คํานิยามของเกณฑการคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเดนระดับประเทศ ป 2561
ลําดับ
1

ประเด็นพิจารณา
ผลลัพธตัวชี้วัดบริการ NCD
Clinic Plus

คํานิยาม
ผลลัพธตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน NCD Clinic Plusจํานวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1) รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดเี กณฑ ≥ 40%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
B1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
2) รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจไขมัน LDL และมีคา LDL < 100 mg/dl เกณฑ ≥ 60%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ไดรับการตรวจไขมัน LDL ใน
ปงบประมาณ และมีคาไขมัน LDL ครั้งสุดทาย < 100 mg/dl
B1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
3) รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีความดันโลหิตนอยกวา 140/90 mmHg เกณฑ ≥ 60%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
และมีคาความดันโลหิตครั้งสุดทายในปงบประมาณ นอยกวา 140/90 mmHg
B1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
4) รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีภาวะอวนลงพุง [รอบเอวมากกวา (สวนสูง (ซม.)/2)] เกณฑ ≤ 10%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการตรวจและมีภาวะอวนลงพุง
(มีรอบเอวมากกวา(สวนสูง (ซม.)/2))
B1 : จํานวนผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ในปงบประมาณ
5) รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง เกณฑ ≥ 5.0%
สูตรคํานวณ [(B1-A1)/B1] x100
A1 : จํานวนผูปวยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวา
ดวยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปงบประมาณปจจุบัน
B1 : จํานวนผูปวยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวา
ดวยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปงบประมาณที่ผานมา
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คํานิยาม
6) รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เกณฑ ≥
90%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมารับบริการ
B1 : จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
7) รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง เกณฑ ≥ 2.5%
สูตรคํานวณ [(B1-A1)/B1] x100
A1 : จํานวนผูปวยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวา
ดวยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปงบประมาณปจจุบนั
B1 : จํานวนผูปวยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวา
ดวยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปงบประมาณที่ผานมา
8) รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี เกณฑ ≥ 50%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี
B1 : จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
9) รอยละของผูปวย DM และ/หรือ HT ที่ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เกณฑ ≥ 80%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวย DM และ/หรือ HT ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง
ในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
B1 : จํานวนผูปวย DM และ/หรือ HT ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง
10)รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขนึ้ ทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) เกณฑ ≥ 82.5%
สูตรคํานวณ (A1/B1) x 100
A1 : จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง(I10 – I15) อายุ 35 60 ป ที่ขึ้นทะเบียนและอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบ ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ขางหนา
B1 : จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง(I10 – I15) อายุ 35 60 ป ที่ขึ้นทะเบียนและอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : ใชขอมูลจาก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

<75%

75%

80%

85%

≥90%

<1.0%

1.0%

1.5%

2.0%

≥2.5%

<35%

35%

40%

45%

≥50%

<60%

65%

70%

75%

≥80%

<67.5%

67.5%

72.5%

77.5%

≥82.5%

2

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การจัดการระบบขอมูล

3

นวัตกรรม/ผลงานเดน (Best
Practice)

คํานิยาม
 การจัดการระบบขอมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมขอมูลการเชือ่ มโยงฐานขอมูล/ขอมูลและสารสนเทศดานสุขภาพ มีการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการกํากับติดตาม
และประเมินผลเพื่อใชประโยชนในการวางแผนบริหารงานดานสาธารณสุข
 การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ(Data exchange)หมายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีในคลังขอมูลการแพทยและสุขภาพ (HDC) เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลสุขภาพตามกลุมวัย น้ําหนัก สวนสูง คา BMI ขอมูลการคัดกรอง ขอมูล
โภชนาการ และขอมูลการเฝาระวังในกลุมโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพระหวางหนวยบริการในระบบสุขภาพ
แตละระดับ เชน PM (Program Manager)ระดับ จังหวัด อําเภอ หรือหนวยงานโดยการสมัครใชงาน(Login เขาระบบ)เพื่อการจัดการระบบขอมูลและนําขอมูลไป
ใชประโยชนในการดําเนินงาน
 Program ที่เชื่อมตอ HDC หมายถึง Program ที่ใชบันทึกขอมูลของผูปวยของสถานบริการ และสามารถสงออกขอมูลใหระบบ HDC ได เชน HosXP, JHos,
JHCIS, HospitalOS เปนตน
 การวิเคราะหขอมูลNCD Clinic Plusหมายถึง ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งทางดานบวกและลบ รวมถึงGAPของขอมูล ที่ตองพัฒนาและแกไขปรับปรุง
 การนําขอมูลสุขภาพไปใชในการออกแบบและดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การนําขอมูลทีผ่ านการวิเคราะหไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมคุณภาพ
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เชน โรงเรียนนําขอมูลเด็กที่มี BMI เกินในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาออกแบบและทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมและปองกันโรคไม
ติดตอ สถานบริการลูกขายนําขอมูลจํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหมในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาออกแบบบริการเพื่อลดจํานวนผูปว ยรายใหม เปนตน
 นวัตกรรมหมายถึงแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งตาง ๆ ที่ใหมตอตัวปจเจกหรือหนวยที่รับเอาสิ่งเหลานั้นไปประยุกตใช การรวมเอากิจกรรมที่นําไปสูการแสวงหา
ความสําเร็จเชิงพาณิชย การสรางตลาดใหม ผลิตภัณฑ กระบวนการและการบริการใหม การทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอืน่ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาสและถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
นวัตกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) ที่ประกอบไปดวยนวัตกรรมของผลิตภัณฑที่จับตองได (tangible product) หรือสินคาทั่วไปเชนรถยนตรุนใหม ทีวีที่
ใชเทคโนโลยีสูงหรือ High DefinitionTV (HDTV) ดีวีดีหรือ Digital Video Disc (DVD) กับผลิตภัณฑที่จับตองไมได (intangible product) อาทิ
เชน การบริการ (services) เชน แพ็คเกจทัวรอนุรักษธรรมชาติ ธุรกรรมการเงิน-ธนาคารโดยผานทางโทรศัพท(telephone finance banking) เปนตน
2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปนการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินคาหรือบริการ การใหบริการในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม เชน
การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือJust InTime (JIT) การบริหารงานคุณภาพองคกรรวมหรือ Total Quality Management (TQM) และ การผลิตแบบกระทัดรัดหรือ
(Lean Production) เปนตน
 นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน หมายถึง ผลงานที่สงเสริมการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ดานใดก็ไดที่สงเสริมใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
 นวัตกรรมที่ใชในการสนับสนุน Self-management support หมายถึงผลงานที่สงเสริมการจัดการตนเองของผูปวยใหสามารถดูแลตนเองไปในทางที่ดีขึ้น
หมายเหตุ :
 นวัตกรรมที่เปนผลงานของสถานบริการสาธารณสุขจะตองมีการจดทะเบียนลิขสิทธิแ์ ละสามารถนําไปแกปญหาของการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ในพื้นที่ของ
ตนเองได
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คํานิยาม
 การสนับสนุนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus หมายถึง การสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการที่ประกอบไปดวย
- ทีมสหวิชาชีพหมายถึง แพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ เปนตน
- KM (Knowledge Management)หมายถึงความรูขององคกร และทําการรวบรวม, สราง, และกระจายความรูขององคกร ไปใหทั่วทั้งองคกรเพื่อใหเกิดการตอ
ยอดของความรูและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
- การใหคําปรึกษาหมายถึงการใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือการใหขอมูลเพื่อชวยเหลือ ทั้งทางดานการรักษาและการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับผูปวย
- สื่อการเรียนรูห มายถึงการนําวัสดุ เครื่องมือ หรือวิธีการ มาเปนสะพานเชื่อมโยงความรูไปยังผูปวยได และทําใหเกิดความเขาใจตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
- CPG (Clinical Practice Guidelines)หมายถึง แนวทางเวชปฏิบัติของโรคใดโรคหนึ่ง หรืออาการใดอาการหนึ่ง เชน ปวดทอง ถายเปนเลือด ฯลฯ โรงพยาบาล
อาจมีการทํา CPG เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใชเฉพาะในหนวยงานได โดยใชโดยทบทวนจาก CPG หลัก และปรับการใชใหเหมาะกับโรงพยาบาลของตนเอง
 เครือขายหมายถึงหนวยงานเครือขายทั้งดานสุขภาพและดานอื่นๆ ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
 การบูรณาการงานสงเสริมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หมายถึง มีการดําเนินงานรวมกับเครือขายดานสุขภาพจิต และ/หรือ สุขภาพชองปาก เครือขายดาน
อื่นๆ เชน เหลา บุหรี่ สถานประกอบการสถานศึกษา โรงเรียน รวมถึงมีการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพชอ.ใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
และมีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement:CQI)ในการสงเสริมปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)หมายถึง การดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(District Health
Board:DHB) ที่มีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการและประสานความรวมมือ อยางมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 ระยะเวลาในการนําเสนอและตอบขอซักถาม หากผูน ําเสนอใชเวลาเกินจากที่กําหนดไว ผูจัดการคัดเลือกฯจะลดระดับเสียงและปดเสียงไมโครโฟน เพื่อควบคุม
ระยะเวลาในการนําเสนองาน
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