิจฉัย 

และติดตามผลการวินิจฉัยที่ส่งกลับของ รพช.
 • แบ่งกลุ ่มประชากรตามสภาวะสุขภาพ เช่น กลุ ่มปกติ  

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยรายใหม่ กลุ่มป่วย

*หมำยเหตุ	กำรด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ	2558
 1. กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี ให้เป็นไปตามความพร้อมของทรัพยากรในแต่ละพื้นที่  
และหากจะด�าเนนิการควรเริม่ด้วยการคดักรองด้วยวาจาก่อน หลงัจากนัน้จงึตามด้วยการ 
เจาะเลือดตามข้อ 2.1 
 2. กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป
  2.1 ในกรณีท่ีทรัพยากรของพื้นท่ีไม่เพียงพอ ควรเร่ิมด้วยการคัดกรองด้วย 
วาจาก่อน หลังจากนั้นจึงตามด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว (FCG) ในกลุ่มเสี่ยงและยืนยัน
ด้วย FPG ในกลุ่มป่วย
  2.2 ในกรณีท่ีทรัพยากรของพื้นท่ีพร้อม ให้ท�าการเจาะเลือดปลายนิ้ว (FCG)  
ทุกรายและยืนยันด้วย FPG ในกลุ่มป่วย
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3.2 บริการสนับสนุนการปรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็น DM HT  
ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม pre-DM , pre-HT ได้แก่ ภาวะน�้าหนักเกิน  
อ้วน ทานอาหารหวาน/มัน/เค็มเกิน ทานผักผลไม้น้อย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
เคลื่อนไหวร่างกายน้อย เครียด

 • กจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น การจดัค่าย 
จัด class group และรายบุคคล

 •  ส่งเสริมพฤติกรรม 3อ 2ส ในชุมชน
3.3 ให้การบริการป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยโรค 

เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยควบคุม
ผลลัพธ์การรักษา DM HT ได้ตามค่าเป้าหมาย
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 3.3.1 มีการประเมินและบันทึกข้อมูล ระยะของโรคและ 
ความเสี่ยงของผู้ป่วยแบบองค์รวม (รายละเอียดตัวอย่างแนวทางการประเมิน 
ผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลแบบองค์รวม5 ในภาคผนวก)

  • ระยะของโรค หมายถึง การด�าเนินของโรค จากผู้ที ่
ไม่เป็นโรค ผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้พิการ

  • ความเสี่ยง ในที่นี้หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
โรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เพศ อายุ กรรมพันธุ์ ปัจจัยเสี่ยง
ที่หลีกเลี่ยงได ้ เช ่น พฤติกรรมเส่ียง การทานอาหารเสี่ยงต ่อสุขภาพ  
ออกก�าลังกาย/เคลื่อนไหวร่างกายน้อย การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ความเครียด  
ภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
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 3.3.2 ให้บริการรักษา โดยการใช้ยาและสนับสนุนการ 
จัดการตนเอง ตามแนวปฏิบัติ และส่งต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ของจังหวัด

 3.3.3 เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยเบาหวาน (ตา ไต 
เท้า) ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงู (ไต) ภาวะซมึเศร้า รวมทัง้ประเมนิโอกาสเสีย่ง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
(รายละเอียดกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงตามแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan) สาขาโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2558 ในภาคผนวก)
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3.4 จัดระบบเตือนหรือการติดตามเยี่ยมบ้าน โดย อสม. เจ้าหน้าที่
สธ. หรือทีมสหวิชาชีพ

3.5 มเีครือข่ายการดแูลรักษาโรคเรือ้รงัระหว่างหน่วยบรกิารในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขและเชื่อมโยงกับชุมชน

3.6 มีระบบส่งต่อ-รับกลับ ที่ท�าให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้ง่าย 
และได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่	4	ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรตนเอง
4.1 คืนและแลกเปล่ียนข้อมูลแก่ผู้รับบริการ/บุคคลในครอบครัว  

เพื่อการตัดสินใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันและ 
ลดพฤติกรรมเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง และเทคนิคการดูแลตนเองในชีวิตประจ�าวัน 
ประกอบการตั้งเป้าหมาย เพื่อการวางแนวทาง/แผนปรับตัว การเปลี่ยนแปลง 
และการด�ารงพฤติกรรมเพื่อการป้องกัน รักษาและฟื้นฟู

4.2 มีเครื่องมือสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดการตนเอง 
เพื่อการวางแผนดูแลก�ากับ เช่น คู่มือ สมุดบันทึกสุขภาพ/พฤติกรรม เอกสาร
ประกอบ เคร่ืองวัดความดันโลหิต (หมุนเวียน เพื่อ self monitoring)  
เครื่อง blood glucose meter (ในรายที่จ�าเป็น)

4.3 มีกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อสนับสนุนในการจัดการตนเอง        
รายกลุ่ม เช่น การจัดค่าย จัด class กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฐานเรียนรู้ 
สนับสนุนการรวมกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง            
และกลุ่มผู้ป่วย

4.4 จัดระบบเตือนหรือติดตามผลการจัดการตนเองของผู้รับบริการ
และผู้ป่วย เพื่อการวางแผนต่อเนื่อง โดย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ 
ทีมสหวิชาชีพ
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องค์ประกอบที่	5	ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ	
5.1 มีแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการด้านโรคเรื้อรังจังหวัดหรือ 

เครอืข่ายบรกิารจดัท�าข้ึน เพือ่เป็นแนวทางสนบัสนนุการตดัสนิใจให้บรกิาร เช่น 
แนวทางเวชปฏบิตักิารดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหติสงู แนวปฏิบติั
การส่งต่อระหว่างผู้ป่วย รูปแบบแนวทางการคัดกรองโรคและภาวะแทรกซ้อน

5.2 มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติสู ่ รพ.สต. เช่น การฝึกอบรม  
การเผยแพร่เอกสาร โดยวิธีช่องทางต่าง ๆ

5.3 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลและจัดการโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเครือข่ายบริการ

5.4 มีระบบให้ค�าปรึกษาภายในและระหว่างเครือข่ายสุขภาพ 
ที่ชัดเจน

องค์ประกอบที่	6	กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
6.1 รพ.สต. มีการคืนข้อมูล สื่อสาร เพิ่มความตระหนัก แก่ อปท.  

ผู้น�าชุมชน กลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดท�าแผน
สุขภาพชุมชน

6.2 ผลักดันให้ชุมชนมีแผนงานของชุมชน ท่ีสนับสนุนการลด 
ปัจจัยเสี่ยง เช่น การปรับสภาพ
แวดล้อมของชุมชนทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 
นโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ 
ชมรมเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ และสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผูเ้ป็นโรค/ป่วย และกลุ่ม
เสี่ยงสูง
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6.3 ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูงของ รพ.สต. เช่น การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่  
การดูแลผู้ป่วย การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน มีกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ในชุมชน งบประมาณหรือการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็น

เกณฑ์ผลลพัธ์การด�าเนินงานคลนิกิ NCD คณุภาพ

เกณฑ์ผลลัพธ์
กลุ่ม
ปกติ

กลุ่ม
เสี่ยง*

กลุ่ม
ป่วย

ชุมชน

1.	ผลลัพธ์กำรให้บริกำร
 • การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร / /  
 • การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต /   
 • การจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล
  รายกลุ่ม / / / 
 • การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและประเมิน
  โอกาสเสี่ยง ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด   / 
 • การคัดกรองการสูบบุหรี่    / 
 • การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะ
  เครียดและการติดสุรา   / 

2.	ผลลัพธ์กำรปรับพฤติกรรมเสี่ยง/
	 กำรจัดกำรตนเอง
 • ไม่ให้มีภาวะน�้าหนักเกิน อ้วน
  (มีดัชนีมวลกาย 18.5 - 23 กก/ม2) / / / 
 • ลดอาหารหวาน /มัน/เค็มเกิน / / /
 • ทานผักผลไม้มากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน / / /
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เกณฑ์ผลลัพธ์
กลุ่ม
ปกติ

กลุ่ม
เสี่ยง*

กลุ่ม
ป่วย

กลุ่ม
ชุมชน

 • ลดหรือเลิกสูบบุหรี่ / / /
 • ลดหรือเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ / / /
 • จัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม / / /
 • ออกก�าลังกายแบบแอโรบิก มีความหนัก
  ปานกลางนานอย่างน้อย 30 - 45 นาที
  อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ /
 • ออกก�าลังกายแบบแอโรบิก มีความหนัก
  ปานกลาง นานอย่างน้อย 30 - 45 นาที
  อย่างน้อย 5 ครั้ง/สัปดาห์  / /**
 • การดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน   /

3.	ผลลัพธ์ทำงคลินิก
 • ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน�้าตาลได้ดีตามเกณฑ์
  ≥40% /
 • ผู้ป่วย DM ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
  (ตา ไต เท้า) ≥60%    /
 • ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับ BPได้ดีตามเกณฑ์
  ≥50%   /
 • ผู้ป่วย HTได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
  (ไต)≥60%   /
 • ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมิน
  CVD risk ≥60%   /

4.	กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
 • แผนงานโครงการของชุมชนที่สนับสนุน
  ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
  ความดันโลหิตสูงในประชากร    /

*กลุ่มปัจจัยเสี่ยง, pre-DM , pre-HT 
**กลุม่ป่วยในรายทีไ่ม่มข้ีอห้ามหรอืข้อจ�ากัดในการออกก�าลงักาย
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ประเภทชุดข้อมูล กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลวิธีกำรจัดเก็บ/
แหล่งข้อมูล

1.	ข้อมูลพื้นฐำน	:
เพศ อายุ น�้าหนัก ส่วนสูง 
รอบเอว ค่าความดันโลหิต 
เวลาที่ เริ่มเป ็นเบาหวาน
ระยะเวลาท่ีเป็นโรค/หลัง
วินิจฉัยประเภทผู้ป่วยเก่า/
ใหม่ในปี

2.	ข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ : พฤติกรรมในการ
ควบคุมอาหาร การออก
ก� าลั งกาย  การ จัดการ
ความเครียดได้อย่างเหมาะ
สม  มีภาวะซึมเศร้า การดื่ม
เหล้า การสูบบุหรี่ 

• การสัมภาษณ์และ
บันทึกข ้อ มูลในแฟ ้ม
ครอบครัว
• บัตรบันทึกสุขภาพ
รายบุคคลหรือใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

•  การสัมภาษณ ์และ
บั น ทึกข ้ อ มู ล ในบั ต ร
บันทึกสุขภาพรายบุคคล
ห รื อ ใ น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์บันทึกเป็น
รายเดือนหรือรายปี

• ทราบลักษณะพ้ืนฐาน
ของผู ้ป ่วยในความรับผิด
ชอบ เช่น จ�าแนกตามกลุ่ม
อายุ จ�าแนกตามระยะเวลา
ที่ เป ็น จ�าแนกตามพื้นที่ 
หมู่บ้านที่อยู่อาศัย
• ค�านวณอัตราการเกิด
โรคใหม่ในแต่ละปี
• ความชุกของโรค

• วิเคราะห์ภาพรวมของ
พฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วย
เบาหวาน/ความดนัโลหติสงู
เพือ่ใช้วางแผนงานโครงการ
•  วั ดประสิทธิภาพของ
กจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพและ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกิจกรรมและ

ผลลัพธ์บริการ

ควรมีทะเบียนและข้อมูลที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในความดูแลทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
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ประเภทชุดข้อมูล กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลวิธีกำรจัดเก็บ/
แหล่งข้อมูล

3.	 ข้อมูลทำงห้องปฏิบัติ
กำรคลินิก	:	DTX
- ข้อมูล Lab ที่ส่งต่อจาก
เครือข ่าย เช ่น HbA1C 
ระดับไขมันในเลือด BUN  
Cr eGFR microalbumin 
 

4.	 ข้อมูลเกี่ยวกับภำวะ
แทรกซ้อน	:
ผลการตรวจตา การตรวจ
เท ้ า  การวินิ จฉัยภาวะ
แทรกซ้อนโดยแพทย์ เช่น
โ ร ค หั ว ใ จ ข า ด เ ลื อ ด                     
โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง             
โรคจอประสาทตาเสื่อม 
stage CKD การตัดเท้า 

5.	 ข้อมูลกำรท�ำกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกำรจัดกำร
ตนเอง:	
การให้ค�าปรึกษา
การสอนเสริมทักษะ
การท�ากลุม่เพือ่นช่วยเพือ่น
การเยี่ยมบ้าน

• บันทึกผลการตรวจใน
แฟ้มผู้ป่วยหรือโปรแกรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ อ ย ่ า ง
สม�่าเสมอ

• บนัทึกผลการตรวจใน
แฟ้มผู้ป่วยหรือโปรแกรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ อ ย ่ า ง
สม�่าเสมอ

• บนัทึกผลการตรวจใน
แฟ้มผู้ป่วย แบบบันทึก
กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ่ ม ห รื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างสม�่าเสมอหรือทุก
ครั้ ง ท่ี ท� ากิ จกรรมกับ 
ผู้ป่วย

• ทราบประสิทธิภาพใน
การให้การรักษาผู ้ป่วยทั้ง
ด้านการรกัษา การลดภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
• ใช้เป็นผลลัพธ์ระยะสั้น
ของการดแูลรกัษาผูป่้วยเบา
หวาน

• ทราบ อัตราการ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในผู ้ป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหติสงู
• ใช้เป็นผลลัพธ์ระยะยาว
ของการดแูลรกัษาผูป่้วยเบา
หวาน

• ข้อมลูเชงิปรมิาณในการ
ด�าเนินกิจกรรมส ่งเสริม
ทักษะการจัดการตนเอง
• เ ป ็ น ผ ล ง า น เ ชิ ง
กระบวนการหรือผลผลิต         
ในการด�าเนินการคลินิก        
เบาหวาน
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ประเภทชุดข้อมูล กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลวิธีกำรจัดเก็บ/
แหล่งข้อมูล

6.	 ข้อมูลศึกษำรำยกรณี
(case	 study) : เรื่องราว
การด�าเนินโรควิธีการรักษา 
การดูแลตนเอง บริบท
สภาพแวดล้อมครอบครัว 
สังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานทั้งผู้ที่ดูแลตนเอง
ได้ดีและผู้ที่มีปัญหา

• จัดท�าแบบบันทึกเร่ือง
ราวของผู ้ป ่วยเป็นราย
กรณีศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมเข้าใจง่ายน�าไป
ถ่ายทอดได้

• สามารถน�ามาสรุปเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่แสดง
คุณค่าและความละเอียด
อ่อนของการดูแลผู้ป่วยเบา
หวานซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของ  
รพ.สต.
• น�าไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาการดูแล 
ผู้ป่วยในรายที่ซับซ้อน

ที่มำ :  สุพัตรา ศรีวณิชชากร และสุรเกียรติ อาชานานุภาพ, บรรณาธิการ. การจัดการระบบการดูแล 

 ผูป่้วยโรคเรือ้รงั กรณเีบาหวานและความดนัโลหติสงู. นนทบรุ:ี สหมติรพริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่;  

 2553.
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ตัวอย่างแนวทางการประเมนิผู้ป่วยเบาหวานรายบคุคลแบบองค์รวม

หัวข้อประเมินและนิยำม รหัสกำรประเมิน

1.	กำรควบคุมระดับน�้ำตำล	FBS
ท�าเครื่องหมาย √ ในช่วงระดับน�้าตาลของ
ผู้ป่วย

2.	พฤติกรรมสุขภำพ
การออกก�าลงักาย คอื ออกก�าลงักายทีห่นกั
ปานกลาง นานอย่างน้อย 30 - 45 นาที 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ มีกิจวัตร
ประจ�าวันที่ใช้ก�าลังกายเป็นส่วนมากใน             
1 วัน

การควบคมุอาหาร คอื กนิอาหารพอเหมาะ
กบัพลงังานทีต้่องการในแต่ละวนั คาร์โบไฮเดรต 
50 - 55% โปรตีน 20 - 25% ไขมัน 30 - 
35% ลดหรืองดอาหารที่หวานจัด เค็มจัด 
หรือมันจัด  เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อปลา 
ไก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

ปัญหาทางจิตสังคม ความเครียด (มีความ
วติกกงัวลจากปัญหาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาเรือ่ง
เศรษฐกิจ ปัญหาในครอบครัว) และอาการ
ซมึเศร้า  (มคีวามเบือ่หน่าย ท้อแท้ หมดหวงั
ในชีวิต) ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

ดีมาก DTX ≤ 140 มก./ดล.
ดี DTX 141 – 160 มก./ดล.
ดีปานกลาง DTX 161 – 200 มก./ดล.
ไม่ดี DTX >  200 มก./ดล.

√ - ออกก�าลังกายประจ�า
O - ออกก�าลงักายบ้างหรอืไม่ออกก�าลงักาย

√ - ควบคุมอาหารประจ�า สม�่าเสมอ 
มากกว่า 5 วัน ใน 1 สัปดาห์
O – ควบคุมอาหารบางครั้งหรือไม่ได้
ควบคุมอาหาร

√ - ไม่มีเรื่องเครียดและซึมเศร้า
O – มีเรื่องเครียดหรือซึมเศร้า
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หัวข้อประเมินและนิยำม รหัสกำรประเมิน

3.	ภำวะแทรกซ้อน
ประสาทส่วนปลาย/เท้า มอีาการมือเท้าชา 
หรือรู้สึกเหมือนเข็มแทง หรือ ผลการตรวจ 
diabetic foot screening เป็น moderate 
หรือ high risk หรือ มีแผลเรื้อรังที่เท้า 
(รักษานานกว่า 3 สัปดาห์หรือถูกตัดน้ิว
เท้า)  
จอประสาทตา ตรวจจอประสาทตาโดย
แพทย์ พบความผิดปกติ เป็นเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา (diabetic retinopathy) 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตรวจ urine        
protein (protein dipstick) ≥1+ หรือค่า 
creatinine ผิดปกติ (>2.0) 

ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด 
(เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ/หรือ
หัวใจ หรือเคยตรวจคลื่นหัวใจพบความผิด
ปกติ) 

4.	ภำวะเสี่ยงที่พบร่วมได้บ่อย
โรคความดันโลหิตสูง (ความดันเลือด ≥ 
140/80 มม.ปรอท) 
ท�าเครื่องหมายที่ช่อง BP > 140/80 หรือ 
BP < 140/80  มม.ปรอท 

√ - มี            O – ไม่มี

√ - มี             O – ไม่มี

√ - มี             O – ไม่มี

√ - มี             O – ไม่มี

√ - มี             O – ไม่มี
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หัวข้อประเมินและนิยำม รหัสกำรประเมิน

ภาวะไขมันในเลือดสูง (ตรวจไขมันในเลือด
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ Cholesterol >200, 
TG >150, HDL-C <40(ชาย), HDL-C <50
(หญิง), LDL-C >100) 

โรคอ้วน (มีน�้าหนักเกิน BMI > 25 ขึ้นไป) 

การสูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน) 

การดืม่แอลกอฮอล์ (ปรมิาณการดืม่ท่ีส่งผล
เสยีต่อสขุภาพ คอื ดืม่สรุาเกิน 60 มล. หรอื 
¼ แก้ว เบียร์เกิน 720 มล. หรือ 1 ขวด ไวน์
เกิน 240 มล. หรือ 1 แก้ว)

√ - มี             O – ไม่มี

√ - มี             O – ไม่มี

√ - สูบ           O – ไม่สูบ

√ - ดื่มเกินมาตรฐาน
O – ดื่มไม่เกินมาตรฐาน

หมายเหตุ ถ้าไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบให้เว้นว่างไว้  ไม่ต้องลงรหัส
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สรุปคะแนนกำรประเมินและกลุ่มผู้ป่วย
1)	 กำรควบคุมเบำหวำน (ดีมาก = 3 คะแนน ดี = 2 คะแนน ดีปานกลาง = 

1 คะแนน ไม่ดี = 0 คะแนน)
2)	 พฤติกรรมสุขภำพ (การออกก�าลังกาย ควบคุมอาหาร สุขภาพจิต) 

(มีพฤติกรรมดีข้อละ ๑ คะแนน)
3)	 มีภำวะแทรกซ้อน (ไม่มี = 2 คะแนน มี 1 อย่าง = 1 คะแนน มี 2 อย่าง

ขึ้นไป = 0 คะแนน)
4)	 มีภำวะเสี่ยง (ไม่มี = 2 คะแนน มี 1 อย่าง = 1 คะแนน มี 2 อย่างขึ้นไป = 

0 คะแนน)
 • 7 - 10 คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่	1	กลุ่มไม่เร่งด่วน
  ไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน ดูแลตามปกติตามปัญหาที่มี ได้แก่ นัดติดตาม 

รับยาต่อเนื่อง ประเมินดูแลผู้ป่วยในวันที่ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษา
 • 4 - 6 คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่	2	กลุ่มเร่งด่วนปำนกลำง
  นอกจากการดแูลรบัยาต่อเนือ่งตามปกตใินวันทีผู่ป่้วยมาตรวจรกัษา ควร

เน้นติดตามดูแลปัญหาอย่างเป็นองค์รวม และเยี่ยมบ้านเมื่อมีโอกาสอ�านวย
 • 0 - 3 คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่	3	กลุ่มเร่งด่วน
  ควรตดิตามดแูลปัญหาอย่างเป็นองค์รวม อย่างเร่งด่วนโดยวางแผนเยีย่ม

บ้านและติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่งจนผูป่้วยสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและสามารถ
ควบคุมระดับน�้าตาล

ที่มำ	: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, วัลลา ตันตโยทัย, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ณภากุล โรจนสุภัค,              

 ทัศนีย์ ญาณะ. คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ: การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ:  

 โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2552. 

ปรับจำก : แนวทางเวชกรรมปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน 2557 (Clinical Practice Guideline for  

  Diabates 2014)
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กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู ้ป ่วยโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงตามแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan) 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2558

ระดับ	รพ.สต.
1. เฝ ้าระวังภาวะแทรกซ ้อน-ตา ในผู ้ป ่วย DM (Diabetic  

retinopathy: DR)
 1.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก 

ในการส่งเสริมสุขภาพตา
 1.2 ลงทะเบียนกลุ่มป่วย DM เพื่อรับการคัดกรอง DR ปีละครั้ง
 1.3 สื่อสารเตือนภัยและให้ค�าแนะน�าดูแลรักษา ผู้ป่วย DM เพื่อ

ลดโอกาสเสี่ยงเบาหวานเข้าจอประสาทตา
 1.4 สนับสนุนทีมคัดกรองภาวะ DM เข้าจอประสาทตา
 1.5 ส่งต่อผู้ป่วยที่คัดกรองพบความผิดปกติ
 1.6 รับกลับเพื่อติดตามสนับสนุนการดูแลตนเอง

2. เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน –เท้า ในผูป่้วย DM: ศูนย์เฝ้าระวงัสขุภาพ
เท้าเบาหวาน

 2.1 ให้ความรูผู้้ป่วย DM ให้สามารถตรวจและดแูลเท้าด้วยตนเอง
 2.2 ประเมินและติดตามพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย
 2.3 นัดตรวจเท้าอย่างละเอียดตามความเหมาะสม เช่น ปีละครั้ง

ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลต�่า ทุก 6, 3 เดือน ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางและสูง
 2.4 รักษารอยโรคของเท้าที่ไม่ใช่แผล
 2.5 รักษาหรือส่งต่อแผลระดับน้อย
 2.6 ส่งต่อตามเกณฑ์ ได้แก่ แผลระดับปานกลาง แผลระดบัรนุแรง 

สั่งอุปกรณ์เสริมรองเท้า/รองเท้าพิเศษผ่าตัดรักษาเท้าผิดรูป ผ่าตัดรักษาโรค
หลอดเลือดส่วนปลายตีบ
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3. เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน -ไต ในผู้ป่วย DM/HT
 3.1 การคัดกรองประเมิน microalbuminuria, eGFR ในผู้ป่วย 

DM/HT ปีละครั้งโดยเครือข่ายบริการ
 3.2 วินิจฉัย รักษา ฟื ้นฟู ป้องกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ตามแนวทางเวชปฏิบัติและแผนการจัดการโรค
 3.3 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 1 - 2 หรือ 3 เพื่อชะลอการ

เสื่อมของไตและให้การดูแลรักษาได้เหมาะสมถูกต้องตามระยะของโรค

4. เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน -หวัใจและหลอดเลือด ในผูป่้วย DM/HT
 4.1 ประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย                

DM/HT ปีละครั้ง
 4.2 แจ้งโอกาสเส่ียงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเสี่ยง 

เพ่ือป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง (Primary 
Prevention) ในรปูแบบต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น class group และราย
บุคคล

 4.3 ลงทะเบียนผู้ที่มี CVD Risk>30 % ใน 10 ปีข้างหน้า และ
ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 4.4 ส่งต่อ ผู้ที่มีอาการโรคหัวใจขาดเลือด หรือหลอดเลือดสมอง 
เพื่อการวินิจฉัย

 4.5 รณรงค์ส่ือสารสัญญาณเตือนของโรคหัวใจขาดเลือดและ
หลอดเลือดสมอง

 4.6 รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคลและ
ชุมชน
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การประเมนิโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด
ในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
โดยใช้ตารางสี (Color Chart)

ผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู มโีอกาสเสีย่งต่อการเป็น
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าประชากรทั่วไป                     
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้ตารางสี (Color Chart)  ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่เคย
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ทราบผลการประเมินโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค 
เกิดการจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด (Primary Prevention)

ขั้นตอนการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

  1. ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ตารางสี

  2. แจ้งผลโอกาสเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดใน 10 ปี ข้างหน้า แก่ผู้รบั

บริการทุกราย

  3. ให้บริการหลังประเมินตามโอกาสเส่ียง เพื่อให้ได้ค่าผลลัพธ์ตามค่าเป้า

หมายทุกราย

  4. ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (≥30%)
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ตารางสี (Color Chart)
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ช่วงอายุ (ปี) เลือกช่อง

<40-49 40

50-59 50

60-69 60

70 ปีขึ้นไป 70 

 ขั้นตอนที่	6 เลือกค่า systolic blood pressure 

ค่า systolic blood pressure (มม.ปรอท) เลือกช่อง

<120 - 139 120

140 - 159 140

160 - 179 160

180 ขึ้นไป 180

วิธีการประเมินโอกาสเสี่ยง

 ขัน้ตอนท่ี	1 สถานบรกิารมบีริการตรวจหา cholesterol ในเลือดหรอืไม่ ถ้ามใีช้ตารางสี

ที ่1 ถ้าไม่มีบริการตรวจหา cholesterol ให้ใช้ตารางสีที่ 2

 ขั้นตอนที่	2 เลือกตารางว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

 ขั้นตอนที่	3 เลือกเพศชาย หรือหญิง

 ขั้นตอนที่	4 เลือกการสูบบุหรี่ ว่าสูบหรือไม่สูบ

 ขั้นตอนที่	5 เลือกช่วงอายุ 
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 ขั้นตอนที่	7 ค่า cholesterol กรณีทราบค่า cholesterol 

ค่า cholesterol (มก./ดล.) เลือกช่อง

<160 - 199 160

200 - 239 200

240 - 279 240

280 - 319 280

320 ขึ้นไป 320

ค�าอธิบาย

 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง มีผล fasting glucose  ตั้งแต่ 126 มก./ดล. หรือ

ระดับน�้าตาลหลังรับประทานอาหารประมาณ 2 ชั่วโมงมากกว่า 200 มก./ดล. 

จากการตรวจ 2 ครั้ง หรือได้รับยา insulin

 2. ค่าเฉลี่ย systolic blood pressure ในปัจจุบัน จากการวัด 2 ครั้ง 2 ช่วงเวลา

ห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (ไม่ใช่ก่อนการรักษา)

 3. ผูท้ีย่งัสบูบหุรีใ่นปัจจบุนั รวมถงึผูท่ี้หยดุสบูบหุรีน้่อยกว่า 1 ปี ก่อนการประเมนิ

 4. การตรวจ โคเลสเตอรอล (cholesterol) ควรอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง                        

ใช้ผลการตรวจครั้งล่าสุดก่อนการประเมิน
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หมายเหตุ:

 โอกาสเสี่ยงอาจสูงกว่าที่ประเมินได้ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 

 1. ได้รับยาลดความดันโลหิตอยู่

 2. Premature menopause 

 3. ความอ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนลงพุง

 4. วิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ

 5. ประวัติครอบครัวญาติสายตรง (first degree relative) เป็นโรคหลอดเลือด

หัวใจ (coronary heart disease) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ก่อนวัย

อันควร คือ ก่อนอายุ 55 ปีในชาย และก่อนอายุ 65 ปีในหญิง

 6. ระดับไขมัน triglycerides สูง มากกว่า 180 มก./ดล.

 7. ระดับ HDL ต�่ากว่า 40 มก./ดล. ในชาย หรือต�่ากว่า 50 มก./ดล. ในหญิง

 8.  มกีารเพิม่ขึน้ของ C-reactive protein, fibrinogen, homocysteine, apolipopro-

tein B, Lp(a) , fasting glycemia หรือ impaired glucose tolerance

 9. มี microalbuminuria (จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงใน 5 ปี อีก 5% .ในผู้ที่เป็น 

เบาหวาน)

 10. มีระดับน�้าตาลในเลือดสะสม (HbA1c) มากกว่า 7%

 11. เศรษฐสถานะต�่า

การแจ้งผลโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้า

  •  กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (Risk ‹ 20%)

  • กลุ่มเสี่ยงสูง (Risk 20 - ‹ 30%) 

  • กลุ่มเสี่ยงสูงมาก (Risk ≥ 30%)
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เป้าหมายผลลัพธ์การบริการและจัดการตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยง

เป้ำหมำย
เสี่ยงปำนกลำง
Risk	<	20%

เสี่ยงสูง
Risk	20-<	30%

เสี่ยงสูงมำก

Risk	≥	30%

น�้ำหนักและรอบเอว ควบคุมน�้าหนักและรอบเอว เป้าหมายให้ 

ดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 กก./ม.2

รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง/2 (เซนติเมตร)

ควำมดันโลหิต

(มม.ปรอท)
<140/90

ระดับน�้ำตำลในเลือด

FPG	(มก./ดล.) 70-130

HbA1c	(%) 6-7

กำรบริโภคอำหำร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้

กำรออกก�ำลังกำย อย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์

กำรสูบบุหรี่ งดสูบและดมควันบุหรี่ (รวมถึง  ยาเส้น บุหรีซิกาแรต ซิการ์)

ระดับไขมันในเลือด

Total	Cholesterol	(TC)	

(มก./ดล.)
<280 <200

Low	Density	Lipoprotein																			

(LDL)	(มก./ดล.)
<160 <100 <70

High	Density	Lipoprotein																			

(HDL)	(มก./ดล.)

>40 (ชาย)

>50 (หญิง)

Triglycerides																	

	(มก./ดล.)

<150

หมายเหตุ * ตาม Evidence-Based Guideline For the Management of High Blood Pressure in 

Adults Report From The Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Commitee, 

2014 (JNC8)
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ขั้นตอนการบริการหลังประเมินในกลุ ่มป่วยโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง (DM, HT)

สถำนะควำมเสี่ยง/ขั้นตอน

โอกำสเสี่ยง	

<	20	%

โอกำสเสี่ยง	

20	-	<	30%

โอกำสเสี่ยง

≥	30%

เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก

ประเมินโอกาสเสี่ยงตาม Risk Healthy 

(Check Life’s Simple 7)

√ √ √

ให้ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือน

ของโรค

√ √ √

แบบบันทึก น.ค.ร. (น�้าหนัก ความดันฯ 

รอบเอว) สุขภาพด้วยตนเอง

√ √ √

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/

จัดการตนเอง

√ √ √

เร่งด่วน

ทราบอาการเตือนโรคหัวใจและ

หลอดเลือด

√ √ √

ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือดเพื่อติดตาม

+/- √

ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยง/

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6-12 เดือน 3-6 เดือน 1-3 เดือน

ส่งพบแพทย์เพื่อให้ยาตามความ

เหมาะสม เป้าหมายเพื่อควบคุม FPG, 

BP ไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

√ √ √

ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทุกปี 6-12 เดือน 3-6 เดือน
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รายชื่อคู่มือ แนวทาง เอกสาร สนับสนุน

คู่มือ	แนวทำง/เอกสำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
(Target	group)

ผู้ใช้
(User)

- แนวทางเวชปฏิบัติ 
 ส�าหรับโรคเบาหวาน  
 2557 (Clinical   
 Practice Guideline  
 For Diabates 2014

- แนวทางการประเมิน 
 โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด 
 โรคหวัใจและหลอดเลอืด  
 (Guidelines for   
 Assessment of   
 Cardiovascular Risk)   
 ปี 2557  

- คู่มือการออกก�าลังกาย 
 ส�าหรับผู้ป่วยโรคเบา 
 หวานและความดัน 
 โลหิตสูง ปี 2557

เพื่อเป็นสื่อชี้แนะ
ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีทิศทางชัดเจนและ
ทันยุคสมัย

เพื่อให้บุคคลากร
ทางการแพทย์ใช้
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
และปรับพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดหลัง
การประเมินฯ

เพื่อแนะน�าการออก
ก�าลังกายที่เหมาะ
สมกับผู้ป่วยโรคเบา
หวานและความดัน
โลหิตสูง

กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

เป้าหมายหลัก
- กลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง
เป้าหมายรอง
- กลุ่มปกติ

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง

 

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์

ผู้ป่วยโรคเบา
หวานและ
ความดันโลหิต
สูง
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คู่มือ	แนวทำง/เอกสำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
(Target	group)

ผู้ใช้
(User)

- คู่มือประเมินการ
 ด�าเนินงานคลินิก NCD  
 คุณภาพ ปี 2556   

- แนวทางเวชปฏิบัติการ 
 ป้องกันและการดูแล 
 รักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มี 
 ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า  
 (Prevention and  
 Management of  
 Diabetic Foot   
 Complications   
 Clinical Practice  
 Guideline) ปี 2556 
  
- แนวทางเวชปฏิบัติการ 
 ออกก�าลังกายในผู้ป่วย 
 เบาหวานและความดัน 
 โลหิตสูง ( Exercise in  
 Patients with Diabetes 
 and Hypertension) 
 ปี 2555

เพื่อให้สถาน
พยาบาลระดับ รพช. 
รพท. และ รพศ. 
ทราบถึงสถานะของ
ตนเอง จุดอ่อน จุด
แข็ง และพัฒนา
คณุภาพกระบวนการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
คลินิก NCD

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการคัดกรอง 
ค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่เท้าจาก
เบาหวาน สามารถ
วินิจฉัย รักษา พร้อม
ทั้งแนะน�าผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่
เท้าจากเบาหวานได้

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการแนะน�าผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงให้
ออกก�าลังกายอย่าง
เหมาะสม

 

บุคลากรทาง 
การแพทย์ใน 
รพช. รพท. 
และ รพศ.

กลุ ่มผู ้ป ่วยโรค
เบาหวาน

กลุ ่มผู ้ป ่วยโรค
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง

บุคลากรทาง 
การแพทย์ใน 
รพช. รพท. 
และรพศ.

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์
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คู่มือ	แนวทำง/เอกสำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
(Target	group)

ผู้ใช้
(User)

- แนวทางการตรวจคัด 
 กรองและดูแลรักษา 
 ภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 ในผู้ป่วยเบาหวานและ 
 ความดันโลหิตสูง  
 ปี  2555  

- การตรวจติดตามภาวะ 
 ความดันโลหิตด้วตนเอง  
 หรือโดยอาสาสมัคร  
 สาธารณสุข ปี 2555 

 
- แนวทางการตรวจคัด 
 กรองและดูแลรักษา 
 ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า
 ในผู้เป็นเบาหวาน
 ปี 2555 

- แนวทางการตรวจคัด 
 กรองและดูแลรักษาโรค 
 เบาหวานเข้าจอ  
 ประสาทตา ปี 2555

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
ไต การดูแลรักษา ส่ง
ต่อผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรัง

เพื่อใช้ประเมินภาวะ
ความดันโลหิตสูง
เฉพาะที่สถาน
พยาบาล ที่บ้าน 
หรือตรวจติดตาม
ภาวะความดันโลหิต

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการคัดกรองและ
ดูแลรักษาภาวะ
แทรกซ้อนที่เท้าในผู้
ป่วยเบาหวาน

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจคัดกรอง
และดูแลรักษาโรค
เบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน

กลุ ่มผู ้ป ่วยโรค
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง

กลุ่มผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวาน

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวาน

บุคลากร
ทางการแพทย์

ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตและ
ครอบครัวผู้
ป่วย, อสม.

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์
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คู่มือ	แนวทำง/เอกสำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
(Target	group)

ผู้ใช้
(User)

- แนวทางเวชปฏิบัติ 
 ส�าหรับโรคเบาหวาน  
 (Diabetes Clinical  
 Practice Guideline)  
 ปี 2554

- การให้ความรู้เพื่อจัดการ 
 โรคเบาหวานด้วยตนเอง  
 (Diabetes Education 
 for Self-Management)   
 ปี 2553

  
- แนวทางเวชปฏิบัติการ 
 ป้องกันดูแลรักษาภาวะ 
 แทรกซ้อนจากโรคเบา 
 หวาน (ตา ไต เท้า) 
 ปี 2553 
 
- แนวทางการรักษาโรค 
 ความดันโลหิตสูงในเวช 
 ปฏิบัติทั่วไป ปี 2551

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการให้
บริการ ควบคุม ดูแล
รักษาโรคเบาหวาน

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการสอนผู ้
ป ่วยเบาหวานและ
ครอบครัวหรือผู้ดูแล
ให้มีความรู ้  ความ
เข้าใจโรคเบาหวานที่
ถูกต้อง

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วยเบา
หวาน

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
การรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูง

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวาน

กลุ่มผู ้ป่วยโรค
เบาหวาน

กลุ่มผู ้ป่วยโรค
เบาหวาน

กลุ่มผู ้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง 

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์







บันทึก



บันทึก



บันทึก




	คลินิกNCD2303151.jpg
	แนวทางพัฒนาคลินิกNCDคุณภาพรพ.สต58.pdf
	คลินิกNCD2303152.jpg



