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คานา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCD) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย ทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุสาคัญของความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัย อันควร
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่ว ย ครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นถึงปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นและความสาคัญในการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ป้องกัน ควบคุม และจัดการได้ด้วยมาตรการที่เหมาะสม ตั้งแต่มาตรการ
ด้ า นกฎหมาย ควบคุ ม ปั จ จั ย ก าหนด หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย เสี่ ย ง ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดเสี่ ย ง ปรั บ
สภาพแวดล้อมที่ลดเสี่ยงและเอื้อต่อสุขภาพ และการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคสามารถควบคุม ป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วม/โอกาสเสี่ยงได้หรือดีขึ้น
ลดอัตราป่วย กลุ่มป่วยสามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการนอนโรงพยาบาล และลด
อัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทางาน
การดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ จึงเป็นการบูรณาการระหว่างเครือข่ายของคลินิกในสถานบริการ
ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการและดาเนินการทางคลินิก เพื่อให้เกิดการเพิ่มคุณภาพบริการในกระบวนการ
ป้องกัน ควบคุม ดูแล และจัดการกับสาเหตุของปัญหาโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี
2556
กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคไม่ติดต่อ ได้พัฒนาปรับปรุ งคู่มือประเมินการดาเนินงานคลินิก
NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 โดยต่อยอดจากการดาเนินงานในปี 2557 และ 2556 ในเรื่องของการ
ออกแบบระบบบริการ ที่ให้ความสาคัญกับการบูรณาการคลินิกเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถจัดการตนเองในการ
ป้องกันควบคุมโรค
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางประเมินการดาเนินงาน ติดตามประเมินการพัฒนา
คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการสุขภาพ ในเชิงระบบการบริหารจัดการและการดาเนินการ
ทางคลินิก ซึ่งจะทาให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพระบบบริการของคลินิก NCD ในสถานบริการสุขภาพต่อไป
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บทนา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคระบาดใหม่ที่เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรม วิถีชีวิตเสี่ยง และสิ่งแวดล้อม
นับ วัน จะมีความรุ น แรงมากขึ้น เรื่ อยๆ เป็น ปัญหาสาธารณสุ ขที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
เนื่องจากเป็นสาเหตุสาคัญของการพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ ป่ ว ยเอง แต่ร วมไปถึ ง ครอบครัว ชุมชน สั งคม และการพัฒ นาทางด้านการพัฒ นา
เศรษฐกิจ จากการสูญเสียรายได้ ภาวะพึ่งพิง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ยาวนาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นมีระยะของการแฝงตัวนานก่อนเกิดโรค และระยะเวลาการดาเนินโรคที่ยาวนาน
ปัจจัยเสี่ยงมีทั้งแบบปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Non – modifiable Risk Factors) ได้แก่ อายุ เพศ
พันธุกรรม และปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Modifiable Risk Factors) ได้แก่ การสูบบุหรี่
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และ
ความเครียด ซึ่งล้วนแต่มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพดี
การป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีระยะของการแฝงตัวนานก่อนเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
จากโรคไม่ติดต่อในระยะแรกนั้นมักไม่มีอาการ คนจานวนมากจึงเพิกเฉยและไม่จัดการกับปัญหาดังกล่าวตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น ทาให้มีการสะสมของปัจจัยเสี่ยงและได้รับการวินิจฉัยเมื่อโรคมีการดาเนินไปมากแล้ว อีกทั้งยังมี
ระยะเวลาการดาเนินโรคที่ยาวนาน ดังนั้นการป้องกันควบคุมและจัดการโรคต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง
“องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานนี้สามารถป้องกัน
ควบคุมได้ถึงร้อยละ 80 ถ้ามีมาตรการดาเนินการลดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกาหนด การระบาด ในวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและอิทธิพลจากชุมชนภายนอก” อ้างใน เครื่องมือประเมิน นโยบายการบริการสุขภาพ
ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่กลุ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมี
หลายลักษณะและระดับ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์อิงซึ่งกันและกัน การป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนั้นสาคัญ แต่อาจไม่เพียงพอในการหยุดยั้งการดาเนินโรคและการลดผล
แทรกซ้อนที่ตามมา
คุณภาพของระบบบริ การสุ ขภาพเป็นปัจจัยกาหนดหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกัน ควบคุม
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อลดความพิการและการตายก่อนวัยอันควร ทั่วโลกได้มีการ
พัฒนาแนวคิดสาคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการสุขภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและโรคเรื้อรัง เช่น
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1.รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ; Wagner’s Chronic care Model
ในปีค.ศ.2002 Edward Wagner ได้เสนอรูปแบบการดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งปรับ
จากการดูแลแบบระดับบุคคลมาเป็นการดูแลแบบบูรณาการเข้าถึงประชากรและการป้องกันมากขึ้น เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิก โดยมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการภาวะเรื้อรังที่
มากกว่าการรักษาทางการแพทย์ แต่รวมถึงการมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย และบุคลากร
ทางการแพทย์ บทบาทของกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยมิใช่เพียงผู้รับการดูแลรักษาแต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแล
รักษา พื้นที่การดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเกิดขึ้นใน 3 ส่วนที่ซ้อนทับกัน ดังภาพที่ 1 คือ ส่วนที่ครอบคลุม
ทั้งหมด ได้แก่ ชุมชนที่ประกอบด้ว ยนโยบายและทรัพยากรในชุมชนทั้งสาธารณะหรือเอกชน ส่วนวงในที่
ซ้อนทับอยู่คือ ระบบสุขภาพรวมถึงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลที่ให้บริการแบบบูรณาการและผสมผสาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ 3 ส่วนนี้ มี
องค์ประกอบที่จาเป็น 6 องค์ประกอบคือ ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
บริ การสุ ขภาพ หน่ ว ยงานบริ การสุขภาพ ที่มีโ ครงสร้าง เป้าหมาย และค่านิยมประกอบเป็นรากฐานให้
องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ การสนั บ สนุ น การดู แ ลตนเอง การออกแบบระบบบริ ก าร โดยที ม สหวิ ช าชี พ ทั้ ง ทาง
การแพทย์และทางสาธารณสุขที่ประสานดาเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อการดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยในระยะ
ยาว การสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบข้อมูลทางคลินิก
ภาพที่ 1 The Chronic Care Model

ที่มา : The Chronic Care Model พัฒนาโดย The Mac Coll Institute
อ้างใน สมเกียรติ โพธิสัตย์ และจีราพร หิรัญรัตนธรรม, ม.ป.ป.
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2.รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย ; The Expanded Chronic Care Model
Victoria Barr และคณะ ได้เสนอรูปแบบการดูแล กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคเรื้อรังโดยปรับ
จาก Wagner’s Chronic care Model ด้วยการประยุกต์หลักการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมนโยบายเพื่อ
สุขภาพชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและให้ เกิดผลลั พธ์ด้านสุ ขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน (Population Health Outcomes)
นอกเหนือจากผลลัพธ์ทางคลินิก
ภาพที่ 2 The Expanded Chronic Care Model

ที่มา : Victoria JB., 2003
3.WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework
เนื่องด้วยทรัพยากรที่ไม่เท่ากัน และปัจจัยสาคัญอื่นๆ ของแต่ละประเทศ ทาให้เกิดข้อจากัด ใน
การดาเนิ น งานตามรู ป แบบการดูแลโรคเรื้ อรัง ในปี ค.ศ.2002 องค์การอนามัยโลกได้พัฒนา WHO’s
Innovative Care for Chronic Conditions Framework ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศที่แตกต่างกัน โดยได้ให้ความสาคัญต่อเป้าหมายการจัดการโรค (Disease Management) ที่ 3
ระดับ ของการดูแลสุขภาพ ได้แก่ระดับจุลภาค (Micro Level) หรือระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับกลาง
(Meso Level) หรือระดับองค์กรการดูแลสุขภาพ / ชุมชน และระดับมหภาค (Macro Level) หรือระดับ
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นโยบาย/การเงิน เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างผสมผสานต่อเนื่องและมีการปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว
ภาพที่ 3 Innovative Care for Chronic Conditions Framework

ที่มา : World Health Organization, 2002
อ้างใน สมเกียรติ โพธิสัตย์ และจีราพร หิรัญรัตนธรรม, ม.ป.ป.
ระบบบริ การสุขภาพที่มีคุณภาพและครบวงจรจะช่ว ยเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการ ลดวิถีชีวิตเสี่ ยง
ลดการเกิดโรค ลดการเข้าอยู่ในโรงพยาบาล ลดความพิการ ชะลอการดาเนินโรคสู่ภาวะแทรกซ้อน ลดความ
รุนแรงของภาวะแทรกซ้อน การติดตามและประเมินผลเป็นกุญแจสาคัญของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ถึงปัจจัยและอุปสรรคภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง ในการนาไปตอบสนองอย่างยืดหยุ่นเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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คลินิก NCD คุณภาพ
นิ ย าม เครื อ ข่ า ยของคลิ นิ ก /คลิ นิ ก /ศู น ย์ ใ นสถานบริ ก าร ที่ เ ชื่ อ มโยงในการบริ ห ารจั ด การและ
ดาเนินการทางคลินิก ให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรัง ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วย
โดยการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพในสถานพยาบาล มุ่งเน้น คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกใน
สถานบริการที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและดาเนินการทางคลินิก ให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วยรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการ
ดาเนิ น โรคสี่ เป้ าหมายหลั ก ข้า งต้น ลงทะเบียนดู แลใกล้ ชิด รายบุ คคล เพื่อ การดูแลลดปัจ จัยเสี่ ยง (Risk
Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการ
ตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแล ที่จาเป็นระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คลินิกโรคไม่ติดต่อ ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน โดยมุ่งเน้น 4 โรคเป้าหมายหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรค
หลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
เป้าประสงค์ของคลินิก NCD คุณภาพ
1. กลุ่มโรค/ป่วยสามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย (Controllable)
2. ลดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือด (Vascular Complication and Related)
3. ผู้มารับบริการในสี่โรคเป้าหมายหลักข้างต้นสามารถควบคุม ป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วม/โอกาสเสี่ยง
ได้หรือดีขึ้น (Control Behavioral, Physiological, Biochemical Risk, Social and
Environmental Determinants )
4. ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า (Unexpected Admission Rate)
5. ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับบริการ ในช่วงอายุ
30 - 70 ปี (Premature Death Rate)
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในสถานพยาบาล ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง (ในที่นี้หมายถึง pre-DM, pre-HT) กลุ่มป่วย
ที่เป็นโรคและกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
องค์ประกอบหลักของคลินิก NCD คุณภาพ
1. ทิศทางและนโยบาย
2. ระบบสารสนเทศ
3. การปรับระบบและกระบวนการบริการ
4. ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6. จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
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แนวทางการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
1. การปรับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ดาเนินการให้เกิดการบูรณาการการบริการ เพื่อให้เอื้อ
ต่อการป้องกันและจัดการโรคได้ดีขึ้น
2. พัฒนาคลินิก NCD ให้มีคุณภาพ โดยประยุกต์การจัดการโรคเรื้อรัง (Integrated Chronic Care
Model) และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered)
3. เพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive Care) โดยบูรณาการการป้องกันในการจัดการ
โรคเรื้อรัง การประสานการดาเนินการร่วมกันในการดูแล (Coordination of Care) และความ
ต่อเนื่องของการดูแลตลอดช่วงอายุ (Continuity of Care )
4. เพิ่มคุณภาพในกระบวนการจัดการ (Management Quality) และคุณภาพการดูแลรักษา
(Clinical Quality)
5. เชื่อมโยงการเข้าถึงการดูแลในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
6. มีการสนับสนุนการใช้ข่าวสาร และทรัพยากรร่วมกัน
คู่มือประเมินการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2558
คู่มือนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และเชื่อมโยงสู่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งในส่วนของการประเมินตนเองและการประเมิน
เพื่อรับรองคุณภาพ ภายใต้ขอบเขตการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
เพื่อประเมินสถานการณ์ ปัจจัย และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในเครือข่าย
บริการ นาสู่การหาส่วนขาด ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตลอดจน
แนวทางการแก้ไข รวมทั้งประกอบเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 เพื่อให้สถานพยาบาลทราบถึงสถานะของตนเองในการดาเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ
 เพือ่ นาผลการประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพการบริการได้ตรงตามจุดขาดของสถานบริการ
 เพื่อนาผลการประเมินไปประกอบเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา คลินิก NCD
คุณภาพ
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กลุ่มเป้าหมาย
ผู้กาหนดนโยบาย ผู้วางแผนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ รวมถึงผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประสานเชื่อมโยงชุมชนในการดาเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ
กรอบแนวคิดการสร้างคู่มือ
แนวทางประเมินการดาเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพนั้น ได้พัฒนาจากพื้นฐานกรอบแนวคิด รูปแบบ
การดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model, CCM) ซึ่งเป็นการขยายแนวเวชปฏิบัติการดูแลระดับบุคคล ไปสู่
การดูแลแบบบู ร ณาการ ครบวงจรรวมถึงการป้องกันควบคุมโรค และแบ่งกลุ่ มคาถาม เพื่อประเมินตาม
องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality, PMQA)
องค์ประกอบหลักของรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) นั้น มี 6 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. ทิศทางนโยบาย การกาหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมของหน่วยงานบริการสุขภาพ
ที่มุ่งเน้นการป้องกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศหรื อข้อมูล ทางคลิ นิกรวมถึงระบบข้อมูล ทางคอมพิว เตอร์ การจัดกลุ่ ม
ทะเบียน กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปใน
ระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นระบบข้อมูลย้อนกลับสาหรับแพทย์และทีมงานสุขภาพ ที่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และใช้ เ ป็ น ระบบการย้ าเตื อ นแพทย์
หรือบุคคลากรทางสาธารณสุข
3. การปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบงานเวชปฏิบัติ ในการดูแล กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย
อย่างครบวงจร โดยเพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive Care) และบูรณาการโดยทีม สหวิชาชีพ
ในการป้ องกัน ควบคุ ม และจั ด การโรคเรื้ อรัง รวมทั้ งการประสานการดาเนินการร่ ว มกัน ในการดูแ ล
(Coordination of Care) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดูแลตลอดช่วงอายุ (Continuity of Care)
นอกจากนี้ความสาพันธ์ระหว่างหน่วยงานบริการสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสาคัญ รวมถึงการ
4. การสนั บสนุนการดูแลตนเอง เนื่องจากการป้องกั น ควบคุม และจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น
ต้องการการดูแลที่ต่อเนื่องและในระยะเวลาที่ยาวนาน ความสามารถและทักษะในการจัดการดูแลตนเองอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ กลุ่ ม เสี่ ย ง / กลุ่ ม ป่ ว ยในการดู แ ลตนเอง โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุขที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
5. การสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เช่น อบรมการ
ใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติที่อิงหลักฐานและมีการทบทวนพัฒนาให้ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
6. การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน เช่น การบูรณาการทรัพยากรและ / หรือแผนระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุขและชุมชน เพื่อให้เกิดการป้องกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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โดยนาวงจร PDCA (P = Priority = การจัดลาดับความสาคัญ, P = Purpose = วัตถุประสงค์หรือ
เหตุผล, P = Plan = วางแผน, D = Do = การลงมือปฏิบัติ, C = Check = การติดตาม ทบทวน หรือ
ตรวจสอบการดาเนินงาน, A = Action to improve = การปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ) เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ในกระบวนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่
คาดหวังในการดูแล กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย 1) กลุ่มโรค / กลุ่มป่วยสามารถ
ควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย 2) กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ลด
ภาวะแทรกซ้อน 3) ผู้มารับบริการสามารถควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วม / โอกาสเสี่ยงได้หรือดีขึ้น ลดการ
นอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า และลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรังที่มารับ
บริการในช่วงอายุ 30-70 ปี (ดังภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือ
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างกรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือ ปี 2558

ภาพที่ 6 กรอบการปรับระบบบริการในคลินิก NCD คุณภาพ
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แนวทางการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2558
1. หน่วยบริการทุกแห่ง (ทั้งที่ได้รับการประเมินรับรองในปี 2557และยังไม่ได้รับการประเมินรับรอง) ซึ่ง
เป็นทีมผู้รับผิดชอบและ/หรือผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใช้แบบประเมินตามเกณ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
ในการประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดและโอกาสในการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ รวมทั้ง จัดทา
แผนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาในหน่วยบริการของตนเอง
2. คณะกรรมการ NCD Board ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ (ระดับจังหวัด) ทาการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานบริการในข้อ 1 ร่วมกับทีมงานจากในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
/โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อหาส่วนขาดและจัดทาแผนการดาเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบบริการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนใน
ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
3. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
3.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในข้อ 2 ในเขตบริการสาธารณสุข
เพื่อประกอบการประเมินรับรองการดาเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ ในข้อ 3.2
3.2 ร่ว มกับ สานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด ทาหน้าที่ประเมินรับรองการดาเนินงานคลิ นิก NCD
คุณภาพ โดยใช้แบบประเมินตามเกณ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
3.3 รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล จากข้อ 3.1 และ 3.2 ในรายจังหวัดและรายเขต เพื่อรายงานการ
ดาเนินงานในการตรวจราชการ
4. สานักโรคไม่ติดต่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อ 3 เพื่อจัดทารายงาน คลินิก NCD คุณภาพใน
ภาพรวมประเทศประจาปี เสนอต่อสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
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ขั้นตอนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2558
สคร + สานักNCD
ไตรมาศ 1

ไตรมาศ 2

ไตรมาศ 3
ไตรมาศ 4

ส่วนกลางจัดทาเกณฑ์การประเมินตนเองของคลินิก NCD คุณภาพ
ส่วนกลางประชุมชี้แจง สคร
สคร. ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
สู่จังหวัด
สคร + จังหวัด สุ่มเลือก ร้อยละ 40 รพช F1 - F3
ส่วนกลางประชุมชี้แจง สคร. ในการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
สคร. ส่งผลการประเมินตนเองของจังหวัด รอบ 1 ให้ส่วนกลาง
สคร. ดาเนินการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
สคร รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานในการตรวจราชการ
สคร. ดาเนินการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
สคร. วิเคราะห์และนาเสนอผลการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
ให้กับจังหวัด
สคร. ร่วมกับจังหวัดสรุปผลการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
สคร. ส่งผลการประเมินตนเองของจังหวัด รอบ 2 ให้ส่วนกลาง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รพศ, รพท, รพช

จังหวัดชี้แจงหน่วยบริการ

หน่วยบริการประเมินตนเอง รอบที่ 1

จังหวัดรวบรวมผลการประเมินตนเอง
จังหวัดวิเคราะห์ Gap การประเมินตนเองในรอบที่ 1
จังหวัดส่งผลการประเมินตนเอง รอบที่ 1 ให้ สคร

หน่วยบริการวิเคราะห์ Gap การประเมินตนเองในรอบที่ 1
หน่วยบริการได้รับการพัฒนาเพื่อลด Gap

จังหวัดพัฒนาส่วนขาดให้กับ รพศ, รพท, รพช

หน่วยบริการประเมินตนเอง รอบที่ 2

จังหวัดรวบรวมผลการประเมินตนเองในรอบที่ 2

หน่วยบริการประเมินผลการดาเนินงานคลินิก NCD
คุณภาพเพื่อพัฒนางานในปีต่อไป

จังหวัดร่วมกับหน่วยบริการประเมินคลินิก NCD
คุณภาพในภาพจังหวัด
จังหวัดส่งผลการประเมินตนเอง รอบที่ 2 ให้ สคร

สคร. ส่งผลการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ให้ส่วนกลาง
สานักโรคไม่ติดต่อ วิเคราะห์และจัดทารายงานในภาพประเทศเสนอ
สานักตรวจราชการ
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วิธีการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2558
เกณฑ์เป้าหมายเพื่อการประเมิน คลินิก NCD คุณภาพ ประกอบด้วย
1. หน่วยบริการทุก (ทั้งที่ได้รับการประเมินรับรองในปี 2558และยังไม่ได้รับการประเมินรับรอง)
ประเมินตนเอง 2 รอบ โดย
1.1 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตามเกณ์
การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ และเพื่อหาส่วนขาดและโอกาสในการพัฒนาคลินิก
NCD คุณภาพ รวมทั้ง จัดทาแผนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขในหน่วยบริการของตนเอง
1.2 รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2558) ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตามเกณ์การ
ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. สานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินรับรองคลินิก NCD
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ประกอบด้วย
2.1 จานวน รพศ. รพท. รพช. ทีไม่ผ่านการประเมินในปีงบ ประมาณ 2557
2.2 จานวน รพช. ทีสุ่มประเมิน (ร้อยละ 40)
(ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 2558 และ 2559 สุ่มประเมินเพื่อรับรอง ร้อยละ 30
ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 30 ตามลาดับ)
2.3 วิธีการวัด ร้อยละ 70 คลินิก NCD คุณภาพ
(จานวน รพศ. รพท. รพช. ทีไม่ผ่านการ
ประเมินในปีงบ ประมาณ 2557 ได้รับการ +
ประเมินและผ่านในปีงบประมาณ 2558)
(จานวน รพศ. รพท. รพช. ทีไม่ผ่านการ
ประเมินรับรองในปีงบประมาณ 2557)

(จานวน รพช. ทีสุ่มประเมินร้อยละ
40 ได้รับการประเมินและผ่านใน
ปีงบประมาณ 2558)

(จานวน รพช. ทีได้รับการสุ่มประเมิน
+ ร้อยละ 40 ในปีงบประมาณ 2558)

X 100
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เกณฑ์ผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2558
คลินิก NCD ติดตามผลการป้องกันและการจัดการดูแลทั้งโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา ในการลดเสี่ยง รวมทั้ง
ลดโอกาสเสี่ยง ลดโรคและภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
1. ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
2. การบูรณาการคลินิกเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. การคัดกรองการสูบบุหรี่
4. การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา
5. ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมระดับน้าตาล/ระดับความดันโลหิตได้ดี ตามเป้าหมายในแต่ละระยะของโรค
6. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
7. คุณภาพการดูแลรักษา/ส่งต่อผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน และ/หรือมีปัญหาการควบคุมไม่ได้ดี ตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องติดกัน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตเสื่อม เป็นต้น
8. ลดการนอนโรงพยาบาลไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า (Unexpected Admission Rate)
9. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง
10.ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรัง
เป้าหมายสาคัญในการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ต่อการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปีงบประมาณ 2558 ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผู้ป่วย DM / HT ปรับพฤติกรรมและจัดการตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ป่วย DM / HT ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผู้ป่วย DM / HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้ป่วย DM / HT ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้ป่วย DM / HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ เท่ากับร้อยละ 100
ผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาหรือส่งต่อเพื่อได้รับยาละลายลิ่มเลือด / PCI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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เอกสารสนับสนุน
1. แผนงานลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย
(Download จาก www.thaincd.com)
2. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ฉบับปรับปรุง)
3. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ “10,000 ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี” 2556 สถาบันโรค
ทรวงอก กรมการแพทย์
4. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับการบาบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2552
5. แนวปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ในสถานบริการและในชุมชน 2552 สานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
6. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2557 สานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)
7. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทางาน” แบบบูรณาการ 2558 (Download จาก
www.thaincd.com)
8. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart) (Download จาก www.thaincd.com)
แหล่งข้อมูลที่สาคัญ
1. สานักโรคไม่ติดต่อ ที่ www.thaincd.com
1.1 อัตราผู้ป่วยในจาก 3 กองทุน ปีงบประมาณ 2550 - 2556 จากโรคเบาหวาน / ความดัน
โลหิตสูง / หัวใจขาดเลือด / หลอดเลือดสมอง
1.2 อัตราตายตามปีปฏิทินปี 2548 – 2556 จากโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง / หัวใจ
ขาดเลือด / หลอดเลือดสมอง
2. โรงพยาบาลทรวงอก กรมการแพทย์ ที่ http://www.ccit.go.th ไปที่เมนู 10,000 ดวงใจ
ปลอดภัยด้วยพระบารมี สาหรับ STEMME Fasttrack
3. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ที่ http://pni.go.th ไปที่ข้อมูลบริการ ซึ่งจะมีทั้ง CPG
และ Link ฐานข้อมูล
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