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1.

การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus

													 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
													 มี 2 องค์ประกอบ คือ
1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
6 องค์ประกอบ (50 คะแนน)
2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 15 ตัวชี้วัด (50 คะแนน)

1.1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
คะแนนที่ได้
เกณฑ์
แนวทางการประเมิน
คะแนน (A) น�้ำหนัก คะแนน คะแนนที่ได้
(B)
เต็ม C = (AxB)
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย
7
35
1.1 NCD board ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายใน และ/หรือ
1
5
นอกกระทรวงสาธารณสุขภายในอ�ำเภอ
1. มี ก ารก� ำ หนด ทิ ศ ทาง นโยบาย เป้ า หมายของ           
1
การด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อ
2. มี ก ารก� ำ หนด ทิ ศ ทาง นโยบาย เป้ า หมายของ            
2
การด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วม
3. มีคณะกรรมการ NCD board เข้าร่วมประชุมอย่าง
3
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
4. มีการด�ำเนินงานตาม ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของ
4
NCD board
- เห็นแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับทิศทาง นโยบายเป้าหมาย
- มีการกระจายข้อมูลให้บุคลากรได้รับทราบ และ    
น�ำไปใช้ในการด�ำเนินงาน
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เกณฑ์

คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
5. มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย โดยการ     
5
น�ำผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานมาปรับให้ทันเหตุการณ์
และสอดคล้องกับสถานการณ์
- มีแผนการพัฒนางานที่มาจากการวิเคราะห์ปัญหา
ช่องว่างของการท�ำงานที่ผ่านมา ให้มีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย
- มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานในการประชุ ม     
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการทบทวน และแก้ปัญหา      
การท�ำงานที่ผ่านมา
1.2 วางแผนปฏิ บั ติ ก ารและตกลงท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า ง
1
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบบริ ก าร
ในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
1. มีแผนปฏิบัติการ
1
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร และกิ จ กรรมที่ ชั ด เจนส� ำ หรั บ       
2
การด� ำ เนิ น งาน NCD Clinic Plus รวมทั้ ง ก� ำ หนด           
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส�ำเร็จตอบสนองต่อ ทิศทาง
นโยบาย เป้าหมาย การด�ำเนินงาน (มีเอกสาร แผนปฏิบตั ิ
การที่ ร ะบุ กิ จ กรรม และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ เร็ จ       
ของเป้าหมาย)
3. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ร ะบุ ก ารใช้ ท รั พ ยากร และมี        
3
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD
Clinic Plus โดยเป็นแผนปฏิบัติการที่มีการบูรณาการ
สอดคล้องต่อ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และบรรจุอยู่
ในแผนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอ (CUP)
และ/หรือแผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
4. มีการน�ำผลลัพธ์การด�ำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
4
มาทบทวน และปรับปรุง
5. มีแผนพัฒนายกระดับการด�ำเนินงาน
5
1.3 สื่อสาร ทิศทาง นโยบายเป้าหมาย ไปยังผู้มีส่วนร่วม
1
ทุกระดับ
1. มีการสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ในระดับ
1
NCD board
2. มีการประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะในสถานบริการ
2
สาธารณสุขรับรู้ (ภายในหน่วยงาน)
3. มีการประกาศให้ผู้ปฎิบัติในสถานบริการสาธารณสุข
3
และเครือข่ายทั้งใน และนอกสถานบริการสาธารณสุขได้
รับรูท้ วั่ ถึงกัน (ภายใน และภายนอกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)

66

แนวทางการประเมิน

คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี 2561

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)

5

5

เกณฑ์

แนวทางการประเมิน

คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
4. มี ก ารประชุ ม ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก าร
4
สาธารณสุข และเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งใน และ     
นอกกระทรวงสาธารณสุข รับรู้ทั่วถึงกัน
5. มีการประเมินผลแนวทางการสื่อสาร และช่องทาง  
5
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และน�ำไปใช้ในการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการด�ำ เนิ น งานให้ บ รรลุ
2
เป้าประสงค์ NCD Clinic Plus
1. มีการติดตามผลการด�ำเนินงาน แต่ยังไม่เป็นระบบ
1
ชัดเจน
2. มีกลไกการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
2
3. มีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
3
อย่ า งเป็ น ระบบ อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง และมี ร ายงาน             
การประเมินผลการด�ำเนินงาน
4. มีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
4
อย่างเป็นระบบ ทุกไตรมาส และมีรายงานการประเมิน
ผลการด�ำเนินงาน
5. มีการน�ำผลการก�ำกับติดตามประเมินผลมาพัฒนา
5
ปรับปรุง การด�ำเนินงาน
1.5 บุคลากร สถานที่ และสิง่ แวดล้อม ทีเ่ หมาะสม เพียงพอ
1
และเอื้อต่อการเข้าถึงการบริการ
1. มีสถานที่ในการให้บริการ แต่ยังไม่เป็นสัดส่วน และ
1
ไม่มีการก�ำหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2. มีการจัดสถานที่ส�ำหรับการให้บริการที่เป็นสัดส่วน
2
ชัดเจน แต่ไม่มีการก�ำหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ
3. มี ก ารก� ำ หนดวั น และการจั ด ตารางเวลาส� ำ หรั บ      
3
การให้บริการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
และมีทีมสหวิชาชีพในการให้บริการแต่ยังไม่ได้ก�ำหนด
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. สถานที่ให้บริการ มีพื้นที่เพียงพอ สะดวก และเข้าถึง
4
บริการได้งา่ ย และมีการก�ำหนดทีมสหวิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบ
ในการให้บริการที่ชัดเจน
5. มี ก ารก� ำ หนดที ม สหวิ ช าชี พ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้
5
บริการที่ชัดเจน และเพียงพอกับจ�ำนวนผู้รับบริการ

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)

10

5
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
1.6 เครือ่ งมือ และอุปกรณ์สำ� หรับการให้บริการ ทีเ่ พียงพอ
1
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน
1. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ส�ำหรับการให้บริการ แต่       
1
ไม่เพียงพอ
2. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอหรือสามารถบริหาร
2
จัดการเครื่องมือได้
3. มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก าร               
3
ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน
4. มีแผนการบริหารจัดการดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์
4
5. มีผลของการจัดการดูแลการใช้เครือ่ งมือ และอุปกรณ์
5
ที่เป็นไปตามแผน
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
7
2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
1
เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร
1. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคล
1
2. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมูล
2
ส�ำคัญรายบุคคล และรายกลุ่ม
3. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมูล
3
ส�ำคัญรายบุคคล รายกลุ่ม ครบถ้วน
4. มีการใช้ผลทะเบียนข้อมูลมาวิเคราะห์ และน�ำผลมา
4
ใช้ในการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ทัง้ ในสถานบริการ
สาธารณสุข และร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ
5. มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน และ
5
เป็นปัจจุบัน
2.2 ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
1
เพื่อการบริการต่อเนื่องในเครือข่าย และเชื่อมโยงกับ data
center อ�ำเภอ และ data center จังหวัด
1. มีระบบข้อมูล และสารสนเทศระดับอ�ำเภอ
1
2. มีการใช้ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูล และสารสนเทศ (data
2
exchange) ในระดับอ�ำเภอ และจังหวัด
3. มีการใช้และตรวจสอบข้อมูล และระบบสารสนเทศ
3
ร่วมกันในระดับอ�ำเภอและจังหวัด
4. มีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาที่พบ ให้หน่วย
4
บริการแก้ไข
5. มีการปรับปรุงระบบข้อมูล และสารสนเทศให้เป็น
5
ปัจจุบัน และถูกต้อง
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แนวทางการประเมิน

คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
2.3 น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกัน
3
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และออกแบบบริการสุขภาพ ให้กับกลุ่ม
เป้าหมาย (รายบุคคล รายกลุ่ม และกลุ่มประชากร)
1. สามารถน�ำข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์ปัญหาได้
1
2. มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล จากหลายด้ า นมาวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา     
2
ตามชุดข้อมูลที่ก�ำหนด
3. การมีส่วนร่วมของทีมผู้ให้บริการในการวิเคราะห์
3
ปัญหา จากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. น� ำ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล มาใช้ ก� ำ หนดเป้ า หมาย       
4
และวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการป้องกันควบคุมโรค
5. น�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ออกแบบบริการสุขภาพ
5
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.4 การรายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิง
2
นโยบาย
1. มีการรายงานข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง
1
2. มีการรายงานข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง
2
3. มีการรายงานข้อมูล ทุกไตรมาส
3
4. จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประเมินสถานการณ์
4
และเปรียบเทียบข้อมูลกับสถานบริการในระดับเดียวกัน
5. มีการน�ำเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้บริหาร
5
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
12
3.1 การให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2
ความเสี่ยง โอกาสเสี่ยง และปัจจัยก�ำหนดของผู้รับบริการ และ
น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง)
1. มีกระบวนการคัดกรอง แต่ไม่เป็นไปตามแนวทาง
1
มาตรฐาน
2. มี ก ารคั ด กรอง แบ่ ง กลุ ่ ม ปกติ กลุ ่ ม เสี่ ย ง และ                    
2
ลงทะเบียนแยกกลุ่ม
3. มีการประเมินความเสี่ยง โอกาสเสี่ยง และประเมิน
3
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการตามกลุ่ม แต่      
ไม่ครบทุกกลุ่ม
4. มีการประเมินความเสี่ยง โอกาสเสี่ยง และประเมิน
4
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ รวมทั้ ง การจั ด บริ ก ารตามกลุ ่ ม            
ครบทุกกลุ่ม
5. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด บริ ก ารทุ ก กลุ ่ ม     
5
อย่างต่อเนื่อง

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
3.2 การวิ นิ จ ฉั ย ลงทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยใหม่ แ ละแจ้ ง ผล
2
การวินิจฉัยแก่สถานบริการเครือข่ายที่ส่งมา
1. มีการวินิจฉัย และลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่อย่าง  
1
ครบถ้วน
2. มีการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย และปัจจัยเสี่ยงแก่ผู้รับ
2
บริการรายบุคคลด้วยวาจา และการใช้สื่อ หรือเอกสาร
อื่นๆ เช่น สมุดประจ�ำตัวผู้รับบริการ
3. มีทะเบียนแสดงการจัดกลุ่มผู้ป่วย จ�ำแนกตามระยะ
3
ของโรค
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยเสีย่ งรายบุคคล และจัดเป็น
4
รายกลุ่ม
5. มีการคืนข้อมูลรายบุคคล และรายกลุม่ ให้กบั เครือข่าย
5
3.3 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
2
และความดันโลหิตสูง
1. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
1
และความดันโลหิตสูง แต่ไม่ครบถ้วน
2. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
2
และความดันโลหิตสูงครบถ้วน
3. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
3
และความดันโลหิตสูงครบถ้วน และจัดระบบบริการตาม
ความเสี่ยงที่ประเมินได้
4. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
4
และความดันโลหิตสูงครบถ้วน และด�ำเนินงานตามระบบ
บริการที่จัดไว้
5. มีการติดตามประเมินผลของการด�ำเนินงานตามระบบ
5
บริการที่จัดไว้
3.4 ผูป้ ระสานงานโรคไม่ตดิ ต่อ (NCD system Manager/
2
Coordinator) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
1. มีผู้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ
1
2. มีผู้ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ
2
3. มี ผู ้ ป ระสานงาน NCD system manager/                   
3
Coordinator และที ม สหวิ ช าชี พ ที่ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง         
พร้อมทั้งก�ำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
4. มีการประสานงานเชื่อมโยงการด�ำเนินงานทุกหน่วย
4
งานทีเ่ กีย่ วข้องภายในโรงพยาบาล ร่วมกับทีม สหวิชาชีพ

10
10

แนวทางการประเมิน

คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี 2561

คะแนนที่ได้
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
5. มี ก ารประสานงานเชื่ อ มโยงการด� ำ เนิ น งานทุ ก       
5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
รวมถึงเครือข่าย
3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อของสถานบริการ
2
ทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมโยงไปชุมชน
1. มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุม   
1
ผู ้ รั บ บริ ก ารตามระยะของโรค ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า ง       
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. มีแนวทางส�ำหรับการปฏิบัติการเพื่อการดูแลรักษา
2
และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการแต่ละระดับ
3. มี ก ารด� ำ เนิ น งานตามแนวทางการดู แ ลรั ก ษา               
3
โรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรค
โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน
4. มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแนวทาง
4
การดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
5. มีการแจ้งผลการติดตามการประเมิน และน�ำผลมา
5
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของเครือข่าย
3.6 ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home
2
health care) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงบริการได้ง่าย
1. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน
1
(Home Health Care) แต่ไม่มเี กณฑ์ดำ� เนินงานทีช่ ดั เจน
2. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน
2
(Home Health Care) และมีเกณฑ์ดำ� เนินงานทีช่ ดั เจน
3. มีระบบ และมีเกณฑ์การด�ำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง  
3
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การส่งต่อ และ
4
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
5. น�ำผลการติดตามมาทบทวนและปรับปรุง
5
องค์ประกอบที่ 4 มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
8
4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
2
การตัดสินใจ และการจัดการตนเอง
1. มี ก ารก� ำ หนด core content ที่ บุ ค ลากรจะให้      
1
ความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
2. มี เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ศั ก ยภาพ ความต้ อ งการ       
2
ของผู้ป่วย และก�ำหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผู้รับบริการทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
3. มี แ ผน และก� ำ หนดกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ  
3
ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการตามปัญหา หรือ
ปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการ และผูป้ ว่ ย
4. ด� ำ เนิ น การตามแผน และติ ด ตามความรู ้ ทั ก ษะ        
4
เพือ่ การจัดการตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อทัง้ รายบุคคล
และรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
5. น� ำ ผลการด� ำ เนิ น งานมาทบทวน และพั ฒ นา            
5
ความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกัน
4.2 กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ คื น และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
2
การดูรกั ษา และการจัดการตนเองของผูป้ ว่ ย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
1. มีช่องทาง วิธีการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ
1
และผลการรักษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม
2. มีการให้ขอ้ มูลการรักษา ระยะของโรค และปัจจัยเสีย่ ง
2
ด้านสุขภาพ (โดยใช้คู่มือ สมุดสุขภาพ)
3. ผู้ป่วย ผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการบันทึกผลการดูแล
3
ตนเองที่ บ ้ า น เช่ น SMBG/SMBP และแจ้ ง อาการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ
4. มีการน�ำผลการบันทึก และการจัดการตนเองมาใช้     
4
ในการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
5. น�ำผลการรักษา และการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ
5
ผู้รับบริการที่บ้านมาทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการ
จัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การท�ำหน้าที่ทั้งด้าน
2
ร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพทางสังคม
1. มี ก ารรวมกลุ ่ ม ชมรม เพื่ อ สร้ า งความสามารถใน      
1
การจัดการตนเอง
2. มี แ ผนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมกลุ ่ ม ชมรม เพื่ อ เพิ่ ม       
2
ความสามารถในการจัดการตนเอง
3. กลุ่ม ชมรม ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนที่ก�ำหนด
3
4. กลุ ่ ม ชมรม มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น
4
กิจกรรม
5. กลุม่ ชมรม มีการน�ำผลการประเมินมาพัฒนาวางแผน
5
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
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4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
2
ตนเองของผู้รับบริการ
1. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
1
ตนเองของผู้รับบริการ แต่ไม่เพียงพอ
2. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
2
ตนเองของผู้รับบริการ มีจ�ำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ
3. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการ
3
ตนเองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานะสุขภาพของ
ผู้รับบริการ
4. มีสอื่ และ/หรือ เครือ่ งมือซึง่ เป็นนวัตกรรมทีค่ ดิ ค้นขึน้
4
มาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการ
5. มีการประเมินผลการใช้เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อน�ำไป
5
สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
5
5.1 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
1
ที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศ
1. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical Practice
1
Guideline) แต่ไม่ครอบคลุมในการด�ำเนินงาน
2. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical Practice
2
Guideline) ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
3. มีการชี้แจง สื่อสาร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
3
4. มีการประเมินผลการใช้แนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
4
(Clinical Practice Guideline)
5. มีการทบทวน และปรับแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน   
5
เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้รับบริการ         
ตามบริบทของพื้นที่
5.2 ระบบการประสานงานให้ค�ำปรึกษาระหว่างผู้จัดการ
2
ระบบทีมผูจ้ ดั การระบบ กับผูใ้ ห้บริการในคลินกิ รวมทัง้ เครือข่าย
ของสถานบริการสาธารณสุข
1. มีทีมประสานงาน และให้การปรึกษาแต่ไม่มีระบบ      
1
ที่ชัดเจน
2. มี ที ม ให้ ก ารปรึ ก ษาโดยสหวิ ช าชี พ หรื อ ตั ว แทน           
2
ในโรงพยาบาล
3. มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ การให้ค�ำปรึกษาของ    
3
ทีมสหวิชาชีพ หรือตัวแทนในโรงพยาบาล และเครือข่าย
ทุกระดับ

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
4. มีการด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และแนวทาง        
4
ที่ก�ำหนด
5. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาของ            
5
ทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง และทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสม�่ำเสมอ
5.3 Chronic Case Conference/KM เพื่อแลกเปลี่ยน
2
เรียนรู้การดูแล และจัดการโรค
1. มี กิ จ กรรม Chronic Case Conference/KM          
1
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มีกิจกรรม Chronic Case Conference/KM และมี
2
การสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีการน�ำผลจาก Chronic Case Conference/KM        
3
มาปรับปรุงกระบวนงานจัดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ ง
4. มีการน�ำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรม       
4
ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ มารวบรวมเป็ น        
คลังความรู้
5. มีการกระจายความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการ สามารถเข้าถึง
5
ได้สะดวก หลายช่องทาง เช่น social media website
องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
11
6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรค
2
ให้แก่ชุมชน
1. มีการส่งคืนข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้วให้แก่องค์กรปกครอง
1
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล       
2
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และชุมชน
3. มีการวิเคราะห์ และจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3
เพือ่ เสริมทักษะในการลดปัจจัยเสีย่ งการเกิดโรคในชุมชน
โดยโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน อย่ า งน้ อ ย        
ร้อยละ 50
4. มีการประเมินผลการด�ำเนินงานครบทุกแผนงาน/
4
โครงการ/กิจกรรม
5. มีการติดตามการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนา
5
คุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
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6.2 สนั บ สนุ น นโยบาย แผนการด� ำ เนิ น งานที่ เ อื้ อ ต่ อ
2
การปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน
1. มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำ
1
แผนการด�ำเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
2
โครงการ ตามแผนงานที่วางไว้
3. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3
และชุมชนในการด�ำเนินงาน เช่น ปรับสภาพแวดล้อม      
ทีเ่ อือ้ ต่อการลดโรค และมีการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นระบบ
สุขภาพระดับอ�ำเภอ (DHS)
4. มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตาม แผนงาน
4
กิจกรรม ในการปรับสภาพแวดล้อม ทีเ่ อือ้ ต่อการลดเสีย่ ง
ลดโรค
5. มีการใช้ผลของการติดตามประเมินผล มาปรับปรุง
5
แผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3 มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของ
2
คนในชุมชน
1. มีกระบวนการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ ง/พฤติกรรมเสีย่ งด้าน
1
โรคไม่ติดต่อ และสามารถระบุปัญหา และรากเหง้าของ
ปัญหาของชุมชนที่ต้องจัดการ โดยใช้นโยบายสาธารณะ
2. มี แ ผนงานโครงการหรื อ แผนกิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นา
2
นโยบายสาธารณะเพือ่ จัดการปัจจัยเสีย่ งหลักโรคไม่ตดิ ต่อ
3. มีกระบวนการผลักดันให้เกิดการใช้นโยบายสาธารณะ
3
เช่น การท�ำประชามติในชุมชน, การทดลองใช้นโยบาย   
ในบางพื้นที่
4. มี ก ารด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ น นโยบายสาธารณะ
4
ครอบคลุมทั้งอ�ำเภอ/CUP
5. มีกระบวนการประเมินผล นโยบายสาธารณะ
5
6.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือ จัดตั้งกลุ่มชมรม
2
เพื่อสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1. โรงพยาบาลมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
1
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม
เพื่อสุขภาพสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)
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คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
2. โรงพยาบาลสนับสนุน และร่วมมือให้ องค์กรปกครอง
2
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลมี ก ารจั ด ตั้ ง           
3
กลุ่มชมรมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค         
ในชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รพ. และรพ.สต.
4
ร่วมวางแผนและด�ำเนินงานตามแผนกิจกรรม เพือ่ สุขภาพ
ในการสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในชุ ม ชน          
อย่างน้อยร้อยละ 50
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รพ. และรพ.สต.
5
ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามกิ จ กรรม        
เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
6.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลติ ด ตาม ระดั บ น�้ ำ ตาล
1
ในเลือด การวัดความดันโลหิต และปัจจัยเสีย่ งหลัก/ปัจจัยเสีย่ ง
ร่วมด้วยตนเอง ในกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ เสีย่ งสูง และกลุม่ ป่วย โดยการ
มีส่วนร่วมของอสม.
1. โรงพยาบาล รพ.สต. มีแผนงานสนับสนุนให้ อสม.        
1
มีการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
2. อสม. มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง
2
กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. อสม. ด�ำเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50
3
4. โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล            
4
มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของอสม.
5. มีการทบทวนกระบวนการด�ำเนินงานของอสม.
5
6.6 สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
2
แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
ในชุมชน
1. มีการจัดกิจกรรม แต่ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม
1
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรม และมี ก ลุ ่ ม ชมรม ผู ้ ป ่ ว ยโรค           
2
ไม่ติดต่อในชุมชน (1 ชมรม ต่อ 1 โรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพต�ำบล)
3. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู     ้
3
ในการดูแลตัวเองซึ่งก�ำหนดโดยเจ้าหน้าที่
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คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)

5

10

เกณฑ์

แนวทางการประเมิน

คะแนน (A) น�้ำหนัก
(B)
4. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู      ้
4
ในการดูแลตัวเอง และด�ำเนินกิจกรรมตามแผนโดยชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ 50
5. มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโดยกลุม่ ชมรม
5
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
คะแนนรวม
50
250

คะแนนที่ได้
คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม C = (AxB)

การคิดคะแนน กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
คะแนนรวม = ผลรวมของคะแนนที่ได้ (C x 50)/250

1.2 ค�ำอธิบายเกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus
องค์ประกอบที่ 1 		 ทิศทาง และนโยบาย
การประเมินทิศทาง และนโยบายจะประกอบด้วย NCD Board การวางแผนปฏิบัติการ การตกลง
ท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ และ        
การติดตามความก้าวหน้า ทิศทางการด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้
1.1		 NCD board ประกอบด้ ว ยภาคี เ ครื อ ข่ า ยใน และ/หรื อ นอกกระทรวงสาธารณสุ ข                
ภายในอ�ำเภอ
NCD board มีบทบาทหน้าที่ก�ำหนด ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการโรค        
ไม่ติดต่อที่เน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการรักษาเพื่อลดโรค โรคร่วม และภาวะแทรกซ้อน โดยเป็นการตั้ง     
เป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ NCD board         
จะต้องมีการประชุมทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง และมีสรุปรายงานการประชุม ติดตามผลการประเมินตนเอง
ของสถานบริการสาธารณสุข วิเคราะห์ชอ่ งว่าง (gap) เพือ่ การพัฒนาปรับทิศทาง และเป้าหมายเพือ่ ตอบสนอง
ต่อการลดปัญหาและมีการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาการให้บริการโรคไม่ติดต่อ
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : เช่น แผนงาน หนังสือค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานและบทบาทรับผิดชอบ
เป็นต้น
1.2		 วางแผนปฏิบัติการและตกลงท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
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การวางแผนปฏิบตั กิ ารจะต้องมี ผูร้ บั ผิดชอบ ทีมทีร่ บั ผิดชอบ ในการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั งิ าน
และการบริหารจัดการมีการวิเคราะห์ปัญหา (GAP analysis) และชี้เป้าปัญหาอย่างมีส่วนร่วม มีการน�ำ            
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการโดยทีแ่ ผนปฏิบตั กิ าร กิจกรรม จะต้องมีการก�ำหนด
เป้าหมายทีว่ ดั ได้ และตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกระบวนการ ทิศทาง นโยบายรวมทัง้ มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
หมายเหตุ:
1) เป็นแผนที่สอดคล้องกับ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ในข้อ 1.1
2) ทรัพยากรในที่นี้รวมถึง คนเงินของ
- มีการวิเคราะห์ GAP ทั้ง 6 องค์ประกอบ
- มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ตาม SWOT analysis ที่ได้
- มีแผนพัฒนาการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus (ปิด GAP)
3) แผนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอ Contracting Unit for Primary Care (CUP)
คือ แผนการวางระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เพือ่ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ให้ตอบสนองความต้องการ ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน และเชื่อมโยงกิจกรรมด�ำเนินงาน            
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นองค์รวม ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และมีระบบ            
การให้ค�ำปรึกษาและส่งต่อ โดยการกระตุ้นให้หน่วยบริการปฐมภูมิ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง   
ผู้ปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอ และเครือข่ายบริการปฐมภูม        ิ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชน เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาที่ป้องกันได้ทั้งทางกาย จิต สังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วมและน�ำไปสู่
การมีสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) District Health Board (DHB)
คื อ แผนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ พื้ น ที่ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชน               
เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์รว่ มกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอ�ำเภอ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมีพนื้ ทีเ่ ป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการน�ำร่วมกัน มีการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือ เพือ่ ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้ และไม่ทอดทิง้ กัน โดยมีเครือข่าย
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในการน�ำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
1.3		 สื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ
การสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ ต้องมีการประกาศ          
การประชุม ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายบริการสาธารณสุขรับรู้ ทิศทาง นโยบาย
เป้าหมาย ของการพัฒนา NCD Clinic Plus อย่างทั่วถึง และมีการประเมินผลเพื่อน�ำใช้มาปรับปรุงแนวทาง
การสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร
1.4		 ติดตามความก้าวหน้า และทิศทางการด�ำเนินงาน ให้บรรลุเป้าประสงค์ NCD Clinic Plus
การติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานจะต้องมีการทบทวนทิศทางการด�ำเนินงาน          
ทุกไตรมาสและน�ำผลการติดตามไปปรับปรุงเป้าหมายเชิงกระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ มีการติดตาม
แผนงานโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผน และมีแผนการติดตามนิเทศเครือข่าย
18
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* ระบบการติดตามประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
จะต้องก�ำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน เช่น ผ่านการประชุมทุกไตรมาส
* กลไกในการด�ำเนินงาน เช่น การประชุมบอร์ด การประชุมทีมงาน การมอบหมาย               
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
หมายเหตุ : ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายจากข้อ 1.1
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : รายงานการประชุม สรุปผลการประเมิน แผนการปรับปรุงการท�ำงาน
และแผนผังคุมก�ำหนดงาน (Gantt chart)
1.5		 บุคลากร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึงบริการ
สถานที่ในการให้บริการจะต้องมีพื้นที่เพียงพอกับจ�ำนวนผู้รับบริการ สะดวก เป็นสัดส่วน
และเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยมีการก�ำหนดวัน และการจัดตารางเวลาส�ำหรับการให้บริการและก�ำหนด           
ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน และมีจ�ำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ
1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�ำหรับการให้บริการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน
รายละเอียดดังนี้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�ำหรับการให้บริการมีจ�ำนวนเพียงพอ และสามารถน�ำไปใช้งาน          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
และมีแผนการบริหารจัดการเครือ่ งมือ และอุปกรณ์โดยมีการปฏิบตั ติ ามแผนอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการแบ่งเกณฑ์
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารที่ เ พี ย งพอมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพร้ อ มใช้ ง านตามระดั บ                     
ของโรงพยาบาล ดังนี้
เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องมือชั่งน�้ำหนัก/ที่วัดส่วนสูง
เครื่องมือวัดความดันโลหิต
สายวัดเอว
Monofilament ส�ำหรับตรวจเท้า
Fundus Camera
เครื่อง ABI

A, S, M1
(จ�ำนวนเครื่อง)
1
2
2
10
2
1

ระดับโรงพยาบาล
F1, M2
(จ�ำนวนเครื่อง)
1
2
2
10
1
0

F2, F3
(จ�ำนวนเครื่อง)
1
2
2
5
3 แห่ง/1 เครื่อง
0

เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : แผนการบริหารจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน รายงาน     
การติดตามดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์
**ผู้ที่รับการสอบถามในองค์ประกอบที่ 1 : ผู้บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�ำเภอ NCD case manager
หรือ NCD Coordinator, ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus
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องค์ประกอบที่ 2 		 ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยการมีระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมบูรณ์
ครบถ้วนที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกัน    
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1		 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร
ระบบทะเบียนข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการจะต้องมีทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม เป็นข้อมูล      
การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน และควบคุมโรค ซึ่งชุดทะเบียนข้อมูล ประกอบด้วย
1) ข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- ทะเบียนข้อมูลกลุ่ม Pre - DM, Pre - HT, กลุ่มสงสัยป่วย
- ทะเบียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่ม Pre - DM, Pre - HT
2) ทะเบียนกลุ่มป่วย DM, HT, DM & HT
3) กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต (stage 1 - 5) เท้า
4) ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง CVD Risk (CVD Risk ≥ 30%)
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน: ทะเบียน เช่น 43 แฟ้ม Excel file ที่หน่วยบริการสร้างเพื่อเก็บข้อมูล       
ผู้ป่วยในการดูแลของตนเอง สมุดทะเบียนการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
2.2		 ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการต่อเนื่องในเครือข่าย
และเชื่อมโยงกับ Health Data Center อ�ำเภอ และ Health Data Center จังหวัด
ในระดับอ�ำเภอจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง Health Data
Center อ�ำเภอ และ Health Data Center จังหวัด โดยต้องมีการใช้ data exchange ตรวจสอบข้อมูล    
และระบบสารสนเทศร่วมกันในระดับอ�ำเภอและจังหวัด รวมทั้งมีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาที่พบ          
ให้หน่วยบริการแก้ไข และปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
2.3		 น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ และออกแบบ
บริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล รายกลุ่ม และกลุ่มประชากร)
มีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็น Minimum Data Set ดังนี้
1. ข้อมูลคัดกรอง DM HT ในกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ BMI รอบเอว เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
2. อัตราการวินิจฉัยรายใหม่ DM และ HT
3. ความชุก DM และ HT
4. ชุดข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า
5. ชุดข้อมูลคุณภาพบริการ (ผู้ป่วยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้)
6. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ Stroke และ IHD
7. ข้อมูลประเมิน CVD Risk กลุ่มเสี่ยงสูง CVD
8. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มป่วย ได้แก่ BMI รอบเอว เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
หรืออัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ
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โดยจะต้องมีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค การดูแล
รักษา และออกแบบบริการสุขภาพ ทั้งในรายบุคคล กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ   
ที่มีแนวโน้มของ 4 โรคเป้าหมายที่มารับบริการของสถานบริการเพิ่มสูงขึ้น
สรุปประเด็นส�ำคัญ:
การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวม เช่น จากระบบทะเบียน มาจัดท�ำ    
ประมวลผล ให้อยู่ในรูปแบบผลลัพธ์ ที่สามารถน�ำไปใช้งานได้ เช่น จ�ำนวน อัตรา สัดส่วน ความชุก เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายด้าน เช่น การน�ำปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยก�ำหนดทางสุขภาพ       
ระบาดวิทยา เพื่อน�ำมาใช้อธิบายการเกิดของเหตุการณ์เชิงพรรณนาของบุคคล เวลา สถานที่
2.4		 การรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
การรายงานข้อมูล ตรงเวลาตามรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินสถานการณ์ และเปรียบเทียบข้อมูลกับสถานบริการในระดับเดียวกัน และน�ำเสนอรายงาน               
การวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เอกสารที่ ใช้ประกอบการประเมิน : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเปรียบเทียบสถานการณ์                
ตามรายไตรมาส สรุปรายงานการประชุมที่น�ำเสนอแก่ผู้บริหาร
**ผูท้ รี่ บั การสอบถามในองค์ประกอบที่ 2 : NCD case manager, NCD Coordinator, ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ฏิบตั งิ าน
NCD Clinic Plus, IT สถานบริการสาธารณสุข
องค์ประกอบที่ 3			 การปรับระบบและกระบวนการบริการ
ระบบและกระบวนการบริการ ประกอบด้วยการให้บริการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน     
ความดันโลหิตสูง การให้การวินจิ ฉัย การประเมินระยะโรคความเสีย่ งการเกิดโรค รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายกลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน) มีผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ มีเครือข่ายการดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อ มีระบบส่งต่อทั้งไปและกลับที่ท�ำให้ผู้บริการเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับการดูแล               
ที่ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1		 การให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสีย่ ง โอกาสเสีย่ ง และปัจจัย
ก�ำหนดของผู้รับบริการ และน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง)
หมายเหตุ:
ความเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
เพศ อายุ กรรมพันธุ์ ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น พฤติกรรมเสี่ยง การรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ           
การออกก�ำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด        
ภาวะน�้ำหนักเกิน และอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
โอกาสเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดโรค ซึ่งในโรคไม่ติดต่อเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงร่วมหลายอย่าง           
จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากขึ้น
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3.2		 การวินจิ ฉัยลงทะเบียนผูป้ ว่ ยใหม่ และแจ้งผลการวินจิ ฉัยแก่สถานบริการเครือข่ายทีส่ ง่ มา
การวินิจฉัย และลงทะเบียน จะต้องมีการวินิจฉัย และลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่อย่าง          
ครบถ้วน พร้อมทัง้ แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย และปัจจัยเสีย่ งแก่ผรู้ บั บริการรายบุคคล โดยใช้สอื่ หรือเอกสารอืน่ ๆ
เช่น สมุดประจ�ำตัวผู้รับบริการ มีการจัดท�ำทะเบียนแสดงการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่จ�ำแนกตามระยะของโรค มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรายบุคคล และจัดเป็นรายกลุ่ม และคืนข้อมูล รายบุคคล รายกลุ่ม ให้กับเครือข่าย   
3.3		 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา
ไต เท้า หัวใจ และหลอดเลือด ปีละ 1 ครั้ง และโรคความดันโลหิตสูง มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน    
ไต หัวใจ และหลอดเลือด ปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการจัดบริการตามความเสี่ยงที่ประเมินได้ มีการด�ำเนินงาน
ตามระบบที่จัดไว้ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
3.4		 ผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD System Manager หรือ Coordinator) ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ
มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD Case Manager หรือ Coordinator) และ  
ทีมสหวิชาชีพ ในการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน และมีการประสานการบริการดูแล
เชื่อมโยงในภาพรวม
สรุปประเด็นส�ำคัญ : เน้นเรื่องผู้ประสานงาน ให้เป็นรูปแบบของ บุคคล ทีมประสาน และมีคณะท�ำงาน          
ของทีมสหวิชาชีพในการด�ำเนินงาน
3.5		 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อของสถานบริการทัง้ ใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข
ที่เชื่อมโยงไปชุมชน
มีเครือข่ายการดูแลโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรคที่เชื่อมโยงกับ    
สถานบริการทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มโรงพยาบาล
เอกชนรวมถึงมีแนวทางปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล การแจ้งผลการติดตามการดูแลรักษา และส่งต่อระหว่าง
เครือข่ายในการดูแลโรคไม่ติดต่อ
3.6		 ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น (Home Health Care) เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการ
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการได้ง่าย
ระบบการส่งต่อ มีแนวทางการด�ำเนินงานส่งต่อทัง้ ไป และกลับของสถานบริการแต่ละระดับ
(เกณฑ์ในการส่งต่อ การประสานงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และการรับเลื่อนนัดผู้ป่วย            
มี Flow Chart การด�ำเนินงาน) และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) มีการก�ำหนด     
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เกณฑ์ในการติดตามดูแล การจัดตารางเวลาออกให้บริการ การก�ำหนดทีม     
ให้บริการที่ชัดเจน และการติดตามผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : แผนการรักษาใน Family Folder ของผู้ป่วย กรณีที่ส่งไปรักษาต่อ         
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
**ผูร้ บั การสอบถามในองค์ประกอบที่ 3 : NCD case manager, NCD Coordinator, ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ฏิบตั งิ าน
NCD Clinic Plus, ผู้รับผิดชอบงานเวชกรรมสังคม
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องค์ประกอบที่ 4 		 มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง ประกอบด้วยการจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะที่จ�ำเป็น
ในการวางแผนดูแลตนเอง รวมถึงมีกระบวนการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจ และจัดการตนเอง               
เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการดูแลตนเองร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้
4.1		 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจ และการจัดการตนเอง
การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองจะต้องก�ำหนดเนื้อหาส�ำคัญในการให้ความรู้
และทักษะแก่ผู้รับบริการทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล มีเครื่องมือสนับสนุนการจัดการตนเอง มีแผน                 
และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรูต้ ามปัญหาผูร้ บั บริการ มีการด�ำเนินการตามแผน และติดตามผล เพือ่ น�ำ
มาพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกัน
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : ดูจากเอกสารการติดตามการจัดการรายกรณี
4.2		 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษา และการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล
การสือ่ สารโดยมีสอื่ เช่น คูม่ อื สมุดสุขภาพ มาใช้ให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ การรักษา ระยะของโรค
และปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ โดยผูร้ บั บริการมีสว่ นร่วมในการบันทึกติดตามผลการดูแลตนเอง น�ำผลมาวางแผน
การดูแลร่วมกัน และน�ำมาใช้พัฒนาทักษะการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3		 การสนับสนุนการจัดการตนเองในการท�ำหน้าที่ ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ
ทางสังคม
การสนับสนุนการจัดการตนเองโดยมีการจัดกลุ่ม ชมรม มีแผนการด�ำเนินกิจกรรม มีการ
ด�ำเนินการตามแผน การประเมินผลการด�ำเนินงาน และน�ำผลมาพัฒนาแผนการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ
สถานบริการสาธารณสุข มีเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยสนับสนุนการจัดการตนเองทีเ่ ป็นอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น Lab, Fundus Camera, SMBP, SMBG เป็นต้น และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง
ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีสื่อที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง เช่น แผ่นพับ
ตารางคู่มือ รูปแบบของเม็ดยา วิธีการฉีดยา เป็นต้น ที่มีจ�ำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ และมีสื่อ และ/หรือ
เครื่องมือที่มีการคิดค้นเป็นนวัตกรรม รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน : แผนการด�ำเนินงานที่มีรูปแบบการปรับพฤติกรรมที่ชัดเจน โดยมี          
การวางแผนติดตามการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
**ผู้รับการสอบถามในองค์ประกอบที่ 4 : ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน NCD Clinic Plus และผู้รับบริการ
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องค์ประกอบที่ 5

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ระบบการประสานงาน
ให้ค�ำปรึกษา รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแล และจัดการโรค มีรายละเอียดดังนี้
5.1		 แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ริ ะดับประเทศ
การมีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐานของสถานบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมการด�ำเนินงาน     
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้แก่
   
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
   
2) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
  
3) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และการส่งต่อ
   
4) การให้ความรู้ และการดูแลตนเองขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
   
5) การดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อ
จะต้องมีการชี้แจง สื่อสารผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้รับทราบ มีการประเมินผล และทบทวน
ปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติ อิงหลักฐานเป็นระยะ
5.2		 ระบบการประสานงานให้ค�ำปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการระบบกับผู้ให้
บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข
ระบบการประสานงานให้ค�ำปรึกษาระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญ สถานบริการ ที่มีประสิทธิภาพกับ
ผู้ให้บริการคลินิก สถานบริการสาธารณสุข ในเครือข่าย จะต้องมีทีมประสานงาน ทีมให้ค�ำปรึกษาที่ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน มีการประเมินผล และทบทวนการด�ำเนินงาน และมี Flow Chart ของการด�ำเนินงาน
5.3		 Chronic Case Conference/KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และจัดการโรค
การด�ำเนินกิจกรรม Chronic Case Conference/KM มีการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาล    
อย่างสม�่ำเสมอมีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำผลมาปรับปรุงกระบวนการจัดบริการ รวมทั้งน�ำ
ผลการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมมารวบรวมเป็นคลังความรู้ โดยกระจายความรูใ้ ห้ผใู้ ห้บริการเข้าถึงได้สะดวกหลาย
ช่องทาง เช่น social media website
สรุปประเด็นส�ำคัญ : Case conference/ KM เพื่อองค์ความรู้ ข้อค้นพบใหม่ ที่ได้จากกระบวนการท�ำงาน
ซึง่ ข้อค้นพบใหม่นี้ คือการอธิบายผลการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายทัง้ ทีพ่ งึ ประสงค์ และไม่พงึ ประสงค์
แต่เป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงานให้ดขี นึ้ กว่าเดิม และปัจจัยเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้สงิ่ นัน้ เกิดขึน้ โดย case conference
โดยมากจะเป็นกรณีตัวอย่าง ส่วน KM เป็นการถอดบทเรียนผ่านการประชุม
**ผูร้ บั การสอบถามในองค์ประกอบที่ 5 : NCD case manager, NCD Coordinator, ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ฏิบตั งิ าน
NCD Clinic Plus, เวชกรรมสังคม
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องค์ประกอบที่ 6 		 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
การจั ด บริ ก ารเชื่ อ มโยงชุ ม ชนเป็ น การจั ด บริ ก ารเสริ ม ทั ก ษะลดเสี่ ย งลดโรคให้ แ ก่ ชุ ม ชน                       
มีการสนับสนุนนโยบายแผนการด�ำเนินงานทีเ่ อือ้ ต่อการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน และมีนโยบายสาธารณะ
ที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาวะของคนในชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน    
การดูแลติดตามระดับน�ำ้ ตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต รวมทัง้ สนับสนุนการจัดกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1		 การจัดบริการในการเสริมทักษะลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน
การจัดบริการเสริมทักษะลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน มีการประสานความร่วมมือ การส่งคืน
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�ำแผนงานโครงการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน           
เพื่อให้สามารถจัดการลดเสี่ยงในชุมชนได้ เช่น 3อ.2ส.  การสร้างผู้น�ำการออกก�ำลังกายในชุมชน ให้ความรู้
ร้านค้า ลด หวาน มัน เค็ม เป็นต้น
มีการประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมตามแผน และติดตามการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
6.2		 สนับสนุน นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน ที่เอื้อต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง
ชุมชนมีการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (DHS) โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สนับสนุน หรือร่วมด�ำเนินการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น จัดสภาพแวดล้อมเรือ่ งขยะ น�ำ ้ ตลาด เป็นต้น      
และมีแผนงานการด�ำเนินการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการลดเสี่ยงลดโรค มีการติดตามผล      
การด�ำเนินงาน และน�ำผลมาปรับปรุงแผนงานโครงการ
6.3		 มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน
ชุมชนมีการด�ำเนินนโยบายสาธารณะทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อสุขภาวะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น โดยมีแนวทางการพัฒนา      
ทีม่ งุ่ สร้างเสริมสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางสังคม และกายภาพ ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี มุง่ เน้นให้ประชาชนมีทางเลือก
และสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีได้ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ สันติภาพ
ความสงบสุข ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง ทรัพยากรที่ยั่งยืน
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
มาจากหลายฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และตัวบุคคล
6.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและ/หรือจัดตัง้ กลุม่ ชมรมเพือ่ สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาล สนับสนุน 3 M (คน เงิน ของ) หรือร่วมด�ำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ           
ในชุมชน โดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ หรือชุมชนมีการจัดตัง้ กลุม่ ชมรม เพือ่ สุขภาพทีม่ กี ารด�ำเนิน
งานเป็นรูปธรรมมีแผนงาน มีการด�ำเนินการตามแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงพยาบาล           
ร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
หมายเหตุ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน
ต่อชมรม
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6.5		 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต และปัจจัย
เสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย โดยการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
เครือข่ายบริการสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นดูแลติดตามระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด และการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง ในกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ เสีย่ งสูง และกลุม่ ป่วย โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ร่วมกันจัดท�ำแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง          
กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการด�ำเนินการตามแผน ติดตาม และทบทวน
กระบวนการท�ำงาน
6.6		 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของกลุ่ม ชมรม
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรค     
ไม่ตดิ ต่อในชุมชน จะต้องมีกลุม่ หรือชมรมผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ 1 ชมรมต่อ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
มีแผนงานการด�ำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเอง มีการด�ำเนินกิจกรรมตามแผน และติดตามผล
การด�ำเนินงานโดย กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
ผู้รับการสอบถามในองค์ประกอบที่ 6 : เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ครู และผู้น�ำชุมชน

1.3 การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)]
8. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
9. ร้อยละของประชากรกลุม่ เสีย่ งเบาหวานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของปีทผี่ า่ นมาได้รบั การตรวจน�ำ้ ตาลซ�ำ้
10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
11. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
13. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
14. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง     
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
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ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับ   
การรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ค วบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาล        
ในเลือดได้ดี
3. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การตรวจไขมั น         
LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl
4. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การตรวจภาวะ
แทรกซ้อนทางตา
5. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การตรวจภาวะ
แทรกซ้อนทางเท้า
6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า
140/90 mmHg
7. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ มี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง         
[รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)]
8. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน
9. ร้ อ ยละของประชากรกลุ ่ ม เสี่ ย งเบาหวานในพื้ น ที่           
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน�้ำตาลซ�้ำ

รายการ

90

60

ร้อยละ

ร้อยละ

60

ร้อยละ

2

60

ร้อยละ

ร้อยละ

60

ร้อยละ

10

40

ร้อยละ

ร้อยละ

90

เกณฑ์

ร้อยละ

หน่วย

4

3

3

3

3

3

3

4

3

น�้ำหนัก

ผลงาน
ร้อยละ

< 75

>8

> 16

< 45

< 45

< 45

< 45

< 25

< 75

1

การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 15 ตัวชี้วัด

75

8

16

45

45

45

45

25

75

80

6

14

50

50

50

50

30

80

85

4

12

55

55

55

55

35

85

คะแนน
2
3
4

≥ 90

≤2

≤ 10

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 90

5

20

15

15

15

15

15

15

20

15

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้
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2.5
50
80
82.5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50

3

3

4
4

4
3

น�้ำหนัก

ผลงาน
ร้อยละ

65

70

1.5
40
75

≥ 80

2.0 ≥ 2.5
45 ≥ 50

< 67.5 67.5 72.5 77.5 ≥ 82.5

< 60

< 1.0 1.0
< 35 35

250

15

15

20
20

คะแนน
คะแนนเต็ม
1
2
3
4
5
< 2.0 2.0 3.0 4.0 ≥ 5.0
20
< 75 75 80 85 ≥ 90
15

การคิดคะแนน ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
คะแนนรวม = ผลรวมของคะแนนที่ได้ x 50/250

5.0
90

ร้อยละ
ร้อยละ

10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
11. ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น      
และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
13. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ    
ความดันโลหิตได้ดี
14. ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM และ/หรือ HT ทีไ่ ด้รบั การค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk)
รวม

เกณฑ์

หน่วย

รายการ

คะแนน
ที่ได้

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
ผลการประเมิน
การประเมิ น กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
NCD Clinic Plus
(50 คะแนน)
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus
(50 คะแนน)

คะแนนรวม (100)

คะแนนที่ได้

ระดับ

¨ ดีเด่น
(85 - 100 คะแนน)
¨ ดีมาก
(80 - 84 คะแนน)
¨ ดี
(70 - 79 คะแนน)
¨ พื้นฐาน
(60 - 69 คะแนน)

หมายเหตุ : สามารถ Download แบบประเมิน NCD Clinic Plus ได้ที่ http://thaincd.com/2016/news/
hot-news-detail.php?id=12898&gid=18
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1.4 Template ตัวชี้วัด NCD Clinic Plus
ใน Service Plan สาขา DM/HT
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน
และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน         
และได้รับการขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้น
ทะเบียนในเขตรับผิดชอบ และมารับบริการรักษาโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการรักษาโรคเบาหวาน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมารับบริการ
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมารับบริการ ประมวลผลจาก
CHRONICFU
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียนบ้านในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและอยูจ่ ริง), 3 (มาอาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย)
PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด ประมวลผลจาก   
CHRONICFU
ตัวชี้วัด
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2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ            
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าระดับ
น�้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 40
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที            ่
รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดี
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการ ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ได้ดี
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต           
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”       
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ HbA1C
(LABFU.LABTEST = “0531601”) ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ใช้ข้อมูล
จาก LABFU.LABRESULT
A2 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานขึ้ น ทะเบี ย นที่ ม ารั บ บริ ก าร จากแฟ้ ม CHRONICFU                    
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ ทีไ่ ด้รบั การตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST=”0531601”)
ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต         
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม CHRONICFU
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL <100 mg/dl
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL
และมีค่า LDL <100 mg/dl
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ         
การขึ้นทะเบียนมารับบริการ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการได้รับการตรวจไขมัน LDL ทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ การตรวจไขมั น LDL                              
ในปีงบประมาณ และมีค่าไขมัน LDL ครั้งสุดท้าย < 100 mg/dl
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการ ที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL      
ในปีงบประมาณ และมีค่าไขมัน LDL ครั้งสุดท้าย < 100 mg/dl
รายการข้อมูล 2
B1: จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2: จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
12 เดือน
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ การตรวจไขมั น LDL                              
ในปีงบประมาณ และมีคา่ ไขมัน LDL (LABFU.LABTEST=“0541402”) ครัง้ สุดท้าย < 100
mg/dl ใช้ขอ้ มูลจาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจากแฟ้ม CHRONICFU และ LABFU)
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการ ที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL         
ในปีงบประมาณ และมีคา่ ไขมัน LDL (LABFU.LABTEST=“0541402”) ครัง้ สุดท้าย < 100
mg/dl ใช้ขอ้ มูลจาก LABFU.LABRESULT (ประมวลผลจากแฟ้ม CHRONICFU และ LABFU)
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต          
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”       
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียน และมารับบริการทัง้ หมด จากแฟ้ม CHRONICFU
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
ตัวชี้วัด
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4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ         
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นรับผิดชอบ
ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการตรวจจอประสาทตา          
ด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที              ่
รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั การตรวจตา ด้วย Ophthalmoscope
หรือ Fundus Camera
A2 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น และมารั บ บริ ก าร ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจตา                 
ด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ)      
และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
ทีไ่ ด้รบั การตรวจจอประสาทตาด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera ประมวล
ผลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.RETINA (RETINA = 1 - 4))
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียน และมารับบริการจากแฟ้ม CHRONICFU                 
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ ทีไ่ ด้รบั การตรวจจอประสาทตา ด้วย Ophthalmoscope
หรือ Fundus Camera ประมวลผลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.RETINA (RETINA = 1-4))
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ)        
และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียน และมารับบริการทัง้ หมดจากแฟ้ม CHRONICFU
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ            
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นรับผิดชอบ
ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการตรวจเท้า (ตรวจผิวหนัง    
รูปเท้า ความรู้สึกชา คล�ำชีพจร และมีแผล)
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที                ่
รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจเท้า
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการที่ได้รับการตรวจเท้า
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียนบ้านในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และ
อยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ
PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) ทีไ่ ด้รบั
การตรวจเท้า ประมวลผลจาก CHRONICFU(CHRONICFU.FOOT (FOOT = 1 หรือ 3))
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียน และมารับบริการจากแฟ้ม CHRONICFU                 
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ และ CHRONIC.TYPEDISCH = “03” (ยังรักษาอยู่)           
ทีไ่ ด้รบั การตรวจเท้าประมวลผลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.FOOT (FOOT = 1 หรือ 3))
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต
รับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099”
(สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ น้ึ ทะเบียน และมารับบริการทัง้ หมดจากแฟ้ม CHRONICFU    
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน (รหัส ICD - 10 : E10 - 14) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการ
ความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ         
ความดันโลหิต และมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิด
ชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต และมีค่า
ความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 140/90 mmHg
A2 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น และมารั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การตรวจวั ด               
ความดันโลหิต และมีคา่ ความดันโลหิตครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 140/90 mmHg
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต และ            
มีค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 140/90 mmHg ประมวลผลจาก
CHRONICFU
A2 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น และมารั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การตรวจวั ด                  
ความดันโลหิต และมีคา่ ความดันโลหิตครัง้ สุดท้ายในปีงบประมาณ น้อยกว่า 140/90 mmHg
ประมวลผลจาก CHRONICFU
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่                       
รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต           
รับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099”
(สัญชาติไทย) ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด ประมวลผลจาก     
CHRONICFU ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
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7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)]
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง
[รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)]
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ        
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นรับผิดชอบ
ภาวะอ้วนลงพุง หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวัดส่วนสูง และมีรอบเอวมากกว่า     
(ส่วนสูง (ซม.)/2) โดยวัดรอบเอวผ่านสะดือ
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการที่ได้รับการตรวจภาวะอ้วนลงพุงทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจและมีภาวะอ้วนลงพุง             
(มีรอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2))
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการที่ได้รับการตรวจและมีภาวะ
อ้วนลงพุง (มีรอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2))
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจและมีภาวะอ้วนลงพุง            
(มีรอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)) ประมวลผลจาก CHRONICFU
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการที่ได้รับการตรวจและมีภาวะ    
อ้วนลงพุง (มีรอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)) ประมวลผลจาก CHRONICFU
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ)       
และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำ� หน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมดในปีงบประมาณ     
ประมวลผลจาก CHRONICFU
ตัวชี้วัด
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8. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
ตัวชี้วัด

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับ           
การขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน                
ซึ่งประกอบด้วย ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำจนระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ (Conscious
Change) หรือสัญญาณชีพผิดปกติ (Abnormal Vital Signs) และ/หรือ ภาวะระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดสูงที่จัดอยู่ในกลุ่ม DKA และ Hyperosmolar Coma
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 2
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนโรคเบาหวาน และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทีม่ ารับการรักษาด้วยภาวะระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ต�ำ 
่ และ/หรือภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาด้วยภาวะระดับน�้ำตาล         
ในเลือดต�่ำ และ/หรือภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่มารับการรักษาด้วยภาวะระดับน�้ำตาล        
ในเลือดต�่ำ  และ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง จากแฟ้ม LABFU ในปีงบประมาณ   
ของหน่วยบริการ PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รบั การวินจิ ฉัยในแฟ้ม
DIAGNOSIS_OPD/DIAGNOSIS_IPD ด้วยรหัส ICD - 10 E16.0, E16.1, E16.2, E10.0,
E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาด้วยภาวะระดับน�้ำตาล           
ในเลือดต�่ำ  และ/หรือ ภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง จากแฟ้ม LABFU ในปีงบประมาณ    
ของหน่วยบริการ PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รบั การวินจิ ฉัยในแฟ้ม
DIAGNOSIS_OPD/ DIAGNOSIS_IPD ด้วยรหัส ICD-10 E16.0 , E16.1, E16.2, E10.0,
E11.0, E12.0, E13.0, E14.0
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,
CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ      
และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ
PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียน และมารับบริการทัง้ หมดจากแฟ้ม CHRONICFU      
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ PERSON.NATION = ”099” (สัญชาติไทย)
คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
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9. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมา
ได้รับการตรวจน�้ำตาลซ�้ำ
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน�้ำตาลซ�้ำ
ค�ำนิยาม
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ    
ทั้งหมดที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน และ/หรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่ได้รับการตรวจน�้ำตาลซ�้ำ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป             
ในเขตรับผิดชอบ ที่มีค่าระดับน�้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง 100 - 125 mg/dl          
หรือมีค่าระดับน�้ำตาลโดยไม่อดอาหาร (RPG) ≥ 140 - 199 mg/dl ของปีที่ผ่านมา
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรทีม่ อี ายุ 35 ปีขนึ้ ไป ในเขตรับผิดชอบทีไ่ ม่รวู้ า่ เป็นโรคเบาหวาน และ/หรือ ไม่เคยได้
รับการวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ทีม่ คี า่ ระดับน�ำ้ ตาลอดอาหาร (FPG) อยูร่ ะหว่าง 100 - 125
mg/dl หรือมีค่าระดับน�้ำตาลโดยไม่อดอาหาร (RPG) ≥ 140 - 199 mg/dl ของปีที่ผ่านมา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน และ/หรือ
ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ที่มีค่าระดับน�้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง
100 - 125 mg/dl หรือมีค่าระดับน�้ำตาลโดยไม่อดอาหาร (RPG) ≥ 140 - 199 mg/dl       
ของปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจระดับน�้ำตาลในเลือดซ�้ำ
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน และ/หรือ
ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ที่มีค่าระดับน�้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง
100 - 125 mg/dl หรือมีค่าระดับน�้ำตาลโดยไม่อดอาหาร (RPG) ≥ 140 - 199 mg/dl       
ของปีที่ผ่านมาทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม แฟ้มประชากร Person (ค�ำนวณ ณ วันที่ 1 ม.ค. ของปีงบประมาณนั้น     
ลบ วัน เดือน ปีเกิดแล้วมีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
A1 : จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวาน และ/
หรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด ที่มีค่าระดับ FPG อยู่ระหว่าง          
100 - 125 mg/dl หรือมีค่า RPG ≥ 140 - 199 mg/dl ของปีที่ผ่านมาทั้งหมด สถานะบุคคล
type area = 1 (มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และตัดคนตายสถานะ/สาเหตุการจ�ำหน่าย
DISCHARGE = 9 (ไม่จ�ำหน่าย) ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และตัดคนป่วยโรคเบาหวาน      
ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะน�้ำตาลในเลือดซ�้ำในปีงบประมาณ
จากแฟ้ม NCDSCREEN
B1 : จ�ำนวนประชากรทีม่ อี ายุ 35 ปีขนึ้ ไป ในเขตรับผิดชอบทีไ่ ม่รวู้ า่ เป็นโรคเบาหวาน และ/หรือ
ไม่ เ คยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคเบาหวานทั้ ง หมด ที่ มี ค ่ า ระดั บ FPG อยู ่ ร ะหว่ า ง                 
100 - 125 mg/dl หรือมีค่า RPG ≥ 140 - 199 mg/dl ของปีที่ผ่านมาทั้งหมด สถานะบุคคล
type area = 1 (มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยูน่ อกเขตรับผิดชอบ) และตัดคนตายสถานะ/สาเหตุการจ�ำหน่าย
DISCHARGE = 9 (ไม่จ�ำหน่าย) แต่กรณีตาย ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และตัดคนป่วย   
โรคเบาหวาน ที่ขึ้นทะเบียน
ตัวชี้วัด
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10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
ค�ำนิยาม
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานรายใหม่ หมายถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว ่ า เป็ น เบาหวาน              
และมีระดับน�้ำตาล FPG มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dl
หมายเหตุ : ต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากที่ใดมาก่อน
เกณฑ์เป้าหมาย
ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์ ว ่ า ป่ ว ย              
จากโรคเบาหวาน (E10 - E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                   
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
รายการข้อมูล 2
B1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                     
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
[(B1 - A1)/B1] x 100
วิธีการประมวลผล
A1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                    
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ในปีงบประมาณปัจจุบนั ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14 ที่อยู่อาศัย        
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต          
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”   
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                     
ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 - E14
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11. ร้อยละของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ค�ำนิยาม
ผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น หมายถึ ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น                    
โรคความดันโลหิตสูง และได้รับการขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั บ การรั ก ษาในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ผู ้ ป ่ ว ย                
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในเขตรับผิดชอบ และมารับบริการ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่       
รับผิดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมารับบริการ
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมารับบริการประมวลผล     
จากแฟ้ม CHRONICFU
B1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมด จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15 ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต           
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”    
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด ประมวลผล     
จาก CHRONICFU
ตัวชี้วัด
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12. ร้อยละของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
ค�ำนิยาม
ผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง รายใหม่ หมายถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว ่ า เป็ น                
ความดันโลหิตสูงและมีระดับความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg
หมายเหตุ : ต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากที่ใดมาก่อน
เกณฑ์เป้าหมาย
ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 2.5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจาก         
โรคความดันโลหิตสูง (I10 - I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                    
ว่าด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10 - I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
รายการข้อมูล 2
B1 : จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ ง แรกจากแพทย์                     
ว่าด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10 - I15) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
[(B1 - A1)/B1] x 100
วิธีการประมวลผล
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วย          
โรคความดันโลหิตสูง (I10 - I15) ในปีงบประมาณปัจจุบนั ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียนบ้านในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและอยูจ่ ริง), 3 (มาอาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จ�ำหน่าย)
PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วย       
โรคความดันโลหิตสูง (I10 - I15) ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15
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13. ร้อยละของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ค�ำนิยาม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และได้รับการขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับ      
ความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A1 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
A2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการ ที่ควบคุมระดับ     
ความดันโลหิตได้ดี
รายการข้อมูล 2
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A1/B1) x 100
วิธีการประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)
A1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15 ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชอื่ อยูต่ ามทะเบียนบ้านในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และอยูจ่ ริง), 3 (มาอาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ�ำหน่าย)
PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกันใช้ข้อมูล     
จาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 mmHg and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 mmHg and 89 mmHg)
A2 : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียนทีม่ ารับบริการ จากแฟ้ม CHRONICFU
ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ ที่ได้รับการวัดระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อ
กันใช้ขอ้ มูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 mmHg and 139 mmHg),
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 mmHg and 89 mmHg)
B1 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 - I15 ที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”)
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต               
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”        
(ไม่จ�ำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย)
B2 : จ�ำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม
CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ
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14. ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM และ/หรือ HT ที่ได้รบั การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
สูตรในการค�ำนวณ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานตัวชี้วัด
หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT
ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคความไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อ      
ต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอัตรากรอง    
ของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ 2. ผู้ป่วยที่มี GFR             
น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่า
มีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้
ร้อยละ 80
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ย DM และ/หรือ HT ทีไ่ ม่เคยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคไตเรือ้ รังในเขต
รับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
รายงานผ่านระบบ 43 แฟ้มของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย โทร 089-673-0915, kcharoen007@hotmail.com
2. นายไพบูลย์ ไวกยี โทร 081-853-4057, paiboon.wa@moph.mail.go.th
- ผู้ป่วยจะถือว่าได้รับการคัดกรองโรคไต ก็ต่อเมื่อ
1. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้ง                  
ในปีงบประมาณ
2. ผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รบั การตรวจทัง้ urine protein และ serum creatinine อย่างน้อย
1 ครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจปัสสาวะและเลือด
- การตรวจ urine protein อาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ คือ
(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส 0440206;
(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส 17 หรือ 0440205;
(3) microalbuminuria รหัส 12 หรือ 0440204
(4) macroalbuminuria รหัส 14 หรือ 0440203
- ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD จะหมายถึง CKD จากสาเหตุใดก็ตาม เช่น นิ่ว        
โรคเบาหวานและความดันโลหิต เป็นต้น
***ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง คือ ตรวจ LAB ดังนี้
1. microalbumin รหัสมาตรฐาน LABTEST = 0440204 หรือ macroalbumin       
รหัสมาตรฐาน LABTEST = 0440203 หรือ UPCR รหัสมาตรฐาน LABTEST = 0440205
หรือ ACR รหัสมาตรฐาน LABTEST = ACR ร่วมด้วย LAB ต่อไปนี้ในปีงบประมาณเดียวกัน
2. creatinine รหัสมาตรฐาน LABTEST = 0581902 หรือ eGFR รหัสมาตรฐาน
LABTEST = 0581904
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Measurement Template Query Condition
การค�ำนวณ KPI (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น CKD) ดังนี้
ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM และ/หรือ HT ในสถานบริการทุกระดับทีไ่ ม่เคยถูกวินจิ ฉัยว่าเป็น CKD และ
ได้รับการคัดกรอง CKD สูตรค�ำนวณ ได้แก่
- ตัวหาร = ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น (((E10*, E11*, E12*, E13*, E14*) - (E102, E112, E122,
E132, E142 หรือ N083)) และ/หรือ มีรหัสโรคเป็น (I1* - I12*, I13*, I151))) และไม่มรี หัสโรค N181 - N189
ก่อนหน้านั้น Typearea 1, 3 สัญชาติไทย (File PERSON : สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น
- ตัวตั้ง = ผู้ป่วยของตัวหารที่มี E* ที่ตรวจทั้ง 2 ข้อ คือ
(1) ตรวจข้อใดข้อหนึ่ง (microalbumin (LABTEST12 หรือ 0440204) หรือ macroalbumin
(LABTEST14 หรือ 0440203) หรือ UPCR (LABTEST17 หรือ 0440205) และ ACR (รหัส 0440206)  
(2) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ (creatinine (LABTEST11) หรือ eGFR (LABTEST15) ใน File :
LABFU))] + [(ผู้ป่วยของตัวหารที่มี l* ที่ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ (creatinine (LABTEST11) หรือ eGFR
(LABTEST15) ใน File : LABFU))] x 100
15. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียน
ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk)
ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง                  
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35 - 60 ปี ทีข่ นึ้ ทะเบียน
ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีขา้ งหน้า
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน�ำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วม
กับ I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 - I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9
และ รหัส I10 - I15 ร่วมกับ I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

เกณฑ์เป้าหมาย

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
60
61
62
63
64
≥ 80%
≥ 82.5%
≥ 85%
≥ 87.5%
≥ 90%

44
44

คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี 2561

15. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ นึ้ ทะเบียน
ได้รบั การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ต่อ)
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk)
วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือดในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35 - 60 ปีที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
A = จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน�ำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วม
กับ I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 - I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9
และ รหัส I10 - I15 ร่วมกับ I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
รายการข้อมูล 2
B = จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี      
ที่ขึ้นทะเบียน และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน�ำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14.      
ร่วมกับ I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 - I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9
และรหัส I10 - I15 ร่วมกับ I60 - I69
ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
วิธีการประเมินผล :
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับค่าเป้าหมาย
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี้
ตัวชี้วัด

1 คะแนน
72.5

2 คะแนน
75

3 คะแนน
77.5

4 คะแนน
80

5 คะแนน
82.5
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3

2.2 สถานบริการสาธารณสุขส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ สสจ./
ส�ำเนาถึงสคร. และส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
2.3 สสจ. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข
ให้สคร.
2.4 สคร. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข
ให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
การลงพืน้ ทีป่ ระเมินกระบวนการคุณภาพ NCD Clinic Plus ของสถาน
บริการสาธารณสุข
3.1 ทีมประเมินของจังหวัดลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สนับสนุนและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของสถานบริการสาธารณสุข
3.2 สสจ. ส่งรายงานผลสรุปการลงพื้นที่ส่งไปยังสคร. และส�ำเนาถึง      
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

การจัดท�ำเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
1.1 จัดท�ำเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ
1.2 จัดประชุมชี้แจงพร้อมส่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ให้สคร. สสจ.
และสถานบริการสาธารณสุข
การประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุขในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus และการส่งรายงาน
2.1 สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ประเมินตนเอง

1

2

รายการ

ล�ำดับ

วันที่
7-8

วันที่ 24
รอบที่ 2
วันที่ 30

รอบที่ 1
วันที่ 6

วันที่ 21

วันที่ 31
วันที่ 2

รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

วันที่ 16

วันที่ 19

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 1

วันที่ 7

ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.5 กรอบเวลาแนวทางการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2561
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NCD Clinic Plus ปี 2561
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3.3 ทีมประเมินระดับเขตลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานบริการสาธารณสุข    
ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4 สคร. ส่งรายงานผลสรุปการลงพื้นที่ของเขต และส่งผลการคัดเลือก
สถานบริการสาธารณสุขที่เป็นตัวแทนระดับเขต ในการประกวด NCD
Clinic Plus Awards ปี 2561 ส่งไปยังส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
การรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus โดยเป็นผล
การด�ำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
4.1 รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลจาก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 ก.พ. 61
สถานบริการสาธารณสุขส่งไปยัง สสจ.
สสจ. ส่งไปยัง สคร
สคร. ส่งไปยัง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
4.2 รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลจาก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
สถานบริการสาธารณสุขส่งไปยัง สสจ.
สสจ. ส่งไปยัง สคร.   
สคร. ส่งไปยัง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
4.3 รอบที่ 3 ใช้ข้อมูลจาก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 ส.ค. 61
สถานบริการสาธารณสุขส่งไปยัง สสจ.
สสจ. ส่งไปยัง สคร.  
สคร. ส่งไปยัง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

รายการ

วันที่ 26

วันที่ 21

วันที่ 1

วันที่ 30

วันที่ 24

วันที่ 21

วันที่ 20

วันที่ 29

วันที่ 24

วันที่ 21

ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

*** หมายเหตุ: - รายงานที่ส่งทุกครั้งเป็นรายงานฉบับจริง และแนบไฟล์ (ประกอบด้วย ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus)
ส่งมายัง e-mail : ncd.clinic.plus@gmail.com

4

ล�ำดับ

2.

แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

2.1 วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. ใช้เครือ่ งวัดความดันโลหิต เป็นเครือ่ งเดิมทุกครัง้ และผูว้ ดั ความดันโลหิตต้องเป็นบุคคลเดิมทุกครัง้
2. สิ่งแวดล้อมในการวัดความดันโลหิต
2.1 วัดความดันโลหิตในที่ที่สงบเงียบ
2.2 นั่งวัดเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลัง ไม่นั่งไขว่ห้าง และนั่งพัก 1 - 2 นาทีก่อนวัดความดันโลหิต
2.3 ระหว่างวัดความดันโลหิต ไม่พูดหรือออกเสียงใดๆ
2.4 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ก่อนมาวัดความดันโลหิต ไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง
2.5 แผ่นผ้าที่พันต้นแขน (Upper - arm cuff) ให้วางอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
2.6 ผู้ที่ใส่แขนเสื้อที่หนา ควรถอดเสื้อให้แผ่นผ้าพันต้นแขนติดกับผิวหนังต้นแขนโดยไม่ม    ี
แขนเสื้อคั่นกลาง
3. การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองทีบ่ า้ น หลังตืน่ นอนตอนเช้าให้วดั ภายใน 1 ชัว่ โมง (หลังจากอุจจาระ
ปัสสาวะแล้ว ไม่วัดความดันโลหิตขณะกลั้นอุจจาระปัสสาวะ โดยวัดก่อนกินยา และกินอาหารเช้า) ส่วนการ
วัดความดันโลหิตก่อนนอนเวลากลางคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวัดความดันโลหิตหลังตื่นนอนตอนเช้า
แบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้าน
เช้า
เช้า
ก่อนนอน
ก่อนนอน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
วันที่ วัน/เดือน/ปี ตัวบน/ HR ตัวบน/ HR ตัวบน/ HR ตัวบน/ HR
ตัวล่าง (ครั้งต่อ ตัวล่าง (ครั้งต่อ ตัวล่าง (ครั้งต่อ ตัวล่าง (ครั้งต่อ
mmHg นาที) mmHg นาที) mmHg นาที) mmHg นาที)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ......................... mmHg
ทีม่ า : รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus
ปี 2560 หน้า 84-86
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คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
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2.2 การจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ลงในระบบรายงาน HDC
สถานบริการฯ ลงชื่อเข้าใช้งานในระบบรายงาน HDC
(โดยใช้ Username และ Password ของสถานบริการฯ)
เพื่อดูข้อมูลกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
สถานบริการฯ Export กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
เพื่อน�ำมาวัดความดันโลหิตที่บ้าน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

HDC จังหวัด บันทึกผลค่าความดันโลหิตเฉลี่ย 7 วัน
ในระบบ HDC กระทรวง รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน

2.3 Template อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ชื่อตัวชี้วัด
ค�ำนิยาม

อั ต ราผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานรายใหม่ จ ากกลุ ่ ม เสี่ ย งเบาหวาน และอั ต รากลุ ่ ม สงสั ย ป่ ว ย              
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ
FBS 100 - 125 mg/dl หรือค่าระดับ RPG 140 - 199 mg/dl ในปีทผี่ า่ นมาในเขตรับผิดชอบ
1.2 ผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
2. อัตรากลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รบั การวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ น
    2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า       
ระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบ และรอการวินิจฉัยของแพทย์                   
ในปีงบประมาณ
2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับ          
การตรวจความดันโลหิตซ�้ำอีกครั้งที่บ้าน โดยอสม. หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดัน
โลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรอง
ที่โรงพยาบาลแล้ว
คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี 2561
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เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2561
- อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ ง - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40
โลหิ ต สู ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การวั ด     
- อัตราประชากร Pre - DM ในเขตรับผิดชอบ ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10
ของปีทผี่ า่ นมาได้ผา่ นกระบวนการตามรูปแบบ
การบริ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเบาหวาน   
อย่างน้อยร้อยละ 30
2562
- อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ ง - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
เบาหวานไม่เกินร้อยละ 2.40
โลหิ ต สู ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การวั ด      
- อัตราประชากร Pre - DM ในเขตรับผิดชอบ ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 20
ของปีทผี่ า่ นมาได้ผา่ นกระบวนการตามรูปแบบ
การบริ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเบาหวาน   
อย่างน้อยร้อยละ 40
2563
- อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ ง - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
เบาหวานไม่เกินร้อยละ 2.28
โลหิ ต สู ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การวั ด     
- อัตราประชากร Pre - DM ในเขตรับผิดชอบ ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 30
ของปีทผี่ า่ นมาได้ผา่ นกระบวนการตามรูปแบบ
การบริ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเบาหวาน   
อย่างน้อยร้อยละ 60
2564
- อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ ง - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
เบาหวานไม่เกินร้อยละ 2.16
โลหิ ต สู ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การวั ด     
- อัตราประชากร Pre - DM ในเขตรับผิดชอบ ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 40
ของปีทผี่ า่ นมาได้ผา่ นกระบวนการตามรูปแบบ
การบริ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเบาหวาน   
อย่างน้อยร้อยละ 80
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (โดยการ
ติดตามคัดกรองเพื่อการวินิจฉัยนอกสถานพยาบาล)

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง            
เบาหวาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัย          
ป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล       
43 แฟ้ม เข้าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรณีการวัดความดันโลหิตที่บ้านจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ HDC

แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

รายการข้อมูล 1

A = จ�ำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัย        
ว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ

รายการข้อมูล 2

B = จ�ำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน                    
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายการข้อมูล 3

c = จ�ำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ   
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

รายการข้อมูล 4

D = จ�ำนวนประชากรอายุ 35 ปีขนึ้ ไป ในเขตรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั การคัดกรองความดันโลหิต
สูง และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ

สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด

1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100

วิธีการประเมินผล :

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC

คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี 2561
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3.

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในช่องปากส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทพญ. นพวรรณ โพชนุกูล
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนว่าสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เนื่องจากการมีปัจจัยเสี่ยงร่วม เช่น สุรา ยาสูบ อาหารหวาน นอกจากนี้ การติดเชื้อจากในช่องปากสามารถ
น�ำไปสู่การติดเชื้อที่อวัยวะอื่นๆ ส่งผลต่อภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การอุดกั้นของหลอดเลือด             
ปอดอักเสบ เป็นต้น รวมทัง้ โรคปริทนั ต์ยงั ถูกจัดเป็น Chronic complication อย่างหนึง่ ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
อีกด้วย ดังนั้นการจัดการพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงร่วม รวมทั้งการดูแลสุขภาพช่องปาก จะสามารถ               
ลดความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและลดโรคในช่องปากได้ในคราวเดียวกัน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ด้วยพยาธิ
สภาพของโรคและการใช้ยาเพือ่ รักษาโรคเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบและสิง่ แวดล้อม
ในช่องปาก ท�ำให้สภาวะช่องปากมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคและความผิดปกติมากกว่าคนทัว่ ไป ผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั ความรูใ้ นการดูแลตนเอง พร้อมทัง้ ได้รบั บริการทันตกรรมป้องกัน การรักษาเพือ่ ควบคุมโรค
ที่เหมาะสม บทบาทแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยงข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถ
ช่วยประเมินสภาวะช่องปากเบื้องต้นโดยการใช้แบบประเมินสุขภาพช่องปากส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข       
ให้ค�ำแนะน�ำและในกรณีที่เกิดโรคในช่องปากขึ้นแล้ว สามารถส่งต่อไปยังทันตบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
แบบประเมินสุขภาพช่องปากส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
สิ่งที่ตรวจ
อาการเจ็บป่วย

1 = พบการเปลีย่ นแปลง 2 = พบความผิดปกติ คะแนน
มีอาการปวดบริเวณขากรรไกร มี อ าการปวดเป็ น ประจ� ำ    
และใบหน้า เป็นระยะๆ
อาจมี ก ารบวมหรื อ มี แ ผล     
ในช่องปากร่วมด้วย
เหงือกและเนื้อเยื่อ เหงือกสีชมพู เรียบ ไม่มี เหงือกบวมแดง มีหนิ ปูนเกาะ เหงือกบวมแดง มีเลือดออก
ปริทันต์
สภาวะเลือดออก
ที่ตัวฟัน
เหงือกร่น ฟันโยก มีตุ่มหนอง
ฟันผุ
ไม่มีฟันผุ
ฟันผุเป็นรอยด�ำไม่ลึก
ฟันผุเป็นรูใหญ่ ฟันแตก
เนื้อเยื่อในช่องปาก ปกติ
เนือ้ เยือ่ มีสไี ม่ปกติจากบริเวณ ผิวไม่เรียบ มีแผล รอยสีแดง
ข้างเคียง
รอยสี ข าว ก้ อ นเนื้ อ งอก        
ในช่องปาก
การใส่ฟันเทียม
ไม่ใส่ฟันเทียม
ฟั น เที ย มไม่ ส ะอาด ไม่ พ บ   พบการแตกหั ก ฟั น เที ย ม
การแตกหัก ไม่หลวม
หลวมหลุดง่าย
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การใช้แบบประเมินและการแปลความหมาย
เป็นการประเมินสุขภาพช่องปากจากการถามอาการและการตรวจช่องปากโดยพยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรืออสม. ที่ได้รับการอบรม ท�ำการตรวจด้วยตาเปล่าไม่ใช้เครื่องมือตรวจทางทันตกรรม              
การตรวจประกอบด้วย การตรวจเหงือกและเนื้อเยื่อปริทันต์ ตรวจฟัน เนื้อเยื่อช่องปากและฟันเทียม
การแปลความหมาย
ค่าการประเมิน
สภาวะสุขภาพช่องปาก
0
กลุ่มปกติ
1-5

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง

6 - 10

กลุ่มเสี่ยงสูง

ค�ำแนะน�ำในการควบคุมและป้องกันโรคในช่องปาก
- แนะน�ำตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง
- ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลและควบคุมโรคในช่องปาก
- แนะน�ำพบทันตบุคลากรภายใน 1 เดือน
- ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลและควบคุมโรคในช่องปาก
- แนะน�ำพบทันตบุคลากรทันที หลังการตรวจพบปัญหา
- ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลและควบคุมโรคในช่องปาก

การให้ค�ำแนะน�ำในดูแลและควบคุมโรคในช่องปากส�ำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.		 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น สาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ของ           
ช่องปากกับโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความจ�ำเป็นและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการดูแลช่องปาก       
ที่ถูกต้องเหมาะสม
2.		 การดูแลความสะอาดช่องปากตนเอง
- การแปรงฟันสูตร 222 หมายถึง การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ      
2 ครั้ง คือ เช้าและก่อนเข้านอน ใช้เวลาแปรงฟันแต่ละครั้ง 2 นาทีขึ้นไป และหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ไม่ควร
รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวาน
- การใช้อปุ กรณ์ในการท�ำความสะอาดซอกฟันเพิม่ เติม เช่น การใช้ไหนขัดฟัน แปรงซอกฟัน
- การดูแลฟันเทียม
3.		 การปรับพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ลดความเสีย่ ง เช่น การลดความถีก่ ารบริโภคอาหารหวาน
การเลิกสุราและยาสูบ
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การประเมินสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

0 = กลุ่มปกติ
แนะน�ำตรวจสุขภาพช่องปาก
โดยทันตบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ
ช่องปาก* และให้ค�ำแนะน�ำ
ในการดูแลและควบคุมโรค
ในช่องปาก**

6 - 10 = กลุ่มเสี่ยงสูง
แนะน�ำพบทันตบุคลากร ทันที
หลังการตรวจพบปัญหา

1 - 5 = กลุ่มเสี่ยงปานกลาง
แนะน�ำพบทันตบุคลากร ภายใน 1 เดือน

* แบบประเมินสุขภาพช่องปากส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
** การให้ค�ำแนะน�ำในดูแลและควบคุมโรคในช่องปาก ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Template ตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการผู้ป่วยเบาหวาน
ใน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)
(ใช้แบบความครอบคลุม)
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 35
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเบาหวานและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) รายงาน ระบบ
Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลในระบบ HIS
รายการข้อมูล 1
A : จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเบาหวานและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับ    
การคัดกรองสุขภาพช่องปาก
รายการข้อมูล 2
B : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
วิธีประมวลผล
คิดจาก 43 แฟ้ม ช่วงปีงบประมาณ
A : ข้อมูลจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่ได้รับคัดกรองสุขภาพช่องปาก โดยทันตบุคลากร       
Provider Type = (“02”, “06”) และลงข้อมูลในแฟ้ม Dental ไม่นับซ�้ำ  (distinct)            
hospcode + pid และ pid ใช้ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) คนไข้ใหม่ในปีงบประมาณ
เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental
PCARIES + PFILLING + PEXTRACT < = 32, PTEETH = 0 - 32 และ PCARIES +     
PFILLING <= PTEETH
B : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม Diagnosis OPD, Diagnosis IPD,
CHRONIC รหัส ICD 10 หลักขึน้ ต้นด้วย E10 - E14 ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ Person
Type Area (“1”, “3”) และ Person Discharge = “9”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และ ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด/รายงาน
ตัวชี้วัด
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4.

แนวทางการคัดกรองโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สถานการณ์ทั่วไป
โรคซึมเศร้า ไม่ใช่อารมณ์เศร้า หดหู่ ท้อแท้ทั่วไป แต่เป็นโรคสมองที่บกพร่องของสารสื่อประสาท
ผู้ที่ป่วยจะเศร้าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรง เบื่อหน่าย หมดความสนใจในการท�ำงานหรือกิจกรรมที่ท�ำ
อย่างมาก จะเกิดขึ้นตลอดวันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการบ�ำบัดรักษาอย่างถูกต้อง           
และการดูแลช่วยเหลือทันเวลา ก็จะถึงขั้นฆ่าตัวตายได้
จากการคาดการณ์ภาระของโรคทั่วโลก พบว่า ปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสีย     
ด้านสุขภาพแก่ประชากรโลกเป็นอันดับ 2 เป็นอันดับ 4 ในผู้หญิงไทย และอันดับ 10 ในผู้ชายไทย ซึ่งมีคน
ไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน แต่เข้าถึงบริการน้อยมากไม่ถึง 4 คนในผู้ป่วย 100 คน ซึ่งเกิดจาก
ปัญหาทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยยังคงอยูใ่ นชุมชนไม่ได้รบั การดูแลช่วยเหลือ เกิดจากสาเหตุหลัก 3 เรือ่ ง คือ 1) ไม่ทราบว่า        
โรคซึมเศร้าคืออะไร จะส่งผลต่อชีวิตอย่างไร 2) เจตคติไม่ดีเพราะคิดว่า เป็นบ้า เป็นโรคจิต ท�ำให้ปฏิเสธ      
การรักษา 3) ไม่ทราบว่าโรคซึมเศร้ารักษาได้ เมือ่ ป่วยแล้วต้องไปรักษาจึงจะหาย ท�ำให้พวกเขาทนทุกข์ทรมาน
กับการป่วย กินไม่ลง นอนไม่หลับ ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ เป็นภาระของครอบครัว และ    
ร้ายแรงที่สุดคือ การจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย
ส�ำหรับผู้ป่วย NCD นั้น จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย ประมาณ           
39 เปอร์เซ็นต์ (ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นิตยา จรัสแสง และคณะ วารสารสมาคมจิตแพทย์               
แห่งประเทศไทย 2555) อย่างไรก็ตามตัวเลขความเสี่ยงนี้มีความแตกต่างในพื้นที่ค่อนข้างมาก เช่น บางพื้นที่
พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีโรคซึมเศร้าร่วมด้วยไม่ถงึ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังเช่นการวิจยั ที่ อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา (พรรณพิไล วิริยะ และคณะ 2560) ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับบริบทที่แตกต่างในพื้นที่
ความส�ำคัญของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย NCD
ความส�ำคัญของซึมเศร้าในผูป้ ว่ ย NCD นัน้ มีใช่เพียงการป่วย และเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย ทว่าภาวะ
อารมณ์เศร้านัน้ รบกวนต่อการดูแลตนเอง ลดความตัง้ ใจในการปฏิบตั ติ วั เพือ่ สุขภาพ ดังนัน้ การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า และให้ความช่วยเหลือจึงมีความส�ำคัญต่อการดูแลผูป้ ว่ ย ในผูป้ ว่ ย NCD นัน้ เราควรคัดกรองในทุกครัง้
ที่ผู้ป่วยมาใช้บริการการคัดกรองด้วย 2Q เป็นการใช้ค�ำถาม 2 ข้อ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโดยการที่ผู้ป่วยตอบว่า
ใช่ในข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่ามีความเสี่ยงและต้องท�ำการประเมินด้วยแบบประเมิน 9Q ผู้ป่วยที่คะแนน            
การประเมินตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ควรส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ ซึ่งอาจได้รับยารักษาหรือการดูแล       
ทางสังคมและจิตใจ
คู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ
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การคัดกรองโรคซึมเศร้าในทางปฏิบัติ
ปัญหาของการคัดกรองอย่างหนึ่งคือผู้ให้บริการมักตะขิดตะขวงใจในการสอบถามเกี่ยวกับ         
ภาวะซึมเศร้า การท้อแท้สิ้นหวังหรือการหดหู่ ซึมเศร้า กรณีนี้มีข้อเสนอแนะว่า
1. ควรใช้ค�ำถามประเมินอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกก่อนเช่น “ช่วงนี้ป้าท�ำงานอะไรบ้าง”“ยุ่งไหม/
ไหวไหม” หากค�ำตอบออกมาในลักษณะของความทุกข์ใจอย่างชัดเจนก็ควรประเมิน 9Q ต่อไป และหาก        
ค�ำตอบออกมาในทางที่ดีก็ควรแสดงความชื่นชมให้ก�ำลังใจ
2. ค�ำถามเพือ่ ประเมินภาวะอารมณ์นสี้ ามารถท�ำได้ดว้ ยการสอบถามประเด็นการงาน และประเด็น
ครอบครัว/สัมพันธภาพ
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�ำตอบ (2Q)
ค�ำถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ท�ำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่

มี

ไม่มี

การแปรผล

 ถ้าค�ำตอบ ไม่มี ทั้ง 2 ค�ำถาม ถือว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
 ถ้าค�ำตอบ มี ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค�ำถามที่

1 และ 2) หมายถึง               
“เป็นผูม้ คี วามเสีย่ ง” หรือ “มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9Q
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�ำถาม (9Q)
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้
ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากท�ำอะไร
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือครอบครัว
ผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดี เวลาท�ำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือ
ท�ำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
8. พูดช้า ท�ำอะไรช้าลงจนคนอืน่ สังเกตเห็นได้ หรือกระสับ
กระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
9. คิดท�ำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
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0
0
0
0
0
0

เป็นบางวัน
1 - 7 วัน
1
1
1
1
1
1

เป็นบ่อย
> 7 วัน
2
2
2
2
2
2

0

1

2

3

0

1

2

3

2

3

ไม่มีเลย

0

1
คะแนนรวมทั้งหมด

เป็นทุกวัน
3
3
3
3
3
3

คะแนนรวม
<7
7 - 12
13 - 18
≥ 19

การแปลผล
ไม่มอี าการของโรคซึมเศร้า หรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนเเรง

คะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค�ำถาม (8Q)

4.
5.
6.
7.
8.

ระยะเวลา

ค�ำถาม

คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า
อยากท�ำร้ายตัวเอง หรือ ท�ำให้ตัวเองบาดเจ็บ
คิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตาย
(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตายให้ถามต่อ)... ท่านสามารถ
ควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ
บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ท�ำตามความคิดนั้นในขณะนี้
มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย
ได้เตรียมการที่จะท�ำร้ายตัวเอง หรือเตรียมการฆ่าตัวตาย     
โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ
ได้ท�ำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะท�ำให้เสียชีวิต
ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
ตลอดชีวิต ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
ที่ผ่านมา
คะแนนรวมทั้งหมด
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้

ล�ำดับ
ค�ำถาม
1.
2.
3.

คะแนนรวม
0
1-8
9 - 16
≥ 17

ไม่มี

มี

0
0
0
ได้
0

1
2
6
ไม่ได้
8

0
0

8
9

0
0
0

4
10
4

การแปลผล
ไม่มแี นวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง

ถ้าคะแนน 8Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ด่วน
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5.

ภาคผนวก
ค�ำสั่งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อประเมินสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2561
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