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ในปี 2560 กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ จึงมีนโยบายการป้ องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นางสาวรัฏฐริ นีย ์ ธนเศรษฐ
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
งานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และปั จจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญ (Cluster NATI)
กลุ่มพัฒนาวิชาการ สํานักงานป้ องกันควบคุ มโรคที่ 9 นครราชสี มา

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่ องที่นาํ เสนอ
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ดาํ เนินการ
ผูร้ ่ วมดําเนินการ (ถ้ามี)
บทที่ 2 ความรู ้ทางวิชาการหรื อแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
บทที่ 3 ผลการดําเนิ นงาน
เนื้อหาสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน
ส่ วนของงานที่ผูเ้ สนอเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ผลสําเร็ จของงาน เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
การนําไปใช้ประโยชน์
ความยุง่ ยากในการดําเนินงาน ปั ญหา อุปสรรค
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

ข

หน้ า
ก
ข
ค
1
1
4
4
4
5
25
38
38
40
40
42
43

สารบัญตาราง

ค

ลําดับที่

ชื่ อตาราง

หน้ า

1
2

ตารางที่1 ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2560
ตารางที่ 2 สรุ ปบทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ในประเด็นปั ญหายังไม่ผา่ นการประเมินมากที่สุด
และข้อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้ าหมายในปี 2561 22
ตารางที่ 3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดขอบในการประเมินแยกรายองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประเมิน

26
28

4

ตารางที่ 4 กําหนดการประเมินรับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพNCD Clinic
Plus เขต 9

37

5

ตารางที่ 5กําหนดการประเมิน โดยคณะกรรมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขต
สุ ขภาพที่ 9

37

6

ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2560

37

3

29

สารบัญรู ปภาพ
ลําดับที่
ภาพ
1
ภาพที่ 1 แนวทางการดําเนิ นงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plusในปี 2560
2
3
4
5
6
7
8

ภาพที่ 2 เกณฑ์แบ่งระดับคะแนน
ภาพที่ 3 เกณฑ์การตัดสิ นเพื่อเข้ารับรางวัลประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Awards
ในปี 2560
ภาพที่ 4 The Chronic Care Model
ภาพที่ 5 The Expanded Chronic Care Model
ภาพที่ 6 Innovative Care for Chronic Conditions Framework
ภาพที่ 7 วงจรการเรี ยนรู ้
ภาพที่ 8 รพ.สุ รินทร์ รับรางวัลชนะเลิศระดับ รพศ. ในงาน “NCD Clinic Plus
Awards” ปี 2560

ง

หน้ า
8
8
9
11
11
12
20
26

1

1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรื่ องทีน่ ําเสนอ

บทที่ 1
บทนํา

โรคไม่ติดต่อ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเสี ยชี วติ และเป็ นภาระโรคอันดับหนึ่งของประเทศไทย จาก
รายงานภาระโรค และการบาดเจ็บ ของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่ามี คนไทยเสี ยชี วิตจากกลุ่มโรคไม่
ติดต่อมากกว่า3 แสนคนต่อปี ส่ วนใหญ่เป็ นการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร โดยเสี ยชีวติ จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อถึง
ร้ อ ยละ 75 ของการเสี ยชี วิ ต ทั้ง หมด (349,090 คน) ซึ่ งพบว่ า คนไทยเป็ นโรคไม่ ติ ด ต่ อ โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง มากถึ งประมาณ 14 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสุ ขภาพ ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การกินหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้นอ้ ย การ
มีกิจกรรมทางกายน้อย ภาวะเครี ยด การสู บบุหรี่ การดื่มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ในปริ มาณที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ มีภาวะอ้วน ระดับนํ้าตาล และไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับความดันโลหิ ตสู งกว่าปกติ หากอาการ
ของโรครุ นแรงมากขึ้น อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู งตามมา ทําให้
สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเสี ยชี วติ ก่อนวัยอันควร และเป็ นภาระโรคของคนทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
จากรายงาน การสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกายครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบความชุกเบาหวาน
เพิ่มขึ้นจากประมาณร้ อยละ 7 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 9 ความชุ กของความดันโลหิ ตสู งเพิ่มขึ้นจากประมาณ
ร้ อ ยละ 22 ในปี 2552 เป็ น ร้ อ ยละ 25 นอกจากนี้ รายงานของ MedResNet ในปี 2558 พบว่ า ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดีเพียงร้อยละ 38.2 และผูป้ ่ วย โรคความดันโลหิ ตสู งสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ร้อยละ 60.9 ซึ่ง โรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งล้วนเป็ นโรคไม่ติดต่อที่
เกิดจากพฤติกรรม และวิถีการดําเนิ นชี วิตที่สามารถป้ องกันได้ง่ายกว่าการรักษา การป้ องกันควบคุมโรคไม่
ติ ดต่อในกลุ่ มปกติ กลุ่ ม เสี่ ยง และกลุ่ ม ป่ วย เพื่อลดความเสี่ ย งต่อการเกิ ดโรค ลดอัตราป่ วย และการลด
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึ งลดอัตราการเสี ยชี วิตของโรคไม่ติดต่อ จึ งจําเป็ นที่ตอ้ งมีความร่ วมมือกัน จากทุ ก
เครื อข่ายในการดําเนินงาน และมีแนวทางที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลของการดําเนินงาน
ดังนั้นการพัฒนาคุ ณภาพบริ การ NCD Clinic Plus ให้มี ความครอบคลุ ม ทั้ง กระบวนการดํา เนิ นงาน และ
ผลลัพธ์ตวั ชี้ วดั บริ การ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพ ในการให้บริ การ ซึ่ งจะนําไปสู่
การลดอัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งต่อไป
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มีภารกิจสําคัญ ในการพัฒนาระบบ กลไก และเครื อข่ายการ
เฝ้าระวังป้ องกัน ควบคุ มโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมมือกับเครื อข่ายในกระทรวงสาธารณสุ ข (กรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมสุ ขภาพจิต กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ และสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข) พัฒนาการ
บริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพของคลินิกโรค ไม่ติดต่อ ด้วยการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานคลินิก NCD
คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 เป็ นระยะเวลา4 ปี ซึ่ งรู ปแบบ การบริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพโรค
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ไม่ติดต่อของคลินิก NCD คุ ณภาพ ได้ประยุกต์มาจากกรอบแนวคิดรู ปแบบการดูแล ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งของ
Wagner (Wagner’s Chronic Care Model) โดยนํามาปรับเป็ นรู ปแบบการดู แลแบบบูรณาการ สําหรับใช้ใน
การจัดการกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มป่ วย เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตราป่ วย และการลดภาวะ
แทรกซ้อน รวมถึงลดอัตราการเสี ยชีวติ ของโรคไม่ติดต่อ จากการดําเนินงานโครงการคลินิก NCD คุณภาพที่
ผ่านมาได้มีการประเมินคลินิก NCD คุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุ มชน
ครบทุกแห่ง ในปี 2559 โดยทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในเชิ งกระบวนการครบ 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ทิ ศทาง และนโยบาย 2) ระบบสารสนเทศ 3) การปรั บระบบ และกระบวนการบริ การ 4) ระบบ
สนับสนุ นการจัดการตนเอง 5) ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ และ 6) การจัดบริ การเชื่อมโยงชุ มชน ซึ่ งการ
ดําเนิ นงานประเมิน คลิ นิก NCD คุ ณภาพในปี 2556 ถึง ปี 2559 จากการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา ถึ งแม้วา่ จะมี
กาดําเนิ นงานพัฒนาคุณภาพ NCD คลินิก โดยที่สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่งได้รับการพัฒนาและรับรอง
คลินิก NCD คุณภาพ ครบร้อยละ 100 แต่ยงั พบว่าโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ยังคงเป็ นปั ญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้ง
ที่ 5 ปี 2557 พบความชุ กของเบาหวาน และความชุ กของ ความดันโลหิ ตสู งยังเพิ่มขึ้น และจากรายงานของ
MedResNet ปี 2558 พบว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดี เพียงร้อยละ 38.2 และผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ ร้อยละ 60.9 จะเห็ นได้วา่ การพัฒนาคุณภาพ
NCD คลินิกในเชิ งกระบวนการ ยังไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการจัดการโรคและนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
บริ การ ควรมีการประเมินเชิ งผลลัพธ์การบริ การร่ วมด้วยเพื่อนําผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
บริ ก ารของคลิ นิก NCD อย่า งต่ อเนื่ อ ง กรมควบคุ ม โรค สํา นัก โรคไม่ ติดต่อ จึ ง ร่ วมกับ คณะผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิด้า นโรค ไม่ ติด ต่ อ และภาคี เครื อ ข่า ย ผูแ้ ทนจากสํา นัก งานป้ องกันควบคุ ม โรค สํา นัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัด และสถานบริ การสาธารณสุ ข (รพศ. รพท. และรพช.) พัฒนาและปรับปรุ งเกณฑ์การ
ประเมิ นคุ ณภาพ NCD Clinic ให้มีความชัดเจน และสมบู รณ์ มากยิ่งขึ้น โดยจัดทําเป็ นเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ที่ประเมินคุณภาพทั้งกระบวนการดําเนิ นงาน และผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพในการให้บริ การ ซึ่ งจะนําไปสู่ การลดอัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง ต่อไป โดยแนวทางการดําเนิ นงานประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic
plus ปี 2560 ได้นํา รู ป แบบการจัดการโรคไม่ ติดต่ อของ Wagner (Wagner’s Chronic Care Model) ซึ่ ง เป็ น
รู ป แบบการจัด การที่ ยึ ดผู ป้ ่ วยเป็ นศู นย์ก ลาง มาปรั บ เป็ นการดู แลแบบบู ร ณาการ ที่ มี ก ารประสานการ
ดําเนินงานร่ วมกัน และเชื่อมโยงบริ การสุ ขภาพในการส่ งเสริ ม ป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้ นฟูสภาพ ทั้งในกลุ่ม
ปกติ กลุ่ มเสี่ ยง และกลุ่มป่ วย เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตราป่ วย ลดภาวะแทรกซ้อน และลด
อัตราการเสี ยชี วิตของโรคไม่ติดต่อ ภายใต้วงจรการพัฒนางานคุ ณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) โดยมี
การวางแผนการดําเนินงาน มีการดําเนินการตามแผน รวมทั้งมีการติดตามประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์
การบริ ก าร โดยมี เป้ า ประสงค์ข องการพัฒนาคุ ณภาพ NCD Clinic Plus คื อ1)กลุ่ม ป่ วยสามารถควบคุ ม
สภาวะของโรคได้ตามค่าเป้ าหมาย ( Controllable ) 2 ) ลดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือด (Vascular
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Complication and Related) 3 )ผูม้ ารับบริ การในสี่ โรคเป้ าหมายหลักข้างต้นสามารถควบคุ ม ป้ องกันปั จจัย
เสี่ ยงร่ วม โอกาสเสี่ ยงได้ ห รื อดี ข้ ึ น ( Control Behavioral Physiological Biochemical Risk Social and
Environmental Determinants ) และ 4)ลดอัตราการเสี ยชี วิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคไม่ติดต่อในผูป้ ่ วยที่มา
รับบริ การ ในช่วงอายุ 30 - 70 ปี ( Premature Death Rate ) และในปี 2560 กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคไม่
ติดต่อ จึงมีนโยบายการป้ องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตราป่ วย และการ
ลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึ งลดอัตราการเสี ยชี วิตของโรคไม่ติดต่อในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มป่ วย ซึ่ ง
ต้องมีความร่ วมมือกันจากทุกเครื อข่ายในการดําเนิ นงานและมีแนวทางที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งาน การประเมิ น คุ ณ ภาพ NCD Clinic Plusในปี 2560 จึ ง ประเมิ น ทั้ ง
กระบวนการดําเนินงานตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย องค์ประกอบที่ 2
ระบบสารสนเทศ องค์ป ระกอบที่ 3 การปรั บระบบและกระบวนการบริ ก าร องค์ประกอบที่ 4 มี ระบบ
สนับสนุ นการจัดการตนเอง องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ องค์ประกอบที่ 6 จัดบริ การ
เชื่อมโยงชุมชนและผลลัพธ์ตวั ชี้ วดั บริ การ 15 ตัว ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ในการให้บริ การ ซึ่ ง
จะนําไปสู่ การลดอัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งได้ นั้น
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสี มา ในฐานะศูนย์วชิ าการ รับนโยบายจากกรมควบคุม
โรค นํามาแปลงสู่ การปฏิ บตั ิโดยผ่าน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านโรคไม่ติดต่อ (Service Plan
NCD) เขตสุ ข ภาพที่ 9 ได้มี การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อกันในวันที่ 26ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุ ม ชั้น 5
โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มีมติและแนวทางการประเมิน NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 และขอความ
ร่ วมมือจากทุกจังหวัดดําเนิ นงานตามแผนและแนวทางนี้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ให้ประชาชนที่จะเข้าถึง
การบริ การที่ มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่9 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ Service Planสาขาเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง โดยมีทีมแพทย์, case manager System
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ สสจ.ทั้ง 4 จังหวัด และทีม ITจากคณะกรรมการCIO ของเขตสุ ขภาพที่
9 เป็ นทีมในการประเมินคุ ณภาพครั้งนี้ ได้กาํ หนดรู ปแบบการประเมินประเมินรับรองของคณะกรรมการ
NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่9 ให้เป็ น การประเมินแบบไขว้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มาประเมินจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประเมินจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ประเมิน
จังหวัดนครราชสี มา เพื่อ ประเมินเพื่อคัดเลือกตัวแทน ใน 3 ระดับได้แก่ โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาล
ทั่ว ไป และโรงพยาบาลศู น ย์แ ละประเมิ น ศู น ย์แ พทย์ หรื อ รพ.สต.ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 1 แห่ ง ตาม 6
องค์ประกอบและ 15ผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การ เพื่อดูความเชื่ อมโยงระบบบริ การและข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่
รพสต.และลงพื้นที่ประเมินข้อมูลในชุ มชนโดย กําหนดแผนการปฏิบตั ิ เป็ น 2 รอบ แบ่งเป็ นรอบ 6 เดือน
แรก ให้ทุกสถานบริ การประเมินตนเองในเดื อน มกราคม ถึ งกุมภาพันธ์ 60และส่ งผลให้ สสจ. ภายใน 6
มีนาคม 60และ สสจ. ส่ งผลให้ สคร. ภายใน 13 มีนาคม 60 และ สคร.ส่ งผลให้สํานักภายใน 20 มีนาคม 60
และในรอบ 6 เดือนหลังจังหวัดลงประเมินคัดเลือกหาตัวแทน รพศ/รพท. /รพช. อย่างละ 1 แห่งและ รพสต.
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หรื อศูนย์แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของรพศ./รพท./รพช.อย่างละ 1 แห่ ง ส่ งสคร. ภายใน เมษายน 60 และ
รอบ 6 เดื อนหลัง คณะกรรมการประเมิ นNCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพที่ 9 ลงประเมิ น รพศ./รพท./
รพช. อย่างละ1แห่งและประเมิน รพสต.หรื อศูนย์แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของรพศ./รพท./ รพช.อย่างละ 1
แห่ ง เพื่อดูความเชื่ อมโยงการดําเนิ นงาน ให้แล้วเสร็ จและส่ งรายชื่ อให้สํานัก ภายใน 15 มิถุนายน 60 เพื่อ
คัดเลือกสถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีผลงานดี เด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัล “NCD Clinic Plus Awards”
และแจ้งผล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพการบริ การ และการประเมินNCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพที่ 9
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผรู ้ ับการประเมิน และผูป้ ระเมิน ที่จะได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดระบบบริ การให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่ งผลให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้เข้าถึ ง
และได้รับ การบริ การที่ ดี มี มิ ตรภาพ มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน มี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น ลดป่ วย ลดโรค ลด
ภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายทางการการรักษาพยาบาลของประเทศได้อย่างมหาศาล นั้น สํานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสี มา จึงได้สรุ ปบทเรี ยนการขับเคลื่อนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2560 และจุ ดเน้นในการพัฒนาปี 2561เพื่อวางแผนขับเคลื่ อนงานพัฒนา
คุ ณภาพการบริ การ และการประเมิ นNCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพที่ 9 ในปี 2561 ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่สุขภาพของประชาชนทุกที่ได้รับการปกป้ องให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อและภัยสุ ขภาพต่อไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อสรุ ปบทเรี ยนการขับเคลื่อนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพ
ที่ 9 ปี 2560 และจุดเน้น
2.เพื่อวางแผนกําหนดจุ ดเน้นหนักในการพัฒนาและประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic Plus ของเขต
สุ ขภาพที่ 9 ในปี 2561
3.ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ ปี พ.ศ. 2559-2560
4.ผู้ร่วมดําเนินการ
ไม่มี
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บทที่ 2
ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
การศึกษา เรื่ อง บทเรี ยนการขับเคลื่อนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขต
สุ ขภาพที่ 9 ปี 2560 และจุดเน้นในการพัฒนาปี 2561 ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ทฤษฎี และความรู ้ทางวิชาการหรื อแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการเกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1.คู่มือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในปี 2560
2.การประเมินเสริ มพลัง ( Empowerment Evaluation )
3.ความรู ้เรื่ อง เทคนิคการการประเมินผลและถอดบทเรี ยน
1.คู่มือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในปี 2560
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มีภารกิจสําคัญ ในการพัฒนาระบบ กลไก และเครื อข่ายการ เฝ้า
ระวังป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมมือกับเครื อข่ายในกระทรวงสาธารณสุ ข (กรมการแพทย์ กรม
อนามัย กรมสุ ขภาพจิ ต กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ และสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข) พัฒนาการ
บริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพของคลินิกโรค ไม่ติดต่อ ด้วยการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานคลินิก NCD
คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 เป็ นระยะเวลา4 ปี ซึ่ งรู ปแบบ การบริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพโรค
ไม่ติดต่อของคลินิก NCD คุ ณภาพ ได้ประยุกต์มาจากกรอบแนวคิดรู ปแบบการดูแล ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งของ
Wagner (Wagner’s Chronic Care Model) โดยนํามาปรับเป็ นรู ปแบบการดู แลแบบบูรณาการ สําหรับใช้ใน
การจัดการกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มป่ วย เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ลดอัตราป่ วย และการลดภาวะ
แทรกซ้อน รวมถึงลดอัตราการเสี ยชีวติ ของโรคไม่ติดต่อ จากการดําเนินงานโครงการคลินิก NCD คุณภาพที่
ผ่านมาได้มีการประเมินคลินิก NCD คุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุ มชน
ครบทุกแห่ง ในปี 2559 โดยทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในเชิ งกระบวนการครบ 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ทิ ศทาง และนโยบาย 2) ระบบสารสนเทศ 3) การปรั บระบบ และกระบวนการบริ การ 4) ระบบ
สนับสนุ นการจัดการตนเอง 5) ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ และ 6) การจัดบริ การเชื่ อมโยงชุ มชน ซึ่ งการ
ดําเนิ นงานประเมิน คลิ นิก NCD คุ ณภาพในปี 2556 ถึง ปี 2559 จากการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา ถึ งแม้วา่ จะมี
กาดําเนิ นงานพัฒนาคุณภาพ NCD คลินิก โดยที่สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่งได้รับการพัฒนาและรับรอง
คลินิก NCD คุณภาพ ครบร้อยละ 100 แต่ยงั พบว่าโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ยังคงเป็ นปั ญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้ง
ที่ 5 ปี 2557 พบความชุ กของเบาหวาน และความชุ กของ ความดันโลหิ ตสู งยังเพิ่มขึ้น และจากรายงานของ
MedResNet ปี 2558 พบว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดี เพียงร้อยละ 38.2 และผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ ร้อยละ 60.9 จะเห็นได้วา่ การพัฒนาคุณภาพ
NCD คลินิกในเชิ งกระบวนการ ยังไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการจัดการโรคและนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
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บริ การ ควรมีการประเมินเชิ งผลลัพธ์การบริ การร่ วมด้วยเพื่อนําผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
บริ การของคลินิก NCD อย่างต่อเนื่อง
กรมควบคุมโรค สํานักโรคไม่ติดต่อ จึงร่ วมกับคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นโรค ไม่ติดต่อ
และภาคีเครื อข่าย ผูแ้ ทนจากสํานักงานป้ องกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และสถานบริ การ
สาธารณสุ ข (รพศ. รพท. และรพช.) พัฒนาและปรับปรุ งเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic ให้มีความ
ชัดเจน และสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น โดยจัดทําเป็ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ที่ประเมินคุณภาพ
ทั้งกระบวนการดําเนิ นงาน และผลลัพธ์ตวั ชี้ วดั บริ การ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพในการให้บริ การ
ซึ่ งจะนําไปสู่ การลดอัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง
ต่อไป โดยแนวทางการดําเนิ นงานประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic plus ปี 2560 ได้นาํ รู ปแบบการจัดการโรค
ไม่ติดต่อของ Wagner (Wagner’s Chronic Care Model) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดการที่ยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
มาปรับเป็ นการดูแลแบบบูรณาการ ที่มีการประสานการดําเนิ นงานร่ วมกัน และเชื่อมโยงบริ การสุ ขภาพใน
การส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษาและฟื้ นฟูสภาพ ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มป่ วย เพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิ ดโรค ลดอัตราป่ วย ลดภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสี ยชี วิตของโรคไม่ติดต่อ ภายใต้วงจรการ
พัฒนางานคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) โดยมีการวางแผนการดําเนิ นงาน มีการดําเนิ นการตามแผน
รวมทั้งมีการติดตามประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์การบริ การ โดยมีเป้ าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus คือ
1)กลุ่มป่ วยสามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้ าหมาย ( Controllable )
2) ลดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือด (Vascular Complication and Related)
3 )ผูม้ ารั บบริ การในสี่ โรคเป้ าหมายหลักข้างต้นสามารถควบคุ ม ป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงร่ วม โอกาส
เ สี่ ย ง ไ ด้ ห รื อ ดี ขึ้ น ( Control Behavioral Physiological Biochemical Risk Social and Environmental
Determinants )
4)ลดอัตราการเสี ยชี วติ ที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคไม่ติดต่อในผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ ในช่วงอายุ 30 70 ปี ( Premature Death Rate )
และในปี 2560 กรมควบคุ มโรค โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ จึงมีนโยบายการป้ องกันควบคุมโรคไม่
ติ ดต่อ เพื่อลดความเสี่ ย งต่อการเกิ ดโรค ลดอัตราป่ วย และการลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึ ง ลดอัตราการ
เสี ยชี วติ ของโรคไม่ติดต่อในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มป่ วย ซึ่ งต้องมีความร่ วมมือกันจากทุกเครื อข่ายใน
การดํา เนิ นงานและมี แนวทางที่ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน เพื่อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลของการดํา เนิ นงาน การ
ประเมิ นคุ ณภาพ NCD Clinic Plusในปี 2560 จึงประเมินทั้งกระบวนการดําเนิ นงานตาม 6 องค์ประกอบ
ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริ การ
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องค์ประกอบที่ 4 มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
องค์ประกอบที่ 6 จัดบริ การเชื่อมโยงชุมชน
และผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การ 15 ตัว ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ในการให้บริ การ ซึ่ งจะนําไปสู่ การ
ลดอัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งได้ ได้แก่
1) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ข้ ึนทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดี
3) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL
4) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam
5) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Complete foot exam
6) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีความดันโลหิ ตน้อยกว่า140/90 mmHg
7) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง
8) อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
9) อัตราประชากรในความดูแลที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี
Impaired Fasting Glucose (IFG)
10) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
11) อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ข้ ึนทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12) อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งรายใหม่ลดลง
13) ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ดี
14) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต และมี
CKD Stage 3 ขึ้นไป
15) อัตราผูป้ ่ วยเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งได้รับการประเมินความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด (CVD)
เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ในการให้บริ การ ซึ่ งจะนําไปสู่ การลดอัตราป่ วย อัตราตาย
และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งให้ได้

8

ภาพที่ 1 แนวทางการดําเนิ นงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plusในปี 2560
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หลักการให้ คะแนน
1.คะแนนจากทีมประเมินลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มสถานบริ การสาธารณสุ ข ที่มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง ในระดับดีมากขึ้นไป เป็ นการประเมิน รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทั้ง 6 องค์ประกอบ
รวม50 คะแนน

ภาพที่ 2 เกณฑ์แบ่ง ระดับคะแนน
2.คะแนนจากการประเมินผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การของสถานบริ การ สาธารณสุ ข จํานวน 15 ตัวชี้วดั
รวม 50 คะแนน

ภาพที่ 3 เกณฑ์การตัดสิ นเพื่อเข้ารับรางวัลประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Awards ในปี 2560
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2.การประเมินเสริมพลัง ( Empowerment Evaluation )
การประเมิ น เป็ นการพิ จารณาและวัดคุ ณ ค่า ของกิ จการใดๆตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้ เช่ น
ประเมิ นการ สั ม มนา ประเมิ นการปฏิ บ ตั ิ ง านในรอบปี ของบริ ษ ทั วัดคุ ณค่า หรื อผลความก้า วหน้า ของ
การศึกษา ได้แก่ การ สอบไล่ เป็ นการประเมินวิธีการศึกษาวิธีหนึ่ง (พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี
พ.ศ.2552) การประเมนโครงการ เป็ นการประเมิ นที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการดําเนิ นงานโครงการ ตั้งแต่
ปั จ จัย นํา เข้า (Input) ขั้น ตอนการดํา เนิ น (Process) ผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome,
Impact) ที่เกิดขึ้น โดยทัว่ ไปการบ่งชี้ คุณค่ามักใช้การเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานหรื อสิ่ งที่กาํ หนด
ไว้ (พงค์เทพ สุ ธีรวุฒิ, 2557) เป็ นการ ตรวจสอบ การวัด และการวิเคราะห์ เพื่อกําหนดคุณค่าและความสําเร็ จ
ของโครงการ โดยตองอาศัยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ การประเมินโครงการจึงต้องอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ
และเหตุผล และนําข้อมูลที่ได้มาทําการ สรุ ปผลโครงการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการนั้น
ๆ และโครงการอื่น ๆ ต่อไป ซึ่ งการประเมินผล อาจจะดําเนิ นการในช่ วงระหว่างการดําเนิ นการหรื อเมื่ อ
โครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว เพื่อตัดสิ นคุ ณค่า หรื อคุ ณภาพของโครงการ หรอการพิจารณาและลงความเห็ นที่ว่า
กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ในโครงการ โดยรวมมีคุณภาพ เพียงพอหรื อไม่และจะนําไปใช้กบั โครงการ
อื่น ๆ อย่างไร (พิกุล ทิตยกุล, 2552) การประเมินโครงการ ควรจะตอบคําถามต่อไปนี้
1) มีปัจจัยสําคัญใดบ้างที่ทาํ ให้โครงการบรรลุและ ไม่บรรลุเป้ าหมาย (หมายถึงปั จจัยเอื้อและปั จจัย
ที่เป็ นอุปสรรค) และควรสามารถระบุวา่ มีปัจจัยสําคัญอะไรบ้าง ที่จะส่ งผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิ นงาน
ของโครงการ
2) การดําเนิ นงานแต่ข้ นั ตอน ต้องใช้กระบวนการ อะไรอย่างไรบ้าง และควรใช้กระบวนการสําคัญ
อะไรบ้างที่จะส่ งผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินงานโครงการ
3) ผลที่เกิดโดยที่ต้ งั ใจและไม่ต้งั ใจ มีอะไรบ้างที่เป็ นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
4) คุ ณ ค่ า ทั้ง ภายในและภายนอกความสํ า เร็ จ ที่ สํา คัญ ของโครงการ และแนวทางพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง (พงศ์เทพ สุ ธีรวุฒิ, 2557)
เป้ าหมายของการประเมินเสริมพลัง
เป้ าหมายของการประเมินเสริ มพลัง คือ การพัฒนาความสําเร็ จของโครงการ โดยนักพัฒนา
โครงการเตรี ยมเครื่ องมือสําหรับประเมิน วางแผน การดําเนิ นงานตามแผน และการประเมินโครงการผู ้
ปฏิ บ ตั ิ ใ นโครงการมี โอกาสวางแผน ดํา เนิ นงานตามแผนด้วยคุ ณภาพและประเมิ นผลลัพ ธ์ และพัฒนา
คุณภาพอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง โดยใช้ การประเมินที่ เรี ยกว่า “การประเมินตนเอง และการสะท้อนกลับ”
(Self Evaluation and Reflection) อยูต่ ลอดเวลานัน่ เอง ผูป้ ระเมินภายนอกทําหน้าที่ ชี้นาํ ทิศทาง (Coach)ด้วย
เหตุน้ ี การประเมินแนวใหม่น้ ี เป็ นกิจกรรมแห่งความร่ วมมือร่ วมใจของหลายๆฝ่ าย(Collaborative Activity)
จึ ง เป็ นทางเลื อกใหม่ ใ ห้ก ับ ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ัติง าน ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ แนวคิ ด หลัก การของการ
ประเมิ นแบบเสริ มพลัง และตัวอย่างการประยุกต์ใ ช้ เพื่อจะสามารถนํา ไปไปประยุกต์ใ ช้กบั การดําเนิ น
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โครงการ และวิ จ ัย ในประเด็ น ต่ า ง ๆ ทั้ง ด้า นสาธารณสุ ข และการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น ของ
กระบวนการแก้ปัญหา
การทํางานให้ประสบความสําเร็ จ นอกจากมีเป้ าหมายและการเนินกิจกรรม ต่างๆ ตามที่กาํ หนด
ไว้อย่างเคร่ งครัดแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญและขาดไม่ได้คือการ ประเมิน ซึ่งจะทําให้ทราบผลการ
ดําเนินงานว่า บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ ควรจะปรับปรุ งใน ขั้นตอนใดบ้าง ควรสนับสนุนหรื อยกเลิก
โครงการ นั้นๆ หรื อไม่ โดยเฉพาะในปั จจุบนั นี้เป็ นยุค ข้อมูลข่าวสาร โลกไร้พรมแดน การเปิ ดเผยข้อมูล
การท างานต่อสาธารณชนเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น การ ประเมินจะช่วยทําให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ ควรพัฒนา
จึงทําให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุ ง พัฒนางานของตนเองให้ ก้าวหน้าทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ เข้ามาอย่างรวดเร็ ว การดําเนินงานด้านสาธารณสุ ขให้บรรลุผลสําเร็ จนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานก่อน แล้วจึงกําหนดแผนงานหรื อโครงการ และมีการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้บรรลุผลหรื อไม่ ถ้ายังไม่บรรลุผลหรื อต้องการพัฒนา
ให้ดีข้ ึน จะต้องมีการปรับปรุ งการดําเนิ นงานที่ต่อเนื่องในโอกาสต่อ ๆ ไป ที่เป็ นทางเลือกที่สามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนางาน
ความหมายของการประเมินเสริมพลัง
Fetterman ( 2001 ) กล่าวว่าการ ประเมินเสริ มพลัง หมายถึง การใช้แนวคิด วิธีการ และข้อ
ค้นพบจากการประเมินเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุ งและกําหนดทิศ ทางการพัฒนาตนเองได้
รัตนะ บัวสนธ์ (2547 ) กล่าวว่า การประเมินเสริ มพลังมาจากคําว่า Empowerment Evaluation
การประเมิน เสริ มพลังใช้มโนทัศน์หรื อแนวคิดจากการ ประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อค้นพบของ การ
ประเมิน เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุ งและ กําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง การประเมิน เสริ มพลัง
สามารถใช้ได้ท้งั เทคนิควิธีเชิ งปริ มาณ และคุณภาพ นอกจากนั้นยังสามารถจะนําไป เสริ มพลังตนเองได้ท้ งั
ในระดับตัวบุคคล องค์กร ชุมชน สังคม ซึ่ งปกติแล้วจะเน้นการนําโครงการ
ด้านสาธารณสุ ขได้ต้ งั แต่ระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ โดยเฉพาะในระดับโครงการที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคล หรื อผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการได้มีส่วนร่ วม มีการพัฒนาตนเอง และปรับปรุ งการ
ดําเนินงานในโครงการของตนเองให้ต่อเนื่อง โดยจะเรี ยกการประเมินลักษณะนี้วา่ “การประเมินเสริ มพลัง”
การประเมินเสริ มพลัง ถูกคิดค้นโดย Dr. David Fetterman จากมหาวิทยาลัย Stanford University ใน
สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ.1993 ซึ่ งใช้ทฤษฎีการสร้างพลัง (Empowerment Theory) เป็ นแนวคิดในการพัฒนา
โดยจะเน้นไปที่กระบวนการที่ส่งเสริ มให้บุคคล และผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมมือกันระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
ค้นหาสาเหตุ มองภาพอนาคต และการดําเนินการให้บรรลุถึงภาพอนาคต โดยใช้หลักของประชาธิ ปไตยใน
ทุกขั้นตอน ซึ่ งในกระบวนการนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องเข้าใจในงานของตนเอง มีความซื่อสัตย์ และ
ความจริ งใจที่จะแลกเปลี่ยนความจริ งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น เพื่อที่บุคคลอื่นจะสามารถเข้าใจในเหตุการณ์
และแลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่ วมกันได้อย่างชัดเจน
การประเมินเสริ มพลัง มีจุดเริ่ มต้นที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ระดับของการนําไปใช้ เช่น ระดับองค์กร
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อาจจะเริ่ มต้นจากการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็ นต้น แต่ในที่น้ ีผเู ้ ขียนได้เน้นไปที่ระดับโครงการ ที่
ต้องการปรับปรุ งหรื อพัฒนางานในโครงการให้ดีข้ ึน ดังนั้น จึงมีข้ นั ตอนที่เริ่ มจาก
1.การคัดเลือกประเด็นหรื อโครงการที่ตอ้ งการพัฒนา
2.การรวบรวมกิจกรรม และผลการประเมินที่เกิดขึ้นทั้งในระดับกิจกรรมและโครงการ
3.การตรวจสอบสถานะของตนเอง (Taking Stock)
4.การวางแผนงานในอนาคต (Planning for the Future)
การประเมินเสริ มพลังเป็ นวิธีการประเมินผลที่หน่วยงานสาธารณสุ ขสามารถนํามาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ได้ท้งั ในปั จจุบนั
และอนาคต โดยมีประเด็นหลักอยูท่ ี่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นประชาธิ ปไตย การประเมิน
สถานการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การร่ วมมือกันวางแผน และการนํากิจกรรมไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นสําคัญ
องค์ ประกอบของการประเมินเสริมพลัง
Fetter man (1996) กล่าวถึง องค์ประกอบของการประเมินเสริ มพลังดังนี้
1. การฝึ กอบรม (Training) ใน มุมมองแรกของการประเมินเสริ มพลัง ผูป้ ระเมิน จ ะสอนกลุ่ม
บุคคลให้มีความสามารถใน ดําเนินการประเมินและการประเมินผลด้วย ตนเอง วิธีการนี้จะทําให้ลด
ความรู ้สึกเกี่ยวกับ การประเมินที่ไม่ชดั เจนมีความชัดเจนมากขึ้น และยังช่วยทําให้องค์กรสามารถผนวก
หลักการ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินเข้าไว้ใน ส่ วนประกอบการวางแผนงานและบ่อยครั้งที่การ
ประเมินผลขึ้นอยูก่ บั ผูป้ ระเมินภายนอก จึงทําให้ เกิดการพึ่งพามากกว่าการเพิ่มประสบการณ์ใน การสร้าง
เสริ มพลังอํานาจ แทนที่จะสิ้ นสุ ดเมื่อผู ้ ประเมินจากไป ผูม้ ีส่วนร่ วมขาดความรู ้ หรื อขาด ประสบการณ์ที่จะ
ดําเนินงานต่อเนื่ องไปด้วยดังนั้น การดําเนินการวางแผนงาน โครงการคือการออกแบบอย่างต่อเนื่ องได้
บรรจุ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการทํางาน ซึ่งจะเป็ น การสร้างโอกาสในการสร้างสมรรถนะในการ
ทํางาน
2 . การอํานวยความสะดวก (Facilitation) ผูป้ ระเมินเสริ มพลังสามารถแสดง บทบาทเป็ นผูฝ้ ึ กสอน
และผูช้ ้ ี แนะแนวทาง หรื อผู ้ อํานวยความสะดวก เพื่อช่วยให้คนอื่นๆ สามารถ ท าการประเมินตนเองได้ ใน
ฐานะที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอน จะเป็ นการให้แนวทางหรื อข้อเสนอแนะหลากหลาย การเข้าร่ วมประชุ มในโอกาส
ต่างๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ ยงั เน้นให้ความสําคัญกับทุ กๆ คนที่อยู่ในแผนงานโครงการให้พยายามเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในโครงการ มิเช่นนั้นแล้วทุกๆ คนจะ มองผูป้ ระเมินภายนอกเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทําให้ พวกเขาต้อง
พึ่งพาบุคคลภายนอกอยูเ่ สมอ ใน บางครั้งนักประเมินผลแนวใหม่ตอ้ งแสดงบทบาท เป็ นผูใ้ ห้ความกระจ่าง
หรื อผูแ้ ก้ปัญหาเสนอแนะ และเป็ นที่ปรึ กษา ในกระบวนการดําเนินงาน ต่างๆ ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ้ ีแนะ ในการ
ประเมินเสริ ม พลังสามารถให้ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ การสร้างทีมงานที่จะเข้ามาทําหน้าที่ช้ ี แนะ
หรื อ เอื้ออํานวยความสะดวก ( ทีมงานมีทกั ษะหรื อ ความสามารถด้านสังคมและการวิเคราะห์ ) และ
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ทํางานกับหน่วยต่างๆ ที่อาจจะยังไม่ได้เข้าร่ วม พัฒนาวิธีการที่จะกระตุน้ เพือ่ ให้พลังแก่ส่วนงาน ต่างๆ ที่
อาจจะรู ้สึกเหน็ดเหนื่ อยกับการทํางาน นอกจากนี้ผฝู ้ ึ กสอนอาจจะถูกเชิญให้ช่วย ออกแบบการประเมินผล
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ึ กสอนในการประเมินเสริ มพลังต้องรับประกัน ด้วยว่าการประเมินนั้นตกอยูใ่ นมือ
ของบุคคลที่ ดําเนิ นแผนงาน โครงการ ภาระหน้าที่ของผู ้ ฝึ กสอนก็คือการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
รวมทั้งประสบการณ์ที่ผา่ นมาจากการฝึ กอบรม มาช่วยในการทําความพยายามต่างๆ เป็ นสิ่ งที่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้
3. การชี้นาํ หรื อการสนับสนุน (Advocacy) โดยปกติแล้ว สถานที่ทาํ งานจะมี การวางแผนเตรี ยม
งาน ประสานงาน เพื่อประเมินเอง และการเชื่อมต่อ ไปสู่ การสนับสนุน ในระดับบุคคล บ่อยครั้งที่ พนักงาน
กับหัวหน้างานร่ วมมือกันมุ่งให้เกิดความ พึงพอใจกับลูกค้า กําหนดเป้ าหมาย ยุทธวิธีของ การสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย และเอกสารหลักฐานที่ แสดงความก้าวหน้า โดยลูกจ้างจะเก็บรวบรวม ข้อมูลการปฏิบตั ิงานของ
พวกเขาเพื่อนําเสนอหลักฐานสําหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประจําปี ( Performance Appraisal ) ดังนั้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง จึง กลายเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ นเพื่อสร้างการ ยอมรับ และ
กระบวนการการประเมินตนเองใน ระดับบุคคลเป็ นสิ่ งที่ง่ายในการถ่ายทอดไปสู่ ระดับกลุ่มหรื อระดับ
แผนงานที่ปฏิบตั ิ
4 . การทํา ให้ก ระจ่า ง ( Illumination ) หรื อความ สว่างคื อ การเปิ ดหู เปิ ดตา เปิ ดเผย และสร้ า ง
ประสบการณ์ เพื่อให้รู้เห็นตามความเป็ นจริ ง ( Enlightening ) เพื่อให้เกิดปั ญญา การเกิดความ เข้าใจลึกซึ้ ง
กับสิ่ งใหม่ๆ เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง และพลวัตรของแผนงานนั้นที่ได้รับ การพัฒนาขึ้นในกระบวนการ
ทํางานเพื่อใช้ในการตัดสิ นคุณค่าและปรับปุรงแผนการท างานให้ ดีข้ ึน การประเมินผลเพื่อเสริ มสร้างพลัง
อํานาจ คือ ความสว่างในหลายๆ ระดับ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ หารท่านหนึ่ งที่มุ่งเน้นการประเมินแบบเสริ ม พลัง
อํานาจ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจยั หรื อมีเพียงเล็กน้อย แต่สามารถพัฒนาสมมติฐาน ทางการวิจยั ที่
สามารถทดสอบได้ และมีการ อภิปรายถึงตัวชี้วดั และการประเมินตนเอง มัน ไม่ใช่การให้ความสว่างหรื อสิ่ ง
ที่ กระจ่างสําหรั บ กลุ่ มแต่มนั เกี่ ยวข้องกับการทําให้กลุ่มมีโอกาสใน การคิ ดเกี่ ยวกับปั ญหาและสามารถ
ทํางานร่ วมกัน เป็ นกลุ่มและทําให้เกิ ดทางเลือกสมมติฐาน และ การทดสอบกระบวนการดังกล่ าวยังต้อง
อาศัย ประสบการณ์ และความสามารถทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ เพื่อให้สามารถประเมินตนเองได้จะทําให้ เกิ ด
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5 . การปล่ อยให้อิสระ ( Liberation ) การให้ความกระจ่างเป็ นขั้นตอนที่ สําคัญที่ จะนําไปสู่ การ
ปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ มันสามารถปลดปล่อยพลังอํานาจ การทําให้ ตนเองเป็ นอิสระ การปล่อยให้เป็ น
อิสระ คือ การดํารงอยูซ่ ่ ึ งความเป็ นไท หรื อมีความเป็ นไทจาก บทบาทเดิมและกําจัดออกไป มันจะเกิ ดการ
สร้าง แนวคิดใหม่ๆ เป็ นความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นใน ตนเอง การประเมินเสริ มพลังสามารถปลดปล่อย ให้
เป็ นอิสระจากแนวทางการประเมินแบบเดิม มี ตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างที่มีการอภิปรายใน หลายประเด็น ที่
ทําให้ผูม้ ี ส่วนร่ วมทั้งหลาย ได้ ค้นหาโอกาสใหม่ๆ มองเห็ นคุ ณค่าของทรั พยากร ที่ อยู่ในมุ มใหม่ๆ และ
กําหนดเอกลักษณ์ของ ตนเองในบทบาทใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยตนเอง
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ขั้นตอนของการประเมินเสริ มพลัง
Fetter man and Eiler (2001) ได้ กล่าวว่า ขั้นตอนของการประเมินเสริ มพลังในการ นําไป
ปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่จะเรี ยนรู ้การ ประเมินตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1 . การจัดลําดับความสําคัญ (Taking Stock)
2. การกําหนดเป้ าหมาย (Setting Goal)
3. การพัฒนายุทธวิธี (Developing Strategies)
4 . การบันทึกความก้าวหน้า (Documenting Progress)
การประเมินแบบเสริ มพลังนอกจาก จะทําให้ทราบผลการประเมินของหน่วยงานหรื อ โครงการแล้ว
กระบวนการนี้ยงั ช่วยพัฒนา บุคลากรให้สามารถทํางานได้ดว้ ยตนเอง ใน อนาคต เป็ นมิติใหม่ของการ
ประเมิน เพื่อการ พัฒนาการทํางานที่แท้จริ ง
3.ความรู้ เรื่ อง เทคนิคการการประเมินผลและถอดบทเรียน
ภาย ใ ต้ ก ระ แส การขั บ เคลื่ อนสั ง คมเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ นสั ง คมแห่ งก ารเรี ย นรู ้
(Knowledge-based society)และนํา พาไป สู่ สังคมแห่งภูมิปัญญา (Wisdom-based society) นั้นจําเป็ นต้อง
อาศั ย วิ ธี ก าร เ ค รื่ อ ง มื อ กิ จก รรมต่ า งๆ เพื่อใ ห้ เ กิ ดใ ห้ เ กิ ดก ระบวนก ารเรี ย นรู ้ และ พั ฒ นา
ศั ก ย ภาพของคนเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู ้ ที่สอดคล้องกับบริ บทของตนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
และพัฒนาท้องถิ่นชุมชนได้
กระบวนการจัดการความรู้ ของโครงการครอบคลุมถึง
1.การค้นหาความรู ้(Knowledge Identification)
2.การสร้างองค์ความรู ้และแสวงหาความรู ้ใหม่(Knowledge Creation and Acquisition)
3.การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ(Knowledge Organization)
4.การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้(Knowledge Codification and Refinement)
5.การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access)
6.การแบ่งปั น แลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing)
7.การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้(Learning)
บทเรียน คือ
1.บทสรุ ป (ความรู ้) ที่เป็ นรู ปธรรมที่ได้จากกระบวนการทํางาน ซึ่ งบทสรุ ปดังกล่าวคือการ
อธิ บายผลการทํางานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และปั จจัยเงื่อนไขที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดผลเช่นนั้น
2.ข้อค้นพบใหม่ (ความรู ้) ที่ได้จากกระบวนการทํางาน ซึ่ งข้อค้นพบใหม่น้ ี คือ การอธิ บาย
ผลการทํางานที่เกิ ดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายทั้งที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ แต่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทํางานให้ดีข้ ึนกว่าเดิม และปั จจัยเงื่อนไขที่ทาํ ให้ส่ิ งนั้นเกิดขึ้น
การเรี ยนรู้ คือ การศึกษาเพื่อหาหนทางสําหรับต่อดอกงอกผลต่อไปข้างหน้าเรื่ อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
และเป็ นกระบวนการค้นหาหนทางไปสู่ อนาคตที่พงึ ปรารถนา ด้วยการทบทวนตนเองและภูมิปัญญาในอดีต
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ภาพที่ 5 วงจรการเรี ยนรู ้
ความหมายของการถอดบทเรียน
สุ เทพ ไชยขันธุ์ (2552 ) ได้กล่าวว่า การถอดบทเรี ยน คือเทคนิ คการจัดการความรู ้ รูปแบบ
หนึ่ งที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ในกลุ่ มที่เป็ นระบบเพื่อสกัดความรู ้ ฝังลึ กในตัวตนคนและองค์ความรู ้ ของ
ท้องถิ่ นออกมาเป็ นบทเรี ยนที่ สามารถนําไปสรุ ปและสังเคราะห์เป็ นเอกสารชุ ดความรู ้ คู่มือ ตํารา ฯลฯ ที่
บุคคลอื่นสามารถเรี ยนรู ้และนําไปปรับใช้ให้การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
การถอดบทเรี ยนโดยเครื่ องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ หรื อ AAR
เครื่ องมื อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ นโครงการพัฒนาให้เกิ ดขึ้ นได้จริ ง เครื่ องมื อถอด
บทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้มีพลวัฒน์อยู่เสมอ เครื่ องมือประเภทหนึ่ งที่มีการกล่าวถึงกันมากคือ เครื่ องมือการ
วิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิหรื อที่เรี ยกกันว่า After Action Review หรื อ AAR
AAR เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ ในแนวคิ ด ตี เ หล็ ก ที่ ก ํา ลัง ร้ อ น ที่ พ ฒ
ั นามาจากการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ในกองทัพสหรัฐอเมริ กาในช่วงกลางทศวรรษ 1970 ในช่วงที่สหรัฐอเมริ กาประสบความ
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พ่ า ยแพ้ต่ อ สงครามเวี ย ดนามนั้น ความภาคภู มิ ใ จในตนเองของทหารอเมริ ก ัน เสื่ อ มถอยไปมากแต่
กระบวนการ AAR ทําให้กองทัพสามารถสถาปนาความรู ้สึกภาคภูมิใจในกองทัพให้หวนกลับมาได้อีกครั้ง
และ AAR มีบทบาทอย่างมากในช่วงสงครามอ่าว
การถอดความรู ้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
Peter Senge (2014) ได้เ สนอกรอบความคิ ดการพัฒนาแบบองค์รวมไว้ต อนหนึ่ ง ว่า ยุ ค
คนทํางานโดยอาศัยความรู ้เป็ นยุคใหม่ที่อาศัยกรอบความคิดใหม่แตกต่างโดยสิ้ นเชิ งจากกรอบความคิดที่
มองคนเป็ นเพียงวัตถุของยุคอุตสาหกรรมเราจะเรี ยกว่ากรอบความคิดบุคคลแห่งองค์รวม (Whole Person)
สาเหตุง่ายๆ ประการหนึ่งที่เป็ นต้นตอของปั ญหาทั้งปวงว่าทําไมคนจํานวนมากจึงไม่พอใจ
กับหน้าที่การงานและทําไมองค์กรส่ วนใหญ่จึงไม่สามารถดึงความสามารถพิเศษ ความฉลาด ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ของพนักงาน และไม่เป็ นองค์กรที่ยง่ั ยืนที่ย่งิ ใหญ่อย่างแท้จริ งเลย ต้นตอของปั ญหานี้มาจาก
กรอบความคิด ความรู ้ ที่ไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์ความ ว่าเราเป็ นใคร มีคุณค่าความหมาย และจุดแข็งอะไรใน
เรื่ องที่ ท าํ งานอยู่ ซึ่ ง เป็ นมุ ม มองขั้นพื้ น ฐานถึ ง ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ การถอดความรู ้ จึง มิ ใ ช่ ก ารถอด
เฉพาะตัวความรู ้ หากแต่วา่ ต้องครอบคลุมถึง
1.กระบวนการค้นหาความถนัด/จุดแข็ง
2.กระบวนการแสวงหาวิสัยทัศน์
3.การสร้ า งความกระจ่า งชัดในคุ ณค่ าของตัวเราเองและที ม งานทั้ง ภู มิ ใจ/เสี ย ใจ
(ทัศนคติ ,แรงกระตุน้ แรงจูงใจ) ฯ
แนวคิดการจัดการความรู้
ดร.ศักดิ์ ประสานดี ( 2552 ) กล่าวว่า “ ความรู ้” คือ สิ่ งที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การ
ค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ ความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ได้รับมา
จากประสบการณ์ องค์วชิ าในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
“ความรู ้” จึงหมายถึง สารสนเทศที่ผา่ นกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู ้อื่น จน
เกิ ดเป็ นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป และตัดสิ นใจในสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยไม่จาํ กัด
ช่วงเวลา
ความรู้ 2 ประเภท
1.ความรู้ ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) คื อ ความรู ้ ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
หรื อพรสวรรค์ต่าง ๆ
2.ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (Explicit Knowledge) คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ การถ่ า ยทอดออกมาใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสื อ คู่มือ เอกสาร ซี ดี วีซีดี เป็ นต้น
และอัตราส่ วนของความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน (Tacit Knowledge) จะมากกว่าความรู ้
การจัดการความรู้
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การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน
และประยุกต์ใช้ความรู ้ ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิ ด ความรู ้ และ ปั ญญา ใน
ที่สุด
ความหมายของการถอดบทเรียน
คือ การสื บค้นความรู ้จากการทํางาน โดยสกัดเอาความรู ้สําคัญที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดขั้นตอน
การทํางาน ผลการทํางาน ความรู ้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็ จ หรื อความ
ล้มเหลว เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
วัตถุประสงค์ ของการถอดบทเรียน
เพื่อทราบผลการดําเนินงาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งงาน
เพื่อลดความผิดพลาดซํ้าซาก
เพื่อต่อยอดความสําเร็ จที่เกิดขึ้นแล้ว
เทคนิคการถอดบทเรียน
สร้ างบรรยากาศทีด่ ีในการถอดบทเรียน
1.ทําให้ผอ่ นคลาย
2.ทําให้เสมอภาค
3.ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
กําหนดกติกาในการถอดบทเรียน
1.เป้ าหมายการถอดบทเรี ยน
2.การเน้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.หน้าที่ที่จะต้องให้ขอ้ คิดเห็นและเสนอแนะ
4.ไม่มีการตําหนิติเตียนในระหว่างการแสดงความคิดเห็น
การดําเนินการถอดบทเรียน
1.เล่าประสบการณ์จากวิธีการทํางานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน
2.เปรี ยบเทียบวิธีการทํางานจริ ง กับแผนงานที่วางไว้
3.ระบุผลงานที่ได้รับจากการดําเนินงาน ระบุปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
4.เสนอวิธีการทํางานที่ดีกว่าเดิม
5.ระบุ อุป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งการทํางาน และสาเหตุ ที่ ทาํ ให้ก ารปฏิ บ ตั ิ งานไม่ป ระสบ
ความสําเร็ จ
6.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ควรทํา
7.ระบุผลลัพธ์ท้ งั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
ประเด็นทีถ่ อดบทเรียน
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1.เลือกประเด็นที่เป็ นจุดคานงัด
2.ทุกคนเข้าใจ/มีประสบการณ์/มีความสนใจตรงกัน
ผู้เข้ าร่ วมการถอดบทเรียน
1.มีความคิดเห็นแตกต่างกัน (จะแก้ไขอย่างไร)
2.ประสบการณ์/ความรู ้/ความเข้าใจในเนื้อหา/กิจกรรม
3.ประสบการณ์/ความรู ้/ความเข้าใจในเทคนิคการถอดบทเรี ยนที่ใช้(เกร็ งต่อเทคนิค)
4.โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
5.การอยูร่ ่ วมตลอดทั้งกระบวนการ
6.การวิเคราะห์ เงื่ อนไข/ปั จจัย/สาเหตุ (วิเคราะห์ได้ละเอียดครบถ้วน, ปั จจัยภายนอก/ปั จจัย
ภายใน, ดูที่กลุ่มเป้ าหมายมากกว่าตัวเราหรื อไม่ ฯลฯ)
ผู้อาํ นวยความสะดวก
1.ความสามารถในการตั้งคําถาม (การซักถามเพิ่มเติม)
2.การสรุ ปความคิดของกลุ่ม(ด่วนสรุ ป, หรื อตรวจสอบความคิดของกลุ่มก่อนสรุ ป)
3.ความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่ วม(เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยน)
4.การดําเนินการถอดบทเรี ยนให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
5.การตรวจทานความคิดของกลุ่มในครั้งสุ ดท้าย
บรรยากาศการถอดบทเรียน
1.การมีส่วนร่ วมของสมาชิกแต่ละคน(จะทําอย่างไร)
2.มีกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่(จะแก้ไขอย่างไร)
3.ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ (จะแก้ไขอย่างไร)
4.สบายๆ/สนุก/เคร่ งเครี ยด(ทําอย่างไร)
5.เสี ยงรบกวนจากกลุ่มข้างเคียง(การออกแบบห้องประชุม)
ระยะเวลาทีใ่ ช้
1.การรักษาเวลาให้เป็ นไปตามที่ตกลงไว้(ทําไม ทําอย่างไร)
2.การจัดสรรเวลาในแต่ละคําถาม(คําถามใดที่ใช้เวลามากที่สุด/ใช้เวลาน้อยที่สุด)
คนจดบันทึก
1.ความสามารถในการสรุ ปประเด็นจากกลุ่ม
2.ทักษะการเขียน/การใช้แผนภูมิเพือ่ ให้เข้าใจง่าย
ผลจากการถอดบทเรียน
1.สิ่ งที่มีคุณค่าที่เกิดการเรี ยนรู ้นอกจากตัวความรู ้
2.เรี ย นรู ้ ท่ี จะพู ด/นํา เสนอความคิ ดอย่า งมี เหตุ ผ ล(ใช้หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์) มากกว่า การใช้
อารมณ์
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3.เรี ยนรู ้ที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ทักษะการนําเสนอ
1.ทัก ษะการนํา เสนอโดยใช้สื่ อแบบต่า งๆ (คนนํา จดบันทึ ก กับคนนํา เสนอจะเตรี ย มการกัน
อย่างไร )
2.การบริ หารจัดการเวลาในการนําเสนอ (ลงรายละเอียดในส่ วนที่ไม่สําคัญ ทําให้ไม่มีเวลาพอ
สําหรับสิ่ งที่สาํ คัญ เช่น ส่ วนที่เป็ นบทเรี ยนหรื อความรู ้ต่อการทํางาน)
ข้ อควรระวังในการถอดบทเรียน
1.ตั้งคําถามไม่ชดั เจน
2.ผูม้ าร่ วมถอดบทเรี ยน มีจาํ นวนมาก บางคนไม่เกี่ยวข้อง
3.สร้างความรู ้สึกว่าจะจับคนทําผิด เป็ นการวิจารณ์มากกว่า
4.ไม่เปิ ดใจให้แสดงออก ไม่ยอมรับข้อคิดเห็น
5.ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
6.บรรยากาศไม่เอื้ออํานวย
การบันทึกการถอดบทเรียน
1.บันทึกข้อมูลผูม้ าถอดบทเรี ยน
2.บันทึกขั้นตอน และวิธีการถอดบทเรี ยน
3.บันทึกข้อมูลการถอดบทเรี ยน
4.บันทึกบรรยากาศการถอดบทเรี ยน
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน

1. เนื้อหาสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน
ตารางที1่ ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2560
ระดับ

ชื่ อสถานบริการ

ส่ วนที่ 1 ประเมิน
กระบวนการ

คะแนน
ส่ วนที่ 2 ประเมิน
ผลลัพธ์

รพศ.

รพ.สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์

24.8

74.6

ระดับดี

รพท.

รพ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

49.8

31.4

81.2

ระดับดีมาก

รพช.

รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

49.8

42.8

92

ระดับดีเด่ น

49.8

คะแนนรวม

ผลการประเมิน

ผลงานทีภ่ าคภูมิใจ ผลการประกวดคัดเลือกสถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ เข้ารับ
รางวัล “NCD Clinic Plus Awards” ปี 2560 รางวัลชนะเลิศระดับ รพศ. ได้แก่รพ.สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์

ภาพที่ 5 รพ.สุ รินทร์ รับรางวัลชนะเลิศระดับ รพศ. ในงาน “NCD Clinic Plus Awards” ปี 2560
ปัจจัยความสํ าเร็จ
1. ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้ความสําคัญ เขตสุ ขภาพโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านเบาหวาน
ความดัน รับเป็ นเจ้าภาพหลัก ภายใต้การดําเนินงานประเมินแบบมีส่วนร่ วมทีมสหวิชาชีพ
2. การดําเนิ นงานประเมิ นคุ ณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9 ในปี 2560 มีดาํ เนิ นการ แบบมี
ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการประเมินฯที่มาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านโรคไม่ติดต่อ (Service
Plan NCD) เขตสุ ข ภาพที่ 9 แบบมี ส่ ว นร่ ว มของที ม ที่ ป ระกอบด้ว ยที ม แพทย์, case manager , System
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ สสจ.ทั้ง 4 จังหวัด และทีมITจากคณะกรรมการCIO เขตสุ ขภาพที่ 9
อย่างแท้จริ งตั้งแต่ร่วมคิด วิเคราะห์ ร่ วมออกแบบวางแผนการประเมิน ร่ วมประเมิน ร่ วมเป็ นเจ้าของ มี
การบูรณาการงบประมาณ คน ของ มีการแชร์ ทรัพยากรร่ วมกันเช่นใช้รถร่ วมกันโดยสลับกันเป็ นเจ้าภาพการ
ใช้รถเพื่อลงพื้นที่ ไปในรู ปแบบของทีมเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ ทําให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
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ร่ วมกัน เกิดทีมเครื อข่าย ที่มีความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดบทเรี ยนและ นําสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้มาพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตวั เองให้ดีข้ ึนต่อไป
ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
1.พื้นที่ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดระบบบริ การสนับสนุนการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย เช่น
งบประมาณในการตรวจ self-monitoring blood glucose (SMBG) SMBP และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.พบปั ญหา ภาวะผูป้ ่ วยเบาหวานอ้วนลงพุงสู งทุกแห่ง
ข้ อเสนอแนะ และความต้ องการรับการสนับสนุน
1. สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการจัดระบบบริ การสนับสนุนการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย เช่น
งบประมาณในการตรวจ self-monitoring blood glucose (SMBG) SMBP และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.สนับสนุนงบประมาณในการศึกษารู ปแบบการจัดบริ การที่สนับสนุ นการจัดการตนเองของกลุ่ม
เสี่ ยง กลุ่มป่ วย
3.การพัฒนา DPAC 4.0 เขตสุ ขภาพที่ 9 ให้ดาํ เนินการได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรมในระดับปฐมภูมิ
วิเคราะห์ ผล
จากเวทีสรุ ปบทเรี ยนการประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่๙ ปี 2560 และจัดทํา
แผนปิ ดGAPเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การ มีดงั นี้
1.ยังมีสถานบริ การในเขตสุ ขภาพที่ 9 ที่ยงั ไม่ผา่ นระดับมาตรฐาน ได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง โรงพยาบาลโชคชัย ประทายคง เทพารักษ์ โนนแดง พิมาย บัวใหญ่ บัวลาย
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา เกษตรสมบูรณ์ จัตุรัส หนองบัวระเหว ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ห้วย
ราช โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โนนนารายณ์ ศรี ณรงค์ จังหวัดสุ รินทร์
2.การประเมินพบว่ามีประเด็นปั ญหายังไม่ผา่ น จากปั ญหาไม่ได้ศึกษาเกณฑ์การประเมิน NCD
Clinic Plus และผลการดําเนิ นงานตาม 15 ตัวชี้วดั ยังไม่ผา่ นเพื่อจาก ไม่ได้ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ
ตัวชี้วดั ส่ งผลให้คียข์ อ้ มูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง HDCไม่สามารถประมวลผลให้ได้ ผลงานในHDC ตํ่ากว่า
ความเป็ นจริ ง
สรุ ป และข้ อเสนอแนะ
ความสําเร็ จในการขับเคลื่อนงานและประเมินNCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพที่ 9 เนื่องมาจากการ
ดําเนินการประเมินNCD Clinic Plus ครั้งนี้ ดําเนิ นการภายใต้การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริ การด้าน DM/HT ที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชี พที่มีความรู ้ /เชี่ ยวชาญเช่ นแพทย์ ,System manager, Case
Manager,IT ,สคร.9นม.,สปสช.มาทํางานร่ วมกันในฐานะผูป้ ระเมินกลาง ถอดหัวโขน ฝึ กการทํางานร่ วมกัน
ยอมรั บเสี ย งส่ วนใหญ่และเรี ยนรู ้ ร่วมกัน โดยมี เป้ า หมายเดี ย วกันคื อการประเมิ นเพื่อเรี ยนรู ้ และพัฒนา
คุณภาพบริ การและจากการที่ ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้ความสําคัญ เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีและและสถานบริ การที่รับ
การประเมินได้รับประโยชน์สูงสุ ดการประเมินและได้รับคําชี้แนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
ข้ อเสนอในการพัฒนาความเข้ มแข็งแผนงานโรคไม่ ติดต่ อ ในระยะต่ อไป
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1. การพัฒนา NCD Clinic Plus ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รพ.ต้องมีการเชื่ อมโยงระบบบริ การและ
ระบบข้อมูลจากรพ.ถึง รพสต.เพื่อวางแผนดูแลต่อเนื่องในชุมชน และรพสต.จะต้องวิเคราะห์ ข้อมูล ชี้เป้ าให้
ข้อเสนอแนะ ให้ชุมชน จนเห็ นเป็ นปั ญหาลุ กขึ้นมาเป็ นเจ้าของปั ญหา ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ ยงด้วยโดย
ชุมชน เพือ่ คนในชุมชนเอง
2. การพัฒนาและการประเมิน NCD Clinic Plus เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ควรประเมินดูความ
เชื่อมโยงการจัดระบบบริ การตั้งแต่ สสจ. สสอ. รพ.ถึง รพสต.และชุ มชนเพื่อดูความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ
และคําตอบสุ ดท้ายคือ ประชาชนต้องเป็ นเจ้าของปั ญหาสุ ขภาพ และลุกขึ้นมาจัดการลด ละ เลิกปั จจัยเสี่ ยง
ลดพฤติกรรมเสี่ ยง แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเอง เพื่อความยัง่ ยืน
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ควรปรับกระบวนยุทธ์ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชน “คนไทย”เพื่อก้าว
สู่ ในยุค Thailand 4.0เป็ น“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” เป็ นคนไทยที่มีสติปัญญาที่เฉี ยบแหลม (Head)
โดยการติดอาวุธทางปั ญญามุ่งสู่ การสร้ างความฉลาดรู ้ ด้านสุ ขภาพให้คนไทยทุกคนดู แลสุ ขภาพ (Health
Literacy) เข้าถึงองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง นําไปใช้ได้จริ ง ในการปกป้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและภัย
สุ ขภาพ ในยุคดิ จิตอลได้ทุกที่ ทุ กเวลาอย่างทัง่ ถึ งและเสมอภาคและรู ้ เท่าทัน สามารถแปลงความรู ้ เป็ น
ทักษะ (Hand) สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการปกป้ องดูแลตนเอง ครอบครัวและชุ มชน ให้มีสุขภาพที่
แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) มีจิตสาธารณะ โดยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
ว่า ทุกคนสามารถดูแลปกป้ องตนเอง ครอบครัว ชุ มชน จากโรคและภัยสุ ขภาพ ให้ทกั ษะ (Skill-Set)ในการ
จัดการสุ ขภาพตนเองและสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (Behavior Set) ด้วยตนเอง
ตารางที่ 2 สรุ ปบทเรียนทีไ่ ด้ เรียนรู้ ในประเด็นปั ญหายังไม่ ผ่านการประเมินมากทีส่ ุ ดและข้ อเสนอแนะเพื่อ
บรรลุเป้ าหมายในปี 2561
ประเด็นปัญหา
ที่ยงั ไม่ ผ่านการ
ประเมิน

ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบ 1.1.NCD board ควรประกอบด้วยภาคีเครื อข่ายใน และ/หรื อนอก กระทรวง สธ.ภายในอําเภอ
ที่ 1. ทิศทาง 1.2. แผนควรเป็ นแผนที่สอดคล้องกับ ทิศทาง นโยบาย เป้ าหมาย มีการวิเคราะห์ GAP ทั้ง 6 องค์ประกอบ /มี
และนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร์ตาม SWOT analysis ที่ได้ และ มีแผนพัฒนาการดําเนินงาน NCD Clinic Plus (ปิ ด GAP)
1.3 การสื่ อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้ าหมาย ไปยังผูม้ ีส่วนร่ วมทุกระดับ ยังขาดการประเมินผลเพื่อนํามาใช้
ปรับปรุ งแนวทางการสื่ อสาร และช่องทางการสื่ อสาร
1.4ระบบการติดตามประเมินผล ต้องกําหนดระยะเวลาการติดตามที่ชดั เจน เช่น ผ่านการประชุมทุกไตรมาส
ผ่านกลไกในการดําเนินงาน เช่น การประชุมบอร์ด การประชุมทีมงาน การมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ โดยดูจาก
เอกสารรายงานการประชุม สรุ ปผลการประเมิน แผนการปรับปรุ งการทํางาน และแผนผังคุมกําหนดงาน (Gantt
chart)
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ประเด็นทีย่ งั
ไม่ ผ่านการ
ประเมิน

ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1.5 สถานที่ในการให้บริ การจะต้องมีพ้นื ที่เพียงพอกับจํานวนผูร้ ับบริ การ สะดวก เป็ นสัดส่วน และเข้าถึงบริ การ
ได้ง่าย โดยมีการกําหนดวัน และการจัดตารางเวลาสําหรับการให้บริ การ และกําหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ
ในการให้บริ การที่ชดั เจน และมีจาํ นวนเพียงพอกับผูร้ ับบริ การ
1.6 ดูแผนการบริ หารจัดการเครื่ องมือ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน รายงานการติดตามดูแลรักษา ตรวจสอบ
สภาพการใช้งานของเครื่ องมือ และอุปกรณ์
องค์ประกอบ 2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลของกลุ่มผูร้ ับบริ การจะต้องมีท้ งั รายบุคคล และรายกลุ่ม เป็ นข้อมูลการให้บริ การที่
ที่ 2. ระบบ ครอบคลุมทั้งการป้ องกัน และควบคุมโรค ดูจากทะเบียนข้อมูล 43 แฟ้ม/ Excel ที่หน่วยบริ การสร้างเพื่อเก็บ
สารสนเทศ ข้อมูล ผูป้ ่ วยในการดูแลของตนเอง สมุดทะเบียนการดูแลสุขภาพ
2.2ระดับอําเภอจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง Health data center อําเภอและ
Health data center จังหวัด โดยต้องมีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาที่พบให้หน่วยบริ การแก้ไข และปรับปรุ ง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง2.2ระดับอําเภอจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีการ
เชื่อมโยงกันระหว่าง Health data center อําเภอและ Health data center จังหวัด โดยต้องมีการคืนข้อมูล และ
สะท้อนปั ญหาที่พบให้หน่วยบริ การแก้ไข และปรับปรุ งระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
2.3 ต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลคัดกรอง DM HT กลุ่มเสี่ ยง BMI รอบเอว เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
อัตราการวินิจฉัยรายใหม่ DM และ HT ความชุก ข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตาไต เท้า ข้อมูลคุณภาพ
บริ การ (ผูป้ ่ วยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้) อัตราผูป้ ่ วยรายใหม่ Stroke และ IHD ประเมิน CVD Risk กลุ่ม
เสี่ ยงสูง CVDข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงในกลุ่มป่ วย ได้แก่ BMI รอบเอว เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรื อ
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาํ คัญนํามาพัฒนาคุณภาพการป้ องกันควบคุมโรค การดูแลรักษาและ ออกแบบ
บริ การทั้งในรายบุคคล รายกลุ่ม และกลุ่มประชากรในพื้นที่ที่มีแนวโน้มของ 4 โรคเป้ าหมายที่มารับบริ การของ
สถานบริ การเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว ต่อเนื่อง
2.4 การรายงานข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาตามรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ประเมินสถานการณ์ และเปรี ยบเทียบข้อมูลกับสถานบริ การในระดับเดียวกัน มีการนําผล
รายงานมาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการปั ญหาและนําเสนอแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อใช้ประกอบ การตัดสิ นใจเชิง
นโยบาย
องค์ประกอบ 3.1 ต้องมีการให้บริ การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง ประเมินระยะของโรค ความเสี่ ยง โอกาสเสี่ ยง
ที่ 3
และปั จจัยกําหนดของผูร้ ับบริ การ และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลรายกลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มที่มี
การปรับ
ภาวะแทรกซ้อน)
ระบบ และ 3.2 จะต้องมีการวินิจฉัย และลงทะเบียนผูป้ ่ วยรายใหม่อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการเจ็บป่ วย และ
กระบวนการ ปั จจัยเสี่ ยงแก่ผรู ้ ับบริ การรายบุคคล โดยใช้สื่อหรื อเอกสารอื่นๆ เช่น สมุดประจําตัวผูร้ ับบริ การ มีการจัดทํา
บริ การ
ทะเบียนแสดงการจัดกลุ่มผูป้ ่ วยที่จาํ แนกตามระยะของโรค มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยเสี่ ยงรายบุคคล และ
(จุดมุง่ หมาย จัดเป็ น รายกลุ่ม และคืนข้อมูล รายบุคคล รายกลุ่ม ให้กบั เครื อข่าย
คือต้องการ 3.3 จะด้องมีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตาไต เท้าหัวใจ และหลอดเลือด ปี ละ 1 ครั้ง และโรคความดัน
ให้นาํ ข้อมูล โลหิ ตสูง มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนหัวใจ และหลอดเลือด ปี ละ 1 ครั้ง และต้องมีการจัดบริ การตาม
มาใช้
ความเสี่ ยงที่ประเมินได้ มีการดําเนินงานตามระบบที่จดั ไว้ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
ประโยชน์ )
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องค์ประกอบ
ที่ 3 ต่อ

องค์ประกอบ
ที่ 4
มีระบบ
สนับสนุน
การจัดการ
ตนเอง

องค์ประกอบ
ที่ 5
ระบบ
สนับสนุน
การตัดสิ นใจ
(ในการดูแล
ป้ องกันและ
จัดการโรค)

ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3.4 ต้องมีการแต่งตั้งผูป้ ระสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCDs Case Manager หรื อ Coordinator) และทีมสหวิชาชีพ
ในการบริ หารจัดการ พร้อมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน และมีการประสานการบริ การดูแลเชื่อมโยงใน
ภาพรวม
3.5 ต้องมีเครื อข่ายการดูแลโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผูร้ ับบริ การตามระยะของโรคที่เชื่อมโยงกับสถานบริ การ
ทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงมี
แนวทางปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล การแจ้งผลการติดตามการดูแลรักษาและส่งต่อระหว่างเครื อข่ายในการ
ดูแลโรคไม่ติดต่อ
3.6 ระบบการส่งต่อ จะต้องมีแนวทางการดําเนินงานส่งต่อทั้งไป และกลับของสถานบริ การแต่ละระดับ (เกณฑ์
ในการส่งต่อ การประสานงานเพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ และการรับเลื่อนนัดผูป้ ่ วย มี Flow Chart
การดําเนินงาน) และระบบการดูแลสุขภาพที่บา้ น (Home health care) มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายในการ
ให้บริ การ เกณฑ์ในการติดตามดูแล การจัดตารางเวลาออกให้บริ การ การกําหนดทีมให้บริ การที่ชดั เจน และการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ทีกาํ หนด
4.1ต้องมีการจัดบริ การเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองจะต้องกําหนดเนื้อหาสําคัญ ในการให้ความรู ้ และทักษะ
แก่ผรู ้ ับบริ การทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล มีเครื่ องมือสนับสนุนการจัดการตนเอง มีแผน และกิจกรรมเสริ มสร้าง
ทักษะความรู ้ตามปั ญหาผูร้ ับบริ การ มีการดําเนินการตามแผน และติดตามผลเพื่อนํามาพัฒนาความสามารถใน
การจัดการตนเองของผูป้ ่ วยร่ วมกัน ดูจากเอกสารการติดตามการจัดการรายกรณี
4.2 มีกระบวนการสื่ อสาร เช่น คู่มือ สมุดสุขภาพ มาใช้ให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ การรักษาระยะของโรค และปัจจัย
เสี่ ยงด้านสุขภาพ โดยผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการบันทึกติดตามผลการดูแลตนเอง นําผลมาวางแผนการดูแล
ร่ วมกัน และนํามาใช้พฒั นาทักษะการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3 จะต้องมีการสนับสนุนการจัดการตนเองโดยมีการจัดกลุ่ม ชมรม มีแผนการดําเนินกิจกรรม มีการดําเนินการ
ตามแผน การประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลมาพัฒนาแผนการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4.4 สถานบริ การสาธารณสุข จะต้องมีเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองที่เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น lab fundus camera SMBP SMBG เป็ นต้น และเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองที่ไม่ใช่อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง มีสื่อที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเอง เช่น แผ่นพับ ตาราง คู่มือ
รู ปแบบของเม็ดยาวิธีการฉี ดยาเป็ นต้น ที่มีจาํ นวนเพียงพอกับผูร้ ับบริ การ และมีสื่อ และ/หรื อ เครื่ องมือที่มีการ
คิดค้นเป็ นนวัตกรรม รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.1 ต้องมีแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ที่จดั ทําขึ้นตามแนวทางปฏิบตั ิระดับประเทศ การมี
แนวเวชปฏิบตั ิอิงหลักฐานของสถานบริ การที่ครอบคลุมการดําเนินงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะต้อง
มีการชี้แจง สื่ อสารผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับให้รับทราบมีการประเมินผล และทบทวนปรับปรุ งแนวเวชปฏิบตั ิอิง
หลักฐานเป็ นระยะ
5.2 ต้องมีระบบการประสานงานให้คาํ ปรึ กษาระหว่าง ผูเ้ ชี่ยวชาญ สถานบริ การ ที่มีประสิ ทธิภาพกับ ผู ้
ให้บริ การคลินิก สถานบริ การสาธารณสุข ในเครื อข่าย จะต้องมีทีมประสานงาน ทีมให้คาํ ปรึ กษาที่กาํ หนด
บทบาทหน้าที่ชดั เจน มีการประเมินผล และทบทวนการดําเนินงาน และมี Flow Cart ของการดําเนินงาน
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ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย

5.3การดําเนินกิจกรรม Chronic Case Conference /KM มีการจัดกิจกรรมใน โรงพยาบาล มีการสรุ ปผลการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การนําผลมาปรับปรุ งกระบวนการจัดบริ การ มีคลังความรู ้ และกระจายความรู ้ให้ผใู ้ ห้บริ การ
เข้าถึงได้โดยทัว่ กันทางเว็บไซด์
องค์ประกอบ 6.1 ในการจัดบริ การเสริ มทักษะลดเสี่ ยงลดโรคให้แก่ชุมชน จะต้องมีการส่งคืนข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันกับ
ที่6จัดบริ การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีการประสานความร่ วมมือ วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานโครงการโดย
เชื่อมโยง
ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้สามารถจัดการลดเสี่ ยงในชุมชนได้ เช่น 3อ.2ส. การสร้างผูน้ าํ การออกกําลังกายใน
ชุมชน
ชุมชน ให้ความรู ้ร้านค้าลด หวาน มัน เค็ม เป็ นต้น และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามแผน
6.2 ชุมชนมีการดํางานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
หรื อร่ วมดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น จัดสภาพแวดล้อมเรื่ องขยะ ตลาด เป็ นต้น และมีแผนงาน
รวมถึงมีการดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการลดเสี่ ยงลดโรค มีการติดตามผล การ
ดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุ งแผนงานโครงการ
6.3 โรงพยาบาล สนับสนุน 3 M (คน เงิน ของ) หรื อร่ วมดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ หรื อชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อสุขภาพที่มีการดําเนินงานเป็ นรู ปธรรม มี
แผนงาน มีการดําเนินการตามแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงพยาบาล ร่ วมติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
6.4 โรงพยาบาล รพ.สต. และ อสม. ร่ วมกันจัดทําแผนงานดูแลกลุม่ เสี่ ยง กลุ่มเสี่ ยงสูง และกลุ่มป่ วย ในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งมีการดําเนินการตามแผน ติดตาม และทบทวนกระบวนการทํางาน
6.5 การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม /ชมรม ผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
จะต้องมีกลุ่ม/ ชมรม ผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อ 1 ชมรมต่อ 1 รพ.สต.โดยที่โรงพยาบาลร่ วมกับชุมชน มีแผนงานการ
ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการดูแลตนเอง มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน และติดตามผลการดําเนินงานโดย
กลุ่ม/ ชมรม ผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน

3.ประเด็นที่ตวั ชี้วดั 15 ตัวยังไม่ผา่ น
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ทไี่ ม่ ผ่าน
2. ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดี (ร้อยละ40 )

ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1. หน่วยบริ การบันทึกข้อมูลให้ถกู ต้อง ทันเวลา ครบถ้วนตามองค์ประกอบและ
โครงสร้างรายงาน43แฟ้ม และควรมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลเมื่อ
ส่งข้อมูลไปแล้ว ในDATA Exchange เพื่อทราบข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขปรับปรุ ง
ส่งออกรายงานใหม่ ได้ทนั ท่วงที เพื่อเกิดข้อมูล HDCที่ถูกต้อง ตรง จริ ง และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2. ควรมีการเชื่อมโยงระบบบริ การ/ระบบข้อมูลผูป้ ่ วยจาก รพ.ถึงรพสต.เพื่อให้
HDC นับเป็ น Coverageซึ่งเป็ นข้อมูลรายบุคคลให้รพสต.นํามาออกแบบ วางแผน
ดูแลต่อเนื่อง ลดเสี่ ยง ลดโรคในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ทไี่ ม่ ผ่าน

13. ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ดี (ร้อย
ละ 50 )
14. อัตราผูป้ ่ วยเบาหวาน และความดัน
โลหิ ตสูงที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
7. อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลง
พุง (รอบเอว มากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2) )

ข้ อเสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3. ควรจัดตารางการให้บริ การตรวจ HbA1c ให้ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ 2 และ
ควรคียข์ อ้ มูลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2-3 ของปี งบประมาณที่วเิ คราะห์
4. การควบคุมความดันโลหิ ต ต้องใช้เกณฑ์ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่า 140/90มิลิเมตรปรอทในปี งบประมาณที่วเิ คราะห์
การคัดกรองCKD ต้องวางแผนดําเนินการทั้ง จุ่มและเจาะ ให้แล้วเสร็ จภายในไตร
มาส 2 และควรคียข์ อ้ มูลให้แล้วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 2-3 ของปี งบประมาณที่
วิเคราะห์
พัฒนา DPAC 4.0เขตสุขภาพที่ 9 ให้สามารถดําเนินการได้จริ งใน ระดับ รพสต.
รพช.

2.บทเรี ยนจากการประเมิน NCD Clinic Plus 60 วิเคราะห์ ข้อมูล ชี้เป้ าให้ ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันให้ ผลการ
ดําเนินงานผ่ านตามตัวชี้วดั ดังนี้
1. ทุกสถานบริ การควรมีการสํารวจข้อมูลเพื่อปรับฐานข้อมูลทุกปี ๆละ1 ครั้ง ภายในเดือนสิ งหาคม
และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ละใช้เลข 13 หลักทุกครั้งที่รับบริ การเพื่อให้
HDC สามารถตรวจสอบความถูกต้องซํ้าซ้อนได้เลย
2. เป้ าหมายการคัดกรอง จะเอาจากแฟ้ม DATA Exchange ซึ่งเป็ นข้อมูลเป้ าหมายการคัดกรองที่
ละเอียดลึกถึงรายบุคคล และถูกต้องตรงจริ งและมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล ในDATA
Exchange เพื่อแก้ไข ปรับปรุ ง ส่ งออกรายงานใหม่ ได้ทนั ท่วงที
3. หน่วยบริ การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ทันเวลา ครบถ้วนตามโครงสร้างรายงานและส่ งออกข้อมูล
มายังคลังข้อมูลระดับจังหวัด OP PPส่ งภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป IP ส่ งภายใน 30 วันของเดือนถัดไป
4. ผลักดันให้ทุกสถานบริ การ (ผ่านService Planและการตรวจราชการ )
4.1 จัดตารางเวลาเพื่อให้บริ การตรวจ HbA1c ให้ครบถ้วนใน ไตรมาสที่ 2 และคียข์ อ้ มูลให้
ครบถ้วนทันเวลาภายใน ไตรมาสที่ 2-3 ของปี งบประมาณนั้น
4.2 การคัดกรองCKD ต้องวางแผนดําเนินการทั้ง จุ่มและเจาะ ให้แล้วเสร็ จภายในไตรมาส 3 เก็บ
ตกได้ในไตรมาส 4
.
4.3 การควบคุมความดันโลหิ ต ใช้เกณฑ์ค่าความดันโลหิ ต 2 ครั้งสุ ดท้ายน้อยกว่า 140/90
มิลิเมตรปรอทในปี งบประมาณที่วเิ คราะห์
ปัญหา อุปสรรค บางจังหวัด ไม่ได้เขียนงบประมาณในการประเมิน NCD Clinic Plusไว้
ปัจจัยความสํ าเร็จ
1. การดําเนินการประเมินNCD Clinic Plus โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้าน DM/HT ที่
ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพที่มีความรู ้/เชี่ยวชาญเช่นแพทย์ ,System manager, Case Manager,IT ,สคร.9 ,
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สปสช.มาทํางานร่ วมกันในฐานะผูป้ ระเมินกลาง ถอดหัวโขน ฝึ กการทํางานร่ วมกัน ยอมรับเสี ยงส่ วนใหญ่
และเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีเป้ าหมายเดียวกันเพื่อเขตสุ ขภาพที่ 9
2. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีและและสถานบริ การที่รับการประเมินได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดการประเมินและได้รับคําชี้แนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
แผนทีจ่ ะดําเนินการต่ อและจุดเน้ นในการพัฒนาและ ในปี 2561 ของเขตสุ ขภาพที่ 9
จากการวิเคราะห์ ชี้เป้ า คืนข้อมูลผลการประเมิน NCD Clinic Plusปี 2560 ในการเวทีประชุม
คณะกรรมการ Service Planและ สปสช.ส่ งผลให้เกิดเป็ นแผนปี 2561 ดังนี้
1. มีแผนพัฒนา NCD Clinic Plus และประเมิน NCD Clinic Plus ในเขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2561 เน้น
เชื่อมโยงระบบบริ การและระบบข้อมูลจากรพ.ถึง รพสต.เพื่อวางแผนดูแลต่อเนื่ องในชุ มชน และรพสต.
จะต้องวิเคราะห์ ข้อมูล ชี้เป้ าให้ขอ้ เสนอแนะให้ชุมชน เป็ นเป็ นปั ญหาลุกขึ้นมาเป็ นเจ้าของปัญหา ลด ละ
เลิกพฤติกรรมเสี่ ยงด้วยโดยชุ มชน เพื่อคนในชุมชนเองและประเมิน PCU หรื อ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของรพ. 1แห่ง เพื่อดูความเชื่ อมโยงตั้งแต่สสจ. สสอ. รพ.ถึง รพสต.และชุมชน
2. ในปี 2561 เน้น การพัฒนาคุ ณภาพการบริ ก าร และการประเมิ น NCD Clinic Plus ของเขต
สุ ขภาพที่ 9 ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผรู ้ ับการประเมิน และผูป้ ระเมิน ที่จะได้เรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองในการพัฒนาคุ ณภาพการจัดระบบบริ การให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่ งผลให้ประชาชนทุก
กลุ่ม ได้เข้าถึงและได้รับการบริ การที่ดี มีมิตรภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ลดป่ วย ลด
โรค ลดภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายทางการการรั กษาพยาบาลของประเทศได้อย่างมหาศาล นั้น
และสคร .9 นม. จะมุ่งมัน่ พัฒนาและติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ในการตรวจราชการ
และการประเมิ น NCD Clinic Plus ปี 2561 แบบบู ร ณาการ โดยคณะกรรมการประเมิ น ที่ ม าจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านโรคไม่ติดต่อ (Service Plan NCD) ของเขตสุ ขภาพที่ 9 ได้แก่ 1)การ
ประเมินคุณภาพระบบบริ การ โดยใช้เกณฑ์ NCD Clinic Plus ปี 2561 2) ประเมินคุณภาพการตรวจรักษา
โดยเครื่ องมือของ MedResNet และ3)การประเมินคุ ณภาพข้อมูลรายงานNCDs โดยใช้ DATA Exchange
ของระบบHDCเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน เพื่อส่ งเสริ มให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ได้ใช้ ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งที่ส่งออกและนําเป้ าในการทํางานจาก DATA Exchange
เพราะเป็ นข้อมู ลที่ ถู ก ต้องตรงจริ ง ลึ กถึ ง รายบุ ค ล รายหมู่ บา้ น HDC ตัดความซํ้าซ้อนด้วยเลข 13 หลัก
เรี ยบร้ อยแล้ว เพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ทํางานได้ตรงเป้ าหมาย มากขึ้น ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลิ นิกและ
ถูกต้องตรงจริ งใช้ประโยชน์ได้จริ ง มากขึ้น ในการนําข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปั ญหา ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หา ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนได้เ ข้า ถึ ง การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ม าตรฐาน ลดเสี่ ย ง ลดโรคได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ สุ ขภาพของประชาชนทุ ก ที่ ได้รับ การ
ปกป้ องให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อและภัยสุ ขภาพต่อไป อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านโรคไม่ติดต่อ (Service Plan NCD) เขตสุ ขภาพที่9 ได้มีการ
ประชุม ปรึ กษาหารื อกันในวันที่ 26ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มีมติและแนว
ทางการประเมิน NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 และขอความร่ วมมือจากทุกจังหวัดดําเนินงานตาม
แผนและให้เป็ นแนวทางเดียวกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ให้ประชาชนที่จะเข้าถึงการบริ การที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเพือ่ จัดการโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่9 จากคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ Service Planสาขาเบาหวานและความดัน โลหิ ต สู ง โดยมี ที ม แพทย์, case
manager System manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ สสจ.ทั้ง 4 จังหวัด และทีม ITจากคณะกรรมการCIO
ข้อมูลของเขตสุ ขภาพที่ 9 เป็ นทีมในการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ครั้งนี้
2.รู ปแบบการประเมิ นประเมิ นรั บรองของคณะกรรมการ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9 มี
ดังนี้
2.1 การประเมินแบบไขว้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มาประเมินจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประเมินจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ประเมินจังหวัดนครราชสี มา
2.2 การประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic Plus 60 เขตสุ ขภาพที่ 9 ประเมินเพื่อคัดเลื อกตัวแทน
ใน 3 ระดับได้แก่ โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย์และประเมินศูนย์แพทย์ หรื อ
รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ 1 แห่ง ตาม 6 องค์ประกอบและ 15ผลลัพธ์ตวั ชี้ วดั บริ การ เพื่อดูความเชื่ อมโยง
ระบบบริ การและข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ รพสต.และลงพื้นที่ประเมินข้อมูลในชุมชน
3. แผนการปฏิบตั ิมีดงั นี้
3.1 รอบ 6 เดือนแรก ให้ทุกสถานบริ การประเมินตนเองในเดือน มกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 60
และส่ งผลให้ สสจ. ภายใน 6 มีนาคม 60และ สสจ. ส่ งผลให้ สคร. ภายใน 13 มีนาคม 60 และ สคร.ส่ งผลให้
สํานักภายใน 20 มีนาคม 60 และในรอบ 6 เดื อนหลังจังหวัดลงประเมินคัดเลือกหาตัวแทน รพศ/รพท. /
รพช. อย่างละ 1 แห่งและ รพสต.หรื อศูนย์แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของรพศ./รพท./รพช.อย่างละ 1 แห่ง ส่ ง
สคร. ภายใน เมษายน 60
3.2 คณะกรรมการประเมิ นNCD Clinic Plus ของเขตสุ ขภาพที่ 9 ลงประเมิ น รพศ./รพท./
รพช. อย่างละ1แห่งและประเมิน รพสต.หรื อศูนย์แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของรพศ./รพท./ รพช.อย่างละ 1
แห่ ง เพื่อดูความเชื่ อมโยงการดําเนิ นงาน ให้แล้วเสร็ จและส่ งรายชื่ อให้สํานัก ภายใน 15 มิถุนายน 60 เพื่อ
คัดเลือกสถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีผลงานดี เด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัล “NCD Clinic Plus Awards”
และแจ้งผล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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ตารางที่ 3 บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดขอบในการประเมินแยกรายองค์ ประกอบของคณะกรรมการประเมิน
จังหวัด/
องค์ประกอบ
ประเมิน
กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
ทีมตัวแทน
จังหวัด

ประเมินผลลัพธ์
CIOเขตสุ ขภาพ 9

สุ รินทร์
2,3,4 พ.ค.60
นครราชสี มา

บุรีรัมย์
8 ,9,11 พ.ค.60
สุ รินทร์

สคร9นม/สสจ.
นครราชสี มา
สคร9นม/สสจ.
นครราชสี มา
แพทย์และSM.
นม/สปสช.
แพทย์และSM.
นครราชสี มา
แพทย์และSM.
นครราชสี มา
สคร9นม/สสจ.
นครราชสี มา
ตัวแทนชัย ภู มิ 2
ท่าน
ตัวแทนบุ รีรัมย์ 2
ท่าน

สคร9นม/สสจ.
สุ รินทร์
สคร9นม/สสจ.
สุ รินทร์
แพทย์และSM.
สุ รินทร์
แพทย์และSM.สุ รินทร์

ชัยภูมิ
22,23,24พ.ค.60
บุรีรัมย์

นครราชสี มา
29,30,31พ.ค.60
ชัยภูมิ

สคร9นม/สสจ.
สคร9นม/สสจ.
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สคร9นม/สสจ.
สคร9นม/สสจ.
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
แพทย์และSM.
แพทย์และSM.
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
แพทย์และSM.
แพทย์และSM.ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
แพทย์และSM.
แพทย์และSM.
แพทย์และSM.
สุ รินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สคร9นม/สสจ.
สคร9นม/สสจ.
สคร9นม/สสจ.
สุ รินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
ตัวแทนชัยภูมิ 2 ท่าน ตั ว แทนสุ ริ นทร์ 2 ตั ว แทนสุ ริ นทร์ 2
ท่าน
ท่าน
ตัวแทนนครราชสี มา ตัวแทนนครราชสี มา ตั ว แทน บุ รี รั ม ย์ 2
2 ท่าน
2 ท่าน
ท่าน
พญ.วิภา อุทยานินทร์
คุณปั ทมา แจ่มจํารู ญ
คณะกรรมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9ชุดใหญ่/สปสช./สคร.9 นม.
ดึงข้อมูล จาก HDC วันที่ 31 พ.ค.60
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ตารางที่ 4 กําหนดการประเมินรับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus เขต 9
จังหวัด

สุรินทร์

คณะกรรมการประเมินและทีมแพทย์
ทีอ่ อกประเมินไขว้

ทีมแพทย์, case manager , System
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ
สสจ.ทั้ง 4 จังหวัด และทีมITจังหวัด
ชัยภูมิสคร.9 น.ม , สปสช.
บุรีรัมย์ ทีมแพทย์, case manager , System
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ
จังหวัดสุรินทร์
สคร.9 น.ม , สปสช.
ชัยภูมิ ทีมแพทย์, case manager , System
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ
จังหวัดนครราชสี มา
สคร.9 น.ม , สปสช.
นครราช ทีมแพทย์, case manager , System
สี มา
manager,ผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ของ
จังหวัดบุรีรัมย์
สคร.9 น.ม , สปสช.

กําหนดการลงพื้นที่ ประเมินรับรอง
รพศ.และศู นย์แพทย์ 1
รพท.และศู นย์ แพทย์ 1
รพชและรพสต. 1
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
รพ.สุรินทร์
รพ.ปราสาท
รพ.พนมดงรัก
1 มิ.ย.60
2 มิ.ย.60
7 มิ.ย.60
รพ.สต.สําโรงโคกเพชร
รพ.สต.ทมอ
รพ.สต.จีกแดก
รพ.บุรีรัมย์
8 พ.ค.60
ศูนย์แพทย์สหชัชวาล

รพ.นางรอง
9 พ.ค.60
ศูนย์แพทย์ผกั หวาน

รพ.พุทไธสง
10 พ.ค.60
รพ.สต.หายโศก

รพ.ชัยภูมิ
22 พ.ค.60
ศูนย์แพทย์หว้ ยบงเหนือ

รพ.ภูเขียว
23 พ.ค.60
รพ.สต.โนนเสลา

รพ.คอนสวรรค์
24 พ.ค.60
รพ.สต.บ้านยางหวาย

รพ.มหาราชนครราชสี มา
30 พ.ค.60
ศูนย์แพทย์หวั ทะเล

รพ.พระทองคํา
31 พ.ค.60
รพ.สต.ทํานบพัฒนา

รพ.ปากช่อง
29 พ.ค.60
รพ.สต.วังไทร

ทั้งนี้การประเมินโดยพิจารณาจาก
1. การนําเสนอผลงานการพัฒนางานคุณภาพ NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์
หรื อ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทีมสหวิชาชีพ ,ผูป้ ่ วย, อสม. ,อปท. ,ผูน้ าํ ชุมชน, ประขา
ชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตาม 6 องค์ประกอบ
3. ประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตาม 6 องค์ประกอบของการประเมินคุณภาพ ฯกําหนด
4. การสื บค้นที่หน้างาน ( ฐานข้อมูล และทะเบียนต่างๆ )
5. ผลการลงพื้นที่เพื่อประเมินการจัดระบบบริ การที่ศูนย์แพทย์ หรื อรพสต.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 1
แห่ง ตามเกณฑ์
6 องค์ประกอบของการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 60 เพื่อดูความเชื่ อมโยงระบบบริ การและ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ รพสต. และศึกษาข้อมูลในชุมชน ประเมินนวัตกรรมที่โดดเด่นและยัง่ ยืน
7. ประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานตาม 15 ตัวชี้วดั จากระบบรายงาน HDC ณ 31 พ.ค.60

31

กําหนดการประเมิน โดยคณะกรรมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9 โดยแบ่งออกเป็ น
2 ช่วง ได้แก่
1.ช่วงเช้าประเมินที่ โรงพยาบาล
2.ช่วงบ่าย ประเมินที่ รพ.สต.หรื อPCUในพื้นที่ของโรงพยาบาลที่รับการประเมิน 1 แห่ง 1 ชุมชน
ตารางที่ 5กําหนดการประเมิน โดยคณะกรรมประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus เขตสุ ขภาพที่ 9
เวลา 9.30 น.
เวลา9.45 น.

12.00-13.00น.
13.00-15.00

15.00-16.00น.
16.00น.

ประธานทีมประเมิน กล่าววัตถุประสงค์การประเมินฯและแนะนําคณะกรรมการประเมิน
ทีมรับการประเมิน แนะนําทีมรับการประเมิน นําเสนอ ข้อมูลทัว่ ไป สถานการณ์ สภาพ
ปั ญหา แผนงานโครงการที่สนับสนุน ตอบสนอง ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ให้นาํ เสนอว่า ดําเนินการอะไร อย่างไรในรายองค์ประกอบ
แสดงความเชื่อมโยงกับสถานบริ การและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ นวัตกรรม หรื อBest
Practiceที่สาํ คัญ ปั ญหาอุปสรรค และแผนที่จะดําเนินการต่อไป
แบ่งกลุ่ม ซักถามข้อมูลเชิงคุณภาพและดูเอกสารหลักฐานประกอบ
กลุ่มที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 ,2 และ 6
กลุ่มที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 ,4และ 5
รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางลงพื้นที่ รพสต./PCU
ประธานทีมประเมิน กล่าววัตถุประสงค์การประเมินฯและแนะนําคณะกรรมการประเมิน
ทีมรับการประเมิน แนะนําทีมรับการประเมิน นําเสนอ ข้อมูลทัว่ ไป สถานการณ์ สภาพ
ปั ญหา แผนงานโครงการที่สนับสนุน ตอบสนอง ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ นําเสนอ
ดําเนินการอะไร อย่างไร ในรายองค์ประกอบ ความเชื่ อมโยงกับโรงพยาบาลและชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบตามบทบาทความรับผิดชอบ นวัตกรรม หรื อBest Practiceที่สาํ คัญ ปั ญหา
อุปสรรค และแผนที่จะดําเนิ นการต่อไป
คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมิน และข้อค้นพบที่สาํ คัญ
เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

2.สั ดส่ วนของผลงานในส่ วนทีต่ นเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่ วนที่ตนเอง
ปฏิบตั ิพร้อมทั้งสัดส่ วนของผลงาน) ผลงานในส่ วนที่ตนเองปฏิบตั ิ ร้อยละ 100
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ตารางที่ ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่ วนทีต่ นเองปฏิบัติพร้ อมทั้งสั ดส่ วนของผลงาน
กิจกรรม
1.วิเคราะห์สถานการณ์ จัดทําโครงการและขออนุมตั ิ
2.จัดทําแผนและประสานหน่วยงานเครื อข่าย
3.ดําเนินการตามแผน
4.เก็บรวบรวมข้อมูล
5.สรุ ปผลการดําเนินงาน
6.วิเคราะห์ผล เขียนรายงาน
7.ประชุมสรุ ปบทเรี ยน
7.เขียนรายงานสรุ ปบทเรี ยน
9.รายงานผลสรุ ปบทเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชา
10คืนข้อมูล เผยแพร่

คะแนนผลงาน

สัดส่วนของผลงาน

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

รวม

100

3.ผลสํ าเร็จของงานเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณ
ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ในภาพเขตสุ ขภาพที่ 9 ปี 2560
ระดับ

ชื่ อสถานบริการ

รพศ.
รพท.
รพช.

รพ.สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
รพ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รพ.คอนสวรรค์ จ.ชั ยภูมิ

คะแนน
ส่ วนที่ 1 ประเมิน ส่ วนที่ 2
กระบวนการ
ประเมินผลลัพธ์
49.8
24.8
49.8
31.4
49.8
42.8

คะแนนรวม

ผลการ
ประเมิน

74.6
81.2
92

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเด่ น

ภาพที่ 5 รพ.สุ รินทร์ รับรางวัลชนะเลิศระดับ รพศ. ในงาน “NCD Clinic Plus Awards” ปี 2560
ผลงานเชิ งคุณภาพทีภ่ าคภูมิใจ
1. ผลการประกวดคัดเลื อกสถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีผลงานดี เด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัล
“NCD Clinic Plus Awards” ปี 2560 รางวัลชนะเลิศระดับ รพศ. ได้แก่รพ.สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ รับรางวัล
ที่ อิมแพคอารี น่าเมืองทอง ในงาน NCD Clinic Plus Forum ปี 2560
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2. เกิดพื้นที่ตน้ แบบการดําเนิ นงานคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับรพศ. 1 แห่ง รพสต. 1 แห่งและ
1 ตําบล ที่มีการจัดระบบริ การที่มีความร่ วมมือกันจากทุกเครื อข่ายในการดําเนิ นงานและมีแนวทางที่เป็ น
มาตรฐานเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการดํา เนิ น งานตาม 6 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
องค์ประกอบที่1 ทิศทางและนโยบาย องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ
และกระบวนการบริ การ องค์ประกอบที่ 4มีระบบสนับสนุ นการจัดการตนเอง องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ องค์ประกอบที่ 6 จัดบริ การเชื่ อมโยงชุ มชน จนชุ มชนลุ กขึ้ นมาเป็ นเจ้าของ จัด
กิจกรรมเพื่อลด ละ เลิ กปั จจัยเสี่ ยงและพฤติกรรมเสี่ ยงโดยชุ มชน เพื่อสุ ขภาพคนในชุ มชนเอง จนเป็ นวิถี
ชีวิตในการรับผิดชอบในการจัดการสุ ขภาพตนเอง สามารถจัดการโรคเรื้ อรังในชุมชนได้ดว้ ยชุ มชนเอง และ
ผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การ 15 ตัว ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ในการให้บริ การ ซึ่ งจะนําไปสู่ การลด
อัตราป่ วย อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งได้
3.เกิดพื้นที่ตน้ แบบในการจัดบริ การลดเสี่ ยงลดโรคโดยชุ มชนเป็ นฐาน 1 แห่ ง ที่ตาํ บลสําโรงโคก
เพชร อําเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
4. เกิ ดบทเรี ยนการพัฒนาและรู ปแบบการประเมินคุ ณภาพ NCD Clinic Plus จากทีมสหวิชาชี พ ที่
สามารถนําไปขยายและพัฒนาต่อยอด ในการประเมินผลเรื่ องอื่นๆให้มีคุณภาพ ในเขตสุ ขภาพที่ 9 ต่อไป
ทั้งนี้เกิดจาก ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้ความสําคัญ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้านเบาหวานความดัน รับ
เป็ นเจ้าภาพหลัก ภายใต้การดําเนินงานประเมินแบบมีส่วนร่ วมทีมสหวิชาชีพ ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์, case
manager , System manager,ผูร้ ั บผิดชอบงาน NCD ของ สสจ.ทั้ง 4 จังหวัด และที มITจากคณะกรรมการ
CIO ข้อมูลเขตสุ ขภาพที่ 9 สคร.9นมและสปสช.อย่างแท้จริ ง ตั้งแต่ร่วมคิด วิเคราะห์ ร่ วมออกแบบวาง
แผนการประเมิน ร่ วมประเมิน ร่ วมเป็ นเจ้าของ มีการบูรณาการงบประมาณ คน ของ มีการแชร์ ทรัพยากร
ร่ วมกันเช่น โดยสลับกันเป็ นเจ้าภาพในการใช้รถร่ วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ ทําให้เกิดความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของร่ วมกัน เกิดทีม ที่มีความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดบทเรี ยนและ
นําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตวั เองให้ดีข้ ึนต่อไป
5.เกิดทีมผูป้ ระเมินกลางของเขตสุ ขภาพที่ 9 ที่มาจากทีมสหวิชาชี พที่มีความรู ้/เชี่ ยวชาญเฉพาะเช่น
แพทย์ , System manager, Case Manager,IT ,สคร.9 ,สปสช.มาทํางานร่ วมกันในฐานะผูป้ ระเมินกลาง ถอด
หัวโขน วางใจเป็ นกลาง ฝึ กการประเมินการทํางานร่ วมกัน ฟั งและยอมรับเสี ยงส่ วนใหญ่และเรี ยนรู ้ร่วมกัน
โดยมีเป้ าหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การของสถานบริ การในเขตสุ ขภาพที่ 9 เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4.การนําไปใช้ ประโยชน์
1.นําบทเรี ยนการขับเคลื่ อนนี้ ไปนําเสนอเพื่อคื นข้อมูล ในเวที การประชุ มวิชาการโรคเบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู งเขตสุ ขภาพที่ 9และเวทีประชุ มสรุ ปบทเรี ยนการดําเนิ นงานพัฒนาระบบบริ การ(Service
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Plan)ด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งเขตสุ ขภาพที่ 9 และรายงานผลการสรุ ปบทเรี ยนคืนข้อมูล แก่
ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดขอบเพื่อจัดทําแผนขยายผลในพื้นที่อื่น ต่อไปในปี 2561
2.มีผสู ้ นใจมาศึกษาดูงาน พื้นที่ตน้ แบบการดําเนิ นงานคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับรพศ.ของ
รพ.สุ รินทร์ ที่เชื่ อมโยงการจัดบริ การลดเสี่ ยงลดโรคโดยชุมชนเป็ นฐาน ที่ตาํ บลสําโรงโคกเพชร อําเภอเมือง
จังหวัดสุ รินทร์ และ เพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลเป็ นจํานวนมาก
3.สถานบริ การที่รับการประเมิน ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประเมิน และได้รับคําชี้ แนะจาก
ทีมสหวิชาชี พและผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ และทีมผูป้ ระเมินมีความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงได้
เรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดบทเรี ยนและนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตวั เองให้ดีข้ ึนต่อไป
4.ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การด้า นโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ได้มี
นโยบายในการขยายผลพื้นที่ตน้ แบบการดําเนินงานคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับรพศ.ของรพ.สุ รินทร์ ที่
เชื่ อมโยงการจัดบริ ก ารลดเสี่ ยงลดโรคโดยชุ ม ชนเป็ นฐาน ที่ ตาํ บลสําโรงโคกเพชร อําเภอเมื อง จัง หวัด
สุ รินทร์ ให้เต็มพื้นที่ เขตสุ ขภาพที่ 9 และมีการประเมินบูรณาการ ซึ่ งจะมีการประเมินรับรองคุ ณภาพการ
บริ การโดยใช้ NCD Clinic Plus ผ่านกลไก พชอ. ประเมินรับรองคุณภาพการให้บริ การดูแลรักษาโดยการ
Audited chart ของ MedResNet ประเมิ น คุ ณ ภาพข้อ มู ล HDC โดยใช้Data exchange โดยคณะกรรมการ
NCD Board เขตสุ ขภาพที่ 9 เพื่อให้ประชาชนเข้าการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานข้อมู ลที่
ถูกต้องตรงจริ ง
4.จัดทําแนวทางการประเมินและพัฒนามาตรฐานทีมผูป้ ระเมินในปี 2561
5.จากผลการพัฒนาและประเมินผลทําให้ รพ.สุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับคัดเลือกสถานบริ การ
สาธารณสุ ขชนะเลิศระดับ รพศ. ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัล “NCD Clinic Plus Awards” ปี
2560 รับรางวัลที่ อิมแพคอารี น่าเมืองทอง ในงาน NCD Clinic Plus Forum ปี 2560
5.ความยุ่งยากในการดําเนินการ /ปั ญหา/อุปสรรค
1.การประเมิ นโดยการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการที่ มีจากที ม สหวิชาชี พที่ มีความรู ้ /เชี่ ยวชาญ
เฉพาะเช่นแพทย์ ,System manager, Case Manager, IT ของ 4 จังหวัด ร่ วมกับ สคร.9นม. และ สปสช.เขต9
นั้นแต่ละจังหวัดจะมี ทีมละ 7-8 คน และใช้การประเมิ นไขว้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มาประเมิ นจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประเมินจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ประเมิน
จังหวัดนครราชสี มา ประเมินเพื่อคัดเลือกตัวแทน ใน 3 ระดับได้แก่ โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลศูนย์และประเมินศูนย์แพทย์ หรื อ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ 1 แห่ ง ตาม 6 องค์ประกอบ
และ 15ผลลัพธ์ตวั ชี้วดั บริ การ เพื่อดูความเชื่อมโยงระบบบริ การและข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ รพสต.นั้น โดย
มีทีมจังหวัดผูป้ ระเมินหลักและทีมประเมินอีก 3 จังหวัดไปร่ วมสังเกตการณ์ ช่วงเช้าประเมินที่โรงพยาบาล
ช่วงบ่ายประเมินที่รพสต.และ1 ชุ มชน และ เวลา 15.00น.จะมีสรุ ปผลการประเมินร่ วมกันทั้งหมดเพื่อความ
ยุติธรรมในแต่ละข้อ ซึ่ งรู ปแบบการประเมินในครั้งนี้ตอ้ งใช้เวลามาก และคนจํานวนมาก และมีขอ้ จํากัดใน
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ภาระงานที่ยุ่งยากและเวลาว่างที่แตกต่างกัน ซึ่ ง สคร.9 นม. ต้องใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถในการ
ประสาน 10 ทิศ ในการเจรจาต่อรอง ในการควบคุมการประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เป็ นกลาง อยูใ่ น
กรอบเวลาและเงื่อนไขเดียวกันทั้งเขต
2. มีปัญหาไม่มีงบประมาณรองรับรู ปแบบการประเมินแบบนี้ ซึ่ งได้แก้ไขปั ญหา โดยทีมผูป้ ระเมิน
จังหวัดใช้งบประมาณจากต้นสังกัด สั่งการโดยผูต้ รวจราชการเขตสุ ขภาพที่ 9 และเดินทางร่ วมกันโดยใช้
รถยนต์ของ สคร. 9 นม. เป็ นหลัก เพื่อประหยัดงบประมาณและเกิดทีมที่เข้มแข็งและใช้เวลาในการเดินทาง
ร่ วมกันให้เป็ นประโยชน์ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สรุ ปสาระสําคัญ PDCA เติมหลักวิชา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานทีมผูป้ ระเมินควบคุมการประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เป็ นกลาง อยูใ่ นกรอบเวลาและเงื่อนไข
เดียวกันทั้งเขต
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ข้ อเสนอแนะ

บทที่ 4
ข้ อเสนอแนะ

1.การพัฒนาคุ ณภาพการบริ การและการประเมินคุณภาพการบริ การ NCD Clinic Plus เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ควรประเมินดู ความเชื่ อมโยงการจัดระบบบริ การตั้งแต่ สสจ. สสอ. รพ.ถึ ง รพสต.และ
ชุ มชนเพื่อดู ความเชื่ อมโยงแบบไร้ รอยต่อ และรพสต.จะต้องวิเคราะห์ ข้อมู ล ชี้ เป้ าให้ขอ้ เสนอแนะ ให้
ชุมชนเห็นเป็ นปั ญหา และคําตอบสุ ดท้ายคือประชาชนต้องเป็ นเจ้าของปั ญหาสุ ขภาพ ลุกขึ้นมาจัดการลด ละ
เลิกปั จจัยเสี่ ยง ลดพฤติกรรมเสี่ ยง แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเอง เพื่อสุ ขภาพคนในชุ มชนเอง โดยชุ มชน
เอง จึงจะเกิดความยัง่ ยืน
2. ในการประเมิ น NCD Clinic Plus ปี 2561 นอกจากการประเมินกระบวนการ ประเมินความ
เชื่อมโยงระบบบริ การถึงรพสต.และชุมชน ระบบข้อมูลแล้ว ควรจะเน้นการประเมินคุณภาพข้อมูลรายงาน
NCDs โดยใช้ DATA Exchange ของระบบ HDC เป็ นเครื่ องมือในการประเมิน เพือ่ ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ ได้ใช้ ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งที่ส่งออกและนําเป้ าใน
การทํางานจาก DATA Exchange เพราะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริ ง ลึกถึงรายบุคล รายหมู่บา้ น HDC ตัด
ความซํ้าซ้อนด้วยเลข 13 หลักเรี ยบร้ อยแล้ว เพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ ทํางานได้ตรงเป้ าหมาย มากขึ้น
ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกและถูกต้องตรงจริ งใช้ประโยชน์ได้จริ ง มากขึ้น ในการนําข้อมูลมาวางแผนแก้ไข
ปั ญหา ที่ สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ส่ งผลให้ประชาชนได้เข้าถึ งการบริ การที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ลด
เสี่ ยง ลดโรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผรู ้ ับการประเมินในการประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561 ควร
สนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ ใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ฝึ กการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหา
วางแผน และการนําเสนอข้อมูลที่สามารถเชื่ อมโยง กระบวนการให้บริ การกับผลลัพธ์ทางคลีนิคเพื่อการนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาระบบการบริ การ วางแผนแก้ไขปั ญหาจัดการโรคเรื้ อรังในพื้นที่ได้อย่าง
มีปริ ทธิ ภาพต่อไป
3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ควรปรับกระบวนยุทธ์ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชน “คนไทย”ทุกคน
เพื่อก้าวสู่ ในยุค Thailand 4.0เป็ น“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” เป็ นคนไทยที่มีสติปัญญาที่เฉี ยบแหลม
(Head) โดยการติ ดอาวุธทางปั ญญามุ่งสู่ การสร้ างความฉลาดรู ้ ด้านสุ ขภาพให้คนไทยทุ กคนดู แลสุ ขภาพ
(Health Literacy) เข้าถึ งองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง ง่ายต่อความเข้าใจ สอดคล้องวิถีชีวิต ในการตัดสิ นใจจัดการ
ตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกปั จจัยเสี่ ยง นําไปใช้ได้จริ ง ในการปกป้ องตนเองให้ปลอดภัยจาก
โรคและภัยสุ ขภาพ ในยุคดิ จิตอลได้ทุกที่ ทุ กเวลาอย่างทัง่ ถึ งและเสมอภาคและรู ้ เท่าทัน สามารถแปลง
ความรู ้เป็ นทักษะ (Hand) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการปกป้ องดู แลตนเอง ครอบครัวและชุ มชน ให้มี
สุ ขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) มีจิตสาธารณะ โดยการปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด
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(Mindset) ว่า ทุกคนสามารถดูแลปกป้ องตนเอง ครอบครัว ชุ มชน จากโรคและภัยสุ ขภาพ ให้ทกั ษะ (SkillSet)ในการจัดการสุ ขภาพตนเองและสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (Behavior Set) ด้วยตนเอง
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ) ...................................................
(นางสาวรัฏฐริ นีย ์ ธนเศรษฐ)
ผูเ้ สนอผลงาน
วันที่ 5 มีนาคม 2561
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