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Service Profile 

งานโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลพรหมพิราม 

1. บริบท (Context) 

 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

หน้าที ่:  ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นเขม็มุ่งของโรงพยาบาล ได้แก่  DM ,HT, CKD , STROKE ,COPD/ASTHMA ,

โรคหลอดเลือดหัวใจที่ใช้ยาวาร์ฟาริน  ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

มาตรฐานวิชาชีพท่ีมีคณุภาพ ปลอดภัย  พึงพอใจ   และได้รบัการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

เป้าหมาย : ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นเขม็มุ่งของโรงพยาบาล ได้แก่ DM ,HT, CKD , STROKE 

,COPD/ASTHMA ,โรคหลอดเลือดหัวใจที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน ให้

สามารถเข้าถึงบริการทีม่ีมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย  พึงพอใจ   และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยยึด

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

เป้าหมาย การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังรายโรค 

  การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.เครือข่ายจะมีการคดักรองประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และจ าแนกเป็นกลุ่ม

ปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มป่วย ในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยมเีป้าหมายการดูแลไม่ให้กลุ่มปกติเป็นกลุม่เสีย่ง และกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นกลุ่มป่วย ในกลุ่มป่วยมีแนวทางในการส่งพบ

แพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจและได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา 

ในส่วนคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีส่งต่อมาจาก รพ.สต.เครือข่าย เพื่อมารับการดูแลต่อเนื่อง 

ได้แก่ กลุม่ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ กลุม่ที่มีโรคร่วมมากกว่าหนึ่งโรคซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่าง

ใกล้ชิด หรือภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า  ร่วมวางแผน และค้นหาปญัหาผู้ป่วยเบาหวานท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทีม่ีภาวะ 

Hypoglycemia ,Hyperglycemia และ DM Footกับทีมสหวิชาชีพ  เป็นต้น โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมในการดูแลผู้ป่วยให้

เหมาะสมกับปญัหาของผู้ป่วย มรีะบบการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานกลบัดูแลต่อเนื่องต่อที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน นอกจากน้ันยังมีหน้าที่

ในการวางแผนการออกตรวจภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า และสุขภาพช่องปาก และดูแลส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานท่ีพบ

ภาวะแทรกซ้อนเร่งด่วนส่งต่อ รพศ. เพื่อให้ได้รับการรักษาได้อยา่งมคีุณภาพ ปลอดภัย  พึงพอใจ   และไดร้ับการดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง โดยยึดผู้รบับริการเป็นศนูย์กลาง 

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง รพ.สต.เครือข่าย สามารถดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 – 2 (eGFR ≥ 60 มล./นาที) 

ได้ โดยมีพยาบาล รพ.สต.สามารถแนะน าความรูเ้รื่องโรค,การปฏิบัตติัวและเรื่องอาหาร โดยมเีป้าหมายชะลอไตเสื่อม และไม่

กลายเป็นไตเรื้อรังระยะ 3 ในโรงพยาบาล รับส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3,4 และ 5 เข้ามารับการักษา ปรับยา และ
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พบทีมสหวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ระยะที่ 3 คงที่หรือลดลงเป็นระยะที่ 2  ส่วนระยะที่ 4 และ 5  ชะลอไตเสื่อมให้ช้าลง  

พร้อมท้ังเตรียมผู้ป่วยและญาติใหม้ีความพร้อมในการส่งต่อรักษากับโรงพยาบาลแม่ข่าย พบแพทย์เช่ียวชาญด้านโรคไตต่อไป

      

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชนด าเนินงานร่วมกับเครอืข่ายชุมชน อปท.ในแต่ละพื้นท่ี ในเรื่องการ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับโรค รู้ทันกับอาการที่เกดิขึ้น และเข้ามารับบริการในสถานท่ีใกล้ที่เกิดเหตุได้ทันเวลา รพ.แม่
ข่ายมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู้ฟื้นฟูแก่เจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต.เพื่อการประเมินและให้การรักษาเบื้องต้นก่อนส่งต่อ รพ.แม่
ข่ายได้ทันเวลาที่ก าหนด ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการ FAST พยาบาลทุกหน่วยบริการ สามารถประเมินและให้การ
ดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติ สามารถส่งต่อ รพ.แม่ข่ายได้ทันเวลา และได้รับยา rTPA งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีหน้าท่ีในการ
ประเมินผู้ป่วยและให้การดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติ  ประสานส่งตอ่ตามช่องทางด่วน  Stroke Fast Track  และเมื่อหลัง
ได้รับการรักษาท่ี รพ.แม่ข่าย ผู้ป่วยต้องไดร้ับการฟื้นฟูสภาพ ภายใน 1 สัปดาห์  1 ,3 ,6 เดือน และ 1  ปี ตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ และได้รับการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างปลอดภัยโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล และรพ.สต.เครือข่าย ส่วน
ในคลินิกโรคเรื้อรังโดยเฉพาะคลินกิเบาหวาน ดวามดันโลหิตสูง และคลินิกวาร์ฟาริน มีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)และมคีวามเสีย่งสูงมากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเขม้ข้นและ/หรือไดร้ับยาในการรักษา
เพื่อลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังและโรคหืด  โรงพยาบาลพรหมพิรามได้มีการจัดระบบบริการการดูแลผูป้่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดืเป็นแบบ One Stop Service เปิดบริการทุกเช้าวันพุธ   มีทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัช
กร นักกายภาพบ าบดั พยาบาลผูจ้ัดการรายกรณี  พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบ (PM)  มีการจัดระบบบริการเชื่อมโยงการดูแล
กับคลินิกเลิกบุหรี่และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดวณัโรคในกลุ่มผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และโรคหืดที่ขึ้นทะเบียนในคลินิก ปีละ 1 ครั้ง การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น แพทย์พิจารณารับไว้นอน 
และในกรณีผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากข้ึนหลังจากท่ีให้การรักษาเต็มที่แล้วหรือเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดย Spirometry จะ
พิจารณาส่งต่อเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง  โดยในทุกข้ันตอนของระบบการดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดืจะมี CPG ที่ใช้
เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน  รวมถึงมีเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังและโรคหดืไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล
พุทธชินราช 

 ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานในคลินกิได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัและโรคหืด ปลีะ1 ครั้ง อุปกรณท์ี่ส าคัญในการให้บริการ ได้แก่ เครื่องวัด PEFR (peak 
expiratory flow rate) ที่ใช้วัดความเร็วสูงสุดของลมที่เป่าออกมาได้, เครื่องมือท่ีเรยีกว่า Pulse oximeter โดยการใช้
เครื่องวัดจับที่น้ิวของผู้ป่วย เพื่อวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลอืด (Oxygen Saturation) 

 
 
 
 

ข.ขอบเขตบริการ  (Scope of Service) : 
 1) เป็นผู้ประสานการท างานในรูปแบบเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนยส์าธารณสุข
ชุมชนพรหมพิรามกับโรงพยาบาล วางแผนและก ากับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตามแนวทางเวชปฏิบตัิ สนบัสนุน ส่งเสริมสถาน
บริการเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
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2) วางแผนการปฏิบัติงาน และออกให้บริการการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนยส์าธารณสุขชุมชนพรหมพิราม 

3) เป็นศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ประสานส่งต่อข้อมลูผู้ป่วยโรคเรื้อรังทัง้ด้านการรักษา และส่งกลับรับยาในเขตบริการ
ของพื้นที่ 

4) ให้บริการผสมสานในการดูแลผูป้่วยโรคไตตั้งแต่ระยะที่ 3B ขึ้นไป ท่ีรับดูแลต่อเนื่อง จาก รพ.สต.เครือข่ายใน
คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหวชิาชีพ 

5) ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารบับริการ ท่ีมีภาวะแทรกซ้อน หรือมีปัจจัยโรคร่วมอื่นๆที่ซับซ้อน  และผูป้่วย
เบาหวานท่ีมีสิทธ์ิเบิกได้(จา่ยตรง) 

6) การให้บริการตรวจรักษาในกลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกวันในวันเวลาราชการ โดยมีแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม
เป็นแพทย์ท่ีปรึกษา จัดบริการรักษาพยาบาล คลินิกเฉพาะโรคตา่ง   ๆ ดังนี้ 

วันจันทร์ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง / คลนิิกวาร์ฟาริน 
 วันอังคาร  คลินิกโรคเบาหวาน  
 วันพุธ  คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด / คลินิกโรคตา (โดยพยาบาลเฉพาะทางจักษุ ) 
 วันพฤหัสบด ี คลินิกโรคความดันโลหิตสูง/คลินิกโรคไตเรื้อรัง 

วันศุกร์  คลินิกโรคเบาหวาน   
จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรังเชิงรุกในชุมชน ร่วมกับ PCU เครือข่าย 20 แห่งโดยจัดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมี
แพทย์หมุนเวียนออกให้การตรวจรักษา แห่งละ 1 ครั้ง / เดือน  
 

  ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)  
ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ ลูกค้าภายนอก 

ผู้รับผลงานภายนอกโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 
 

ผู้ป่วยและญาติ 
 

 

- ได้รับบริการมีคณุภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงความต้องการของ
ผู้ป่วย 

- ได้รับการให้บริการด้านความเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม แจม่ใส พูดจาไพเราะ 
- มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอต่อการให้บริการ 
- ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน,รวดเร็วตามล าดับคิว 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการ 
- ได้รับการตรวจอย่างถูกต้อง  เหมาะสม และรวดเร็ว 
- ได้รับข้อมลูเกีย่วกับความโรคที่เปน็อยู่  ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
- สถานท่ีให้บริการสะดวก  สะอาด  อากาศถ่ายเทด ี

 

 
ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ ลูกค้าภายใน 
ผู้รับผลงานภายในโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

 

แพทย ์
 

 

- ช้ีแจง CPG รายโรคเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามแนวทางเดียวกัน 
- แพทย์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทั้งด้านการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยกลับรับยา
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ผู้รับผลงานภายในโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต่อใน รพสต.ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
- แพทย์ประจ าคลินิกและออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิกทุกวันให้บริการ 
- อบรม/ ช้ีแจงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นปัจจุบันอย่างชัดเจน เพื่อให้

พยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

- การบันทึกข้อมูลในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยและในโปรแกรมการรักษาให้ครบถ้วน 
เพื่อใช้ประกอบการรักษา 

- การลงรหัส ICD10 ที่ถูกต้องครบถ้วน 
 

พยาบาล - มีความรู้ และทักษะในการซักประวัติ และประเมินอาการและอาการแสดงของ
ผู้ป่วยได้ 

- บันทึกอาการผู้ป่วยและข้อมูลของผู้ป่วยลงในโปรแกรมการรักษาได้ 
- ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้องรังได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
- มีความรู้และทักษะการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยรายโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
- มีความรู้และทักษะในการตรวจคัดกรอง ตา ไต เท้า ได้เป็นอย่างดี 
- นัดผู้ป่วย และลงรายการLab ที่ต้องส่งตรวจล่วงหน้าได้ครบถ้วน 

งานเภสัชกรรม 
 

- ร่วมมือในการเฝ้าระวังความคาดเคลื่อนในการใช้ยา 
- ได้รับข้อมูลด้านการสั่งยาที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งชนิดยา, ขนาดยา และวิธีใช้ 
- ประเมินผลการใช้ยาในผู้ป่วย  และสรุปผลการประเมิน 
- เฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

งานโภชนาการ - อาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวานหลังได้รับการเจาะเลือดตรวจ เพียงพอ และ
เหมาะสมกับโรค 

- มีการติดตามผู้ป่วยหลังได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหาร 
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

- การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหาด้านการชาเท้าเข้ารับบริการได้ทันเวลา 
- การเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานและโรคไตเรื้อรัง 
- มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ร่วมกัน 
 
 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู - การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหาด้านการชาเท้าเข้ารับบริการได้ทันเวลา 
- การการกระตุ้นการบริหารเท้า และการประเมินอาการชาเท้า และแผลที่เท้าใน

ผู้ป่วยเบาหวาน 
- มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ร่วมกัน 

ชันสูตรและเอ็กซเรย ์ - ได้รับใบตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ชัดเจน 
- ผู้ป่วยได้การเจาะเลือดตรวจก่อนให้บริการรักษาพยาบาล ภายในเวลา 07.30 น 
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ผู้รับผลงานภายในโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

- สั่งเอกซเรย์ถูกต้อง ถูกต าแหน่ง 
งานห้องบัตร 
 

- แจ้งรายชื่อผู้ป่วยนัดล่วงหน้าท่ีถูกต้องทันเวลา  
- นัดผู้ป่วยท่ีมารับบริการตรงคลินิกท่ีมารับบริการ 

 

ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
 

- เตรียมแฟ้มได้รวดเร็วและถูกต้อง 
- จัดเตรียมคลินิกได้เหมาะสมและเบิกวัสดุ-อุปกรณ์พร้อมใช้ 
- ช่วยวัดสัญญาณชีพและรายงานผลค่า SOS score ได้ถูกต้อง 

 

งานเยี่ยมบ้าน 
 

 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อเยี่ยมบา้นหรือได้รับ
การเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินปญัหาและความต้องการร่วมกับทีมเยีย่มบ้าน 

 

เจ้าหน้าท่ี รพสต. 
 

 

- การจัดอบรม / ฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและคู่มือต่างๆที่ทันสมัย 
- การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับ รพสต.เครือข่ายให้ตรงกับวันคลินิก

ให้บริการ 
- การประสานงานเกี่ยวกับการขอค าปรึกษาท่ีสะดวก รวดเร็ว 
- การได้รับการสนับสนุนทุกบุคลากรเพิ่มในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานี

อนามัย 

  
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  
-วางแผนการด าเนินงาน และการจัดระบบการดูแลผูป้่วยกลุม่โรคเรือ้รังให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏบิัติ และมมีาตรฐาน ใน
รูปแบบเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล และศูนย์สาธารณสุขชุมชนพรหมพิรามกบัโรงพยาบาล  
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 
 1.ประชาชนกลุ่มเปา้หมายทีม่ีอายตุั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการ ได้รับการคัดกรองความเสีย่งเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงได้ได้ครอบคลุม 

2.ผู้ป่วยท่ีไดร้ับการคัดกรองความเสี่ยง และแบ่งกลุม่ปกติ เสี่ยง ป่วย ได้รับการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติอยา่งมีคุณภาพ และได้รับการดูแลตอ่เนื่อง อย่างปลอดภัย 

3.ผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่อง  ได้เข้าถึงบรกิารที่มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย  
พึงพอใจ   และได้รับการดูแลอยา่งต่อเนื่อง โดยยึดผู้รับบริการเป็นศนูย์กลาง 

โรคไตเรื้อรัง 
1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหติสูงได้รบัการคัดกรองภาวะไตเสื่อม ด้วยการเจาะเลือดค

รีเอตินิน และตรวจปัสสาวะตามแนวทางเวชปฏิบัติได้ถูกต้องและทนัเวลาอย่างมีคณุภาพ 
2.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไดร้ับการดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติ และส่งเข้าคลินิกโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลได้ถูกต้อง

และทันเวลาที่ก าหนดได้อย่างปลอดภัย 
3.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไดร้ับความรู้ในการชะลอไตเสื่อมครบตาม Modules ของสามคมโรคไต  
4.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสดุท้ายที่ต้องได้รับการบ าบัดทางไต ได้รับการส่งต่อไปยัง รพ.แม่ข่ายได้ถูกตอ้ง และทันยา

เวลา และเหมาะสมกับระยะที่ต้องบ าบัด 
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โรคหลอดเลือดสมอง 
 1.โรคเรื้อรังโดยเฉพาะคลินิกเบาหวานมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)และมีความ
เสี่ยงสูงมากไดร้ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยา่งเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง 

2.ผู้ที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองเข้ามารับบริการทันในเวลาที่ก าหนด และได้รับยา rTPA ได้เพิม่ขึ้น 
3.ผู้ป่วยท่ีมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเข้ามารับบริการได้รับการประเมินและดูแลรักษาเบื้องต้นไดต้ามแนวทางเวช

ปฏิบัต ิ
4.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบัการดูแลต่อเนื่อง และฟื้นฟูสภาพภายในระยะ 1 ปี หลังมีอาการได้อย่างถูกต้อง

ทันเวลา และปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 
1.ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษา 
2.ผู้ป่วยไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 
3.ผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ทันเวลา 
4.ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
5.ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนไดร้ับการดูแลรักษา และส่งต่ออย่างเหมาะสม ทันเวลา 
 

จ.ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
ความท้าทาย 

1.ด้านคุณภาพ  
 1.1 มีคู่มือในการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รังตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ
 1.2 มีระบบการทบทวนและตดิตามผลการดูแลตามแนวทางเวชปฏบิัติ 

2.ด้านความปลอดภัย 
          2.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเรื้อรัง ไดร้ับคัดกรอง,ซักประวัติและเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ
โดยให้มีการประชาสัมพันธ์อาการและอาการแสดงท่ีไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจเป็นระยะๆ ในการใหก้ารดูแลช่วยเหลือ
และส่งต่อจุดบริการอื่นๆตามแนวทางปฏิบัติในแต่ละประเภท เช่น แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย MI, 
Stroke,Hypoglycemia,ผู้ป่วยตดิเชื้อทางเดินหายใจ 
           2.2 มีทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพ,แผนปฏิบัติการ และมีการฝึกปฏบิัติร่วมกับทีมPCT 1ครั้ง/ป ี
  2.3 มีระบบการทบทวนการดูแลรกัษาตามแนวทางปฏิบัต ิ
  2.4 ทีมสหวิชาชีพได้การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรัง   

  3.ด้านความพึงพอใจ 

  3.1 ลดขั้นตอนการให้บริการ 
            3.2 พฤติกรรมบริการตามอัตลักษณ์ของกลุ่มการพยาบาล 

     4.ด้านการดูแลต่อเนื่อง 
   4.1 การส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลบั รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อรับยาต่อเนือ่ง 

ความเสี่ยงส าคัญ 
1.ความเสี่ยงทางคลินิก (Common risk) 
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1.1 ซักประวัติ ประเมินสภาพผู้ป่วย ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้รับการประเมนิซ้ า 
1.2 ป่วยได้รับการประเมินอาการล่าช้า  ท าให้การรักษาลา่ช้าผู้ป่วยมีอาการทรุดลง 
1.3 การระบุตัวผู้ป่วยผดิคน        
1.4 ผู้ป่วยไม่มาตามนดั 
1.5 บันทึกเวชระเบยีนไมค่รบถ้วน 
1.6 ผู้ป่วยลื่นลม้ 
1.7 ผู้ป่วยท่ีมภีาวะฉุกเฉินไดร้ับการ ช่วยเหลือช้า 
1.8 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่งกลบัรักษา รพ.สต.ดูแลด้านการติดตามประเมินผลทางห้องปฏิบัติการไมไ่ดต้าม

แนวทางเวชปฏิบัติ 
     2. ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk) 
  2.1 ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการHypoglycemia/Hyperglycemia   

2.2 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีโรคร่วมมีอาการเจ็บแน่นหนา้อก 
2.3 ผู้ป่วยเบาหวานทีมีโรคร่วมมีอาการแขนขาอ่อนแรง 
2.4 ผู้ป่วยเบาหวานมภีาวะความดนัโลหิตสูงวิกฤต ิ
2.5 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมภีาวะความดันโลหิตต่ า 
2.6 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกดิภาวะแทรกซ้อนของ Stroke 
2.7 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมภีาวะเกลอืแร่ โดยเฉพาะโพแทสเซียมต่ า/สงู 
2.8 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการ recurrent stroke 
2.9 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไมเ่กิดภาวะ Acute  exacerbate 
2.10 ผู้ป่วยโรคหืดไมเ่กิดภาวะ Acute  Asthmatic  Attack 

3.  ความเสี่ยงทั่วไป (non-clinical risk) 

3.1 โปรแกรมให้บริการไม่สามารถ ใช้งานได้ / ขัดข้อง 
3.2 ไฟฟ้าดับ 
3.3 แฟ้มเวชระเบียนหาย 
3.4 ไฟไหม ้
3.5 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจการบรกิาร 
3.6 เครื่องมือครุภณัฑ์ไม่เพียงพอ 
3.7 เครื่องมือครุภณัฑ์ไม่พร้อมใช้         
 

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
 - ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผูป้ฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : 
 คลินิกโรคเรื้อรัง มีจ านวนบุคลากร ดังนี้ 
 1.หัวหน้างานคลินิกโรคเรื้อรัง(พยาบาลเวชปฏิบตัิ)   จ านวน 1 คน 
 2.พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรม mini case และ case manager   จ านวน 1 คน 
 3.พยาบาลเวชปฏิบตัิทางตาและ ผ่านการอบรม mini case จ านวน 1 คน 
 4. พยาบาลเวชปฏิบัต ิ      จ านวน 1 คน 
 5.ผู้ช่วยเหลือคนไข ้        จ านวน 1 คน 
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   - พยาบาลหมุนเวียนมาช่วยซักประวัต ิ
 4.พยาบาลวิชาชีพ(พยาบาลจิตเวช)    จ านวน 1 คน 
 5.พยาบาลวิชาชีพ(พยาบาล IC)    จ านวน 1 คน 
 

-ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี  
ชนิดของเครื่องมือ จ านวน

เครื่องมือ 
ที่จ าเป็น 

จ านวน
เครื่องมือ
ที่มีจริง 

ส่วน
ขาด 

การบริหารจัดการเม่ือ
เครื่องมือไม่เพียงพอ 

1.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1 0 1 ยืมจาก ER 
2.เครื่องวัดความดันโลหิตกึ่งอัตโนมัต ิ 4 2 2 ใช้หมุนเวียน/ยืม ER 
3.เครื่องช่ังน้ าหนัก 1 1 0 ยืมจากOPD หรือ ER 
4.เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 2 2 0 ยืมจากOPD หรือ ER 
5.เครื่องวัดความดันลูกตา 2 1 0 รอจัดสรรเพ่ิมอีก 1 เครื่อง 
6.เครื่องเจาะน้ าตาลในเลือด Dextrostrip 10 2 8 ยืมห้อง Lab 
7.Monofilament 3 3 0 ยืม รพ.สต.เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
ข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน  เครื่องมือ  เทคโนโลยี 
  1.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

  อัตราก าลังการให้บริการในวันท่ีแพทย์ออกตรวจ ต้องเพิ่มพยาบาล Exit Nurse ท าให้มีผลกระทบตอ่การคัดกรอง
ผู้ป่วยเกิดความล่าช้า 
แผนอัตราก าลังเสริม 
  วันอังคาร เป็นพยาบาลในคลินิกพิเศษ(พยาบาลจติเวช) และพยาบาลที่รับผดิชอบงานIC   

วันศุกร์ เป็นพยาบาลที่รับผดิชอบงาน IC   
*หากมีพยาบาลทีต่้องไปอบรมหรอืลา  ดึงพยาบาลจาก OPD มาช่วยซักประวตัิ 1 คน 

  2. ด้านเคร่ืองมือ  เทคโนโลยี   ปัจจุบันคลินิกเบาหวานมีเครื่องในการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนได้ครบถ้วน แต่
ยังขาดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เนื่องจากเครื่องช ารุด 
             ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ Computer บันทึกข้อมูลการให้บริการแก่ผู้ป่วย การติดตามระยะการเสื่อมของโรค
ไตเรื้อรัง การตดิตามการตรวจ Lab ผู้ป่วยเบาหวานประจ าปี และการลงบันทึกกิจกรรมที่ให้บริการในโปรแกรมการรักษา 
จ านวน Computer ที่มีอยู่ ไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน และมีข้อจ ากัดของสถานท่ี ส่งผลให้ผูป้่วยได้รับการดูแลไมค่รอบคลุมได ้

3.ด้านสถานท่ี เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ ท าให้พื้นที่การให้บริการคับแคบ ไม่เพียงพอ
ต่อผู้รับบริการต้องใช้พื้นที่หน้าห้องเอกซเรย์และหน้าห้องงานประกนัให้ผู้ป่วยนั่งรอเรยีกซักประวัติการและเรียกตรวจรักษา 
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ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
1.การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย / ผู้รับบริการ ในคลินิกเบาหวาน 
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม หน่วยงาน/ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้า 
   

-ซักประวัติอาการชาเท้า พยาบาลวิชาชีพ 
-ตรวจและประเมินเท้าด้วย
Monofilament 

เวชกรรมฟื้นฟู 

-การบริหารเท้า 
-นวด/แช่เท้า แพทย์แผนไทย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  

ประเมินระดับน้ าตาล และ HbA1C พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ประเมินระดับความดันโลหิต พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ประเมินดัชนีมวลกาย : BMI พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ให้ค าปรึกษาโดยใช้เทคนคิ MI พยาบาลวิชาชีพคลินิกDPAC 

บุหรี-่สุรา ซักประวัติการใช้บุหรี่ – สุรา พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ให้ค าปรึกษา BA BI พยาบาลวิชาชีพจิตเวช 
ส่งต่อเข้ารับบริการคลินิกบุหรี-่  สรุา พยาบาลวิชาชีพคลินิกบุหรี-่สุรา 

 
 
 

สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยไตเรื้อรังเพื่อ
ชะลอไตเสื่อม 

ประเมินระยะไตเสื่อม พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
แบ่งกลุ่มการให้ความรู้ตามระยะไตเสื่อม พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ให้ค าปรึกษาเรื่องอาหาร นักโภชนาการ 
ให้ค าปรึกษาเรื่องยา เภสัชกร 
ให้ค าปรึกษาเรื่องการออกก าลังกาย เวชกรรมฟื้นฟู 

ส่งเสริมสุขภาพจิต -ประเมินความเครียด/ซึมเศร้า พยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาหวาน 
ให้สุภาพจิตศึกษา พยาบาลวิชาชีพจิตเวช 
ให้ค าปรึกษาการจดัการความเครยีด/
ซึมเศรา้ 

พยาบาลวิชาชีพจิตเวช 

  2. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ในชุมชน  
- การภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ช่องปาก สัญจร 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอันตราย และการขอความช่วยเหลือด้วยระบริการ 
- การแพทย์ฉุกเฉิน 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2.2   ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 

- ให้ความรู้ในเรื่องโรค COPD แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
- ให้การรักษาด้วยยา ตาม CPG 
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- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด โดยการให้ความรู้  ฝึกหายใจ  ฝึกออกก าลังกาย 
- การเสริมสร้างพลังอ านาจและแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ 
- ผู้ป่วยแต่ละรายทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันอาการหอบก าเริบ 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- ตรวจสอบประเมินการใช้ยาที่ถูกต้องโดยเภสัชกร 

3.การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในคลินิกโรคเรื้อรัง 
3.1  เจ้าหน้าท่ีทุกคนในคลินิกโรคเรื้อรังได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.2 เจ้าหน้าท่ีทุกคนในคลินิกโรคเรื้อรังไดร้ับการฉดีวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนสร้างภูมิคุม้กันความความเหมาะสม     

     3.3 เจ้าหน้าท่ีในทีมคลินิกโคเรื้อรงัสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล เช่น การวิ่ง
หรือเดินเพื่อประเมินสมรรถนะทุก 4 เดือน ฯลฯ มีการติดตามประเมินภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าท่ีที่มี BMI เกินหรือ
กลุ่มเสี่ยงจะไดร้ับการดแูลเป็นพิเศษโดยเข้าโครงการไร้พุง จากทีมสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล  
     3.4  มีระบบการเฝ้าระวังการตดิเช้ือในขณะปฏิบัติงาน โดยปฏิบตัิตามมาตรการ IC ระมดัระวังอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน เช่น การป้องกันการถกูเข็มทิ่มต า 
 3.5 การรับประทานอาหารที่ปรุงเองจากบ้าน/รับประทานอาหารที่บรรจภุาชนะท่ีปลอดภัย 
  

ลักษณะส าคัญของงานและปริมาณงาน : ข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะโรค 
กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1.จ านวนผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด 3,009 3,232 3,672 3,955 4,076 5,188 
2.จ านวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการในคลินิก
เบาหวาน รพ. 

531 553 635 780 1,113 1,003 

3.จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 4,975 5,393 6,636 7,973 7,794 7,989 
4.จ านวนผู้ป่วยจ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสูงใน
คลินิก รพ. 

925 1,095 1,307 1,450 1,067 1,121 

5.จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม ่ 113 132 138 111 167 97 
6.จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  ทั้งหมด  NA NA 1,362 1,696 1,364 1,287 
6.1 โรคไตเรื้อรังจากโรคเบาหวาน NA NA 524 646 704 445 
      -ปกติ NA NA NA NA 637 457 
      -โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 NA NA 1,354 1,837 1346 1424 
        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 NA NA 420 527 552 362 
        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 NA NA 67 86 114 57 
        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 NA NA 37 33 38 26 
6.2 โรคไตเรื้อรังจากโรคความดันโลหิตสูง NA NA 838 1,050 1298 842 
      -ปกติ NA NA NA NA 1128 499 
      -โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 NA NA 2,817 2,819 3421 2204 
        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 NA NA 701 903 1081 415 
        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 NA NA 101 108 166 31 
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กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

        โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 NA NA 36 39 51 9 
6.3 จ านวนผู้ป่วยคลินิกโรคไตเรื้อรัง 
(เปิดให้บริการ ปีงบประมาณ 2560) 

NA NA NA NA NA 376 

6.4 จ านวนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่รักษา
ด้วยวิธีล้างไตทางหน้าทางชนิดต่อเนื่อง(CAPD) 

9 15 18 19 19 
 

21 
6.5 จ านวนผู้ป่วยไตวายระยะสุดทา้ยที่รักษาด้วย
วิธีฟอกเลือด(HD ) 2 4 7 8 16 

 
17 
 

7. จ านวนผู้ป่วยท่ีรับยาวาร์ฟาริน NA 44 88 119 126 121 

8.จ านวนผู้ป่วย COPD ทั้งหมด 422 447 432 463 456 465 

9.จ านวนผู้ป่วย COPD ในคลินิก รพ. 316 350 359 371 386 395 

10.จ านวนผู้ป่วย Asthma  ทั้งหมด 279 316 332 391 382 387 

11.จ านวนผู้ป่วย Asthma  ในคลินิก รพ. 229 250 277 288 302 307 

 
 
 
 
 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 
                                       การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
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การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
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การดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง              

 

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
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การดูแล ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 
 

กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

การเข้าถึงการบริการ 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการก าหนด

แนวทางการคัดกรอง  

 

 

 

 

 

 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง 

- ประชากรกลุ่มเสี่ยง จากการคัด
ก ร อ ง  ไ ด้ รั บ ก า ร ป รั บ เ ปลี่ ย น
พฤติกรรม 

- จ านวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
(ไม่ ใช่ผู้ป่วย) ที่ผลการคัดกรอง
เบาหวานเป็นกลุ่มสงสัย ที่ได้รับ
การส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษา 
 

 

 

-  ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
(ไม่ ใ ช่ผู้ ป่วย) ที่ ได้ รับการคัดกรอง
เบาหวาน  

- ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นใน

กลุ่มเสี่ยง จากการคัดกรอง 
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

โรคหลอดเลือดสมอง 

 

 

 

โรคไตเรื้อรัง 

 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 

 

- การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

- ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 
EMS 
 

- ผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง และได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ
คั ดก รอ ง โอกาส เสี่ ย ง ต่ อก าร เกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

- ร้อยละการใช้ระบบ EMS ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

- ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการ
ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

 

- ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
โรคหืด 

   การส่งต่อรักษา – วินิจฉัย-รักษา 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 

 

 

โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหลอดเลือดสมอง 

 

โรคไตเรื้องรัง 

 

 

 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื 

 

- ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติ
สูงรายใหมไ่ดร้ับการส่งต่อรักษา – 
วินิจฉัย-รักษา  
 

- ผู้ป่วยท่ีเกิดอาการโรคหลอดเลือด
สมองไดร้ับการประเมินและดูแล
ตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ

- การเข้าถึงระบบ Stoke Fast 
Track 
 

- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไดร้ับการ
ประเมินระยะของไตได้ถูกต้องและ
ส่งต่อรักษาได้เหมาะสมทันเวลา 

 
 
 
- ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

 

- ร้อยละการเกดิผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่
 
 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การประเมินสภาพถูกต้อง  รวดเรว็ 

- ร้อยละผู้ป่วยเมื่อมีอาการโรคหลอด
เลือดสมองเข้ามารับบริการที่ รพ.
ภายใน 3 ชม.และส่งต่อรักษาถึง รพ.
แม่ข่าย ไดต้ามเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแตร่ะยะ3B 
ขึ้นไป ส่งต่อเข้าคลินิกโรคไตเรื้อรัง 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ4-5 ส่ง
ต่อพบแพทย์โรคไตเรื้อรังทันเวลาไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน 

- ร้อยละการเกดิภาวะหอบเฉียบพลนัใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 
ได้รับการรักษาถูกต้อง  รวดเร็ว 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

 หืดรายใหม่ได้รับการส่งต่อรักษา – 

วินิจฉัย-รักษา  
 

โรคหืด readmit 

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

โรคเบาหวาน 

 

 

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

โรคความดันโลหิตสูง 

 

 

 

 

 

โรคไตเรื้อรัง 

 

 

- มีแนวทางและเกณฑ์การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางเวช
ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

- มีแนวทางและเกณฑ์การส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ

 

 
 
 
 

 

- มีแนวทางและเกณฑ์การส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ 

 

 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจ HbA1c 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีผลการ
ตรวจพบ HbA1c ≤ 7 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid 
profile) 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีค่า LDL 
≤ 100 mg/dl 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับ
บริการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 
(micro Albuminuria) 

- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจCreatinin 

- ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด 
(Lipid profile) 

- ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการตรวจCreatinin 

- ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการตรวจFBS 

 
 
 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.72 m2/yr 
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื 

 

 
 
 
 

- ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และโรคหืด ได้รับการตรวจเสมหะและ
เอ็กซเรย์ปอด 

เกณฑ์การตรวจ/วินิจฉัย 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

หืด 

 

- แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องตาม  
ICD 10 

- พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถตรวจ
รักษาได้ถูกต้องและส่งปรึกษา
แพทย์ดูแลรักษาต่อเมื่อพบอาการ
ผิดปกติ 

 

- ร้อยละการสุม่ตรวจเวชระเบียนจากทีม 
IM 
 

- ร้อยละการสามตรวจเวชระเบียนจากผู้
ที่ช านาญกว่า 

การวางแผนจ าหน่าย 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

หืด 

- มีระบบประสานข้อมูลผู้ป่วยให้ทีม
โรคเรื้อรังทราบเมื่อ Admit 

- ทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ี Admit ก่อน
จ าหน่าย 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน readmit 

- ร้อยละการเกดิ Hypoglycemia 

- ร้อยละการเกดิ Hyperglycemia 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การส่งดูแลต่อเนื่องที่บ้านและได้รบัการ
ฟื้นฟูสภาพ 

- ร้อยละการเกดิ Acute Exacerbation 
/ Acute Asthmatic Attack ในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื 

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

หืด 

- ผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องโรค 

- การปฏิบัตติัวเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 

- ความรู้เรื่องอาหาร 

- ความรู้เรื่องการใช้ยา 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน readmit 

- ร้อยละการเกดิ Hypoglycemia 

- ร้อยละการเกดิ Hyperglycemia 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 ที่มีภาวะแทรกซ้อน CVA รายใหม่ 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี
คะแนน Barthel Index เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.72 m2/yr  
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

การสื่อสาร 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

หืด 

 
 

- ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง 

- ทีมสหวิชาชีพได้รบัทราบข้อมลูการ
ดูแลผูป้่วยและติดตามการดูแล
รักษาได้ถูกต้องทันเวลา 

- มีระบบการประสานการดูแล
เชื่อมโยงกับรพ.สต.เครือข่าย 
 

 
 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน readmit 

- ร้อยละการเกดิ Hypoglycemia 

- ร้อยละการเกดิ Hyperglycemia 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 ที่มีภาวะแทรกซ้อน CVA รายใหม่ 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี
คะแนน Barthel Index เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.72 m2/yr 

- ร้อยละการเกดิ Acute Exacerbation 
/ Acute Asthmatic Attack ในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื 

     การดูแลรักษาผู้ป่วย 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

หืด   

 

- ผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรค
ไตเรื้อรัง ได้รับการดูแลรักษา 
พย า บ า ล อย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  ไ ด้
มาตรฐาน 
 

- ผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและ
โรคไตเรื้อรัง ได้รับการดูแลรักษา 
พย า บ า ล อย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  ไ ด้
มาตรฐาน 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคไตเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
โรคหืด ได้รับการตรวจตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 

- ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและโรคหืด ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน และได้การส่งต่อรักษา
ได้ถูกต้องทันเวลา 

การประเมินซ้ า 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหติสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต

เรื้อรังและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

- ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมองและโรคไต
เรื้อรังได้รับการประเมินอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 

- ผู้ป่วยปลอดภัย และได้รับการดูแล

- ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและโรคหืด-readmit 

- ร้อยละการเกดิ Hypoglycemia 

- ร้อยละการเกดิ Hyperglycemia 

- ร้อยละ ผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 

(Performance Indicator) 

หืด 

 

 

 

ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมองและโรคไต
เรื้อรังไม่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอ
ตรวจ 

- ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมส่ง
ต่อการดูแล ด้วยคลินกิ DPAC 

 

- ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมองและโรคไต
เรื้อรังได้รับการประเมินภาวะ 
Hypo/Hyperglycemia/signs of 
stroke และ CVD risk อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว 

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองโรคไต
เรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอตรวจ  
ได้รับการดูแลได้ทันเวลา 

 

- ร้อยละผู้ป่วยท่ีเข้ากจิกรรม DPAC มี
พฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 

 
- ร้อยละละ ผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรค
ไตเรื้อรัง เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอตรวจ   

 
 

   การวางแผนการรักษา 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรคความดัน

โลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไตเรื้อรัง

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 

 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือด
สมอง/โรคไตเรื้อรังและโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและโรคหืดได้รับการวาง
แผนการรักษาที่ครอบคลุม ปัญหา
และได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลอืด
สมอง/โรคไตเรื้อรังและโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและโรคหืดส่งต่อดูแลต่อเนือ่ง 
รพ.สต ใกล้บา้น 

 

3.ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

โรคเบาหวาน          

การเข้าถึง เข้ารับ : Access Entry       

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป (ไม่ใช่ผู้ป่วย) ท่ี 97.42 91.19 94.42 85.13 77.00 78.50 
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กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ได้รับการคัดกรองเบาหวาน    

ภาพระดับอ าเภอ 

ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รบัการ 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบเขม้ข้นในกลุ่มเสีย่ง จาก

การคัดกรอง 

PCU PCU PCU PCU PCU PCU 

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป(ไม่ใช่ผู้ป่วย)ที่

ผลการคัดกรองเบาหวานเป็นกลุ่มสงสัยได้รับการ

วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยรายใหม ่

PCU PCU PCU PCU PCU PCU 

การส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ  Investgation       

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการตรวจ HbA1c 
62.55 47.34 71.70 58.41 80.93 61.09 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีผลการตรวจพบ HbA1c 

≤ 7 
38.88 36.54 36.61 38.01 53.28 44.49 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  ( 

70 – 130 mg%  X  2 visit  หรอื HbA1C < 7  ) 

ภาพคลินิกเบาหวาน 

 

 

41.06 

 

 

48.12 

 

 

51.83 

 

 

46.73 

 

 

53.30 

 

 

47.83 

ภาพระดับอ าเภอ NA 57.78 25.58 37.32 43.20 31.26 

อัตราการเกิด Hypoglycemia 0.35 0.47 4.15 4.17 3.85 1.21 

อัตราการเกิด Hyperglycemia 0.44 0.73 8.4 1.66 3.56 1.39 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับบริการตรวจจอ

ประสาทตา 
61.25 61.26 61.49 55.88 66.00 40.36 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับบริการตรวจ

ภาวะแทรกซ้อนทางไต (micro Albuminuria) 
63.111 68.04 53.64 56.94 46.54 45.97 
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กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับบริการตรวจเท้า 54.95 71.35 62.88 50.97 49.36 41.07 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการคัดกรอง

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 

NA NA NA 60.82 

ภาพอ าเภอ 

87.22 

ภาพอ าเภอ 

59.78 

ภาพอ าเภอ 

 

 

 

 

โรคความดันโลหิตสูง       

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตไดด้ี  

BP ≤ 140/90 mmHg. ( ติดกัน 2  ครั้ง)  

                         (ทุกเดือน)  คลินิก รพ. 

 

 

 

78.37 

 

 

 

81.94 

 

 

 

84.21 

 

 

 

81.16 

 

 

 

84.02 

 

 

 

83.35 

               ( ติดกัน 2  ครั้ง)    ภาพอ าเภอ              NA 71.99 63.98 65.24  33.08   

DHDC 

31.42 

DHDC 

อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงทีม่ี 

BP > 180/110mmHg 
8.58 9.46 7.47 8.47 6.67 0.14 

อัตราผู้ป่วย HT ที่รับไว้นอนใน รพ. 0.07 0.67 0.23 0.26 0.37 0.08 

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD) 

NA NA NA 60.82 84.49 59.78 

โรคหลอดเลือดสมอง       
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กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละการตายในรพ.ด้วยภาวะแทรกซ้อนของ  

Stroke   
39.39 43.32 36.67 22.82 5.77 0.00 

อัตราผู้ป่วย HT ที่มีภาวะแทรกซ้อน CVA รายใหม ่ 2.36 3.11 2.09 0.18 1.23 0.13 

 

 

 

โรคไตเร้ือรัง       

ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รบัการค้นหาและคัด

กรองโรคไตเรื้อรัง 
NA NA 53.62 60.91 87.89 13.71 

ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ท่ีมีอัตราการ

ลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr 
NA NA NA NA 59.79 67.75 

ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ได้รับการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและความรู้เรื่องอาหารโดย

ทีมสหวิชาชีพ 

NA NA NA 37.24 94.20 

 

ระหว่าง

ด าเนินการ 

การพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ       

พัฒนาระบบบริการให้ผ่านการประเมิน NCD 

คุณภาพ 

NA NA ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับด ี ระดับ 

พื้นฐาน 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง       

อัตราการเกิด Acute  exacerbate 40.00 37.95 23.59 26.93 30.75 12.71 

อัตราRe visit ของผู้ป่วยCOPD ภายใน 48 ช่ัวโมง 6.40 7.50 0.75 1.93 4.53 7.0 

อัตราการ Admit   24.39 25.26 21.32 4.82 

อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วัน 18.24 21.48 10.34 7.38 10.23 13.63 
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กิจกรรม ผลงาน(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

Total control - COPD 13.30 12.25 14.79 16.94 14.44 19.60 

อัตราการใช้ยาถูกต้อง 85.21 89.77 91 92.53 90.89 82.29 

อัตราการขาดนัด 5.38 6.13 5.82 5.05 4.67 4.70 

 

 

โรคหืด       

อัตราการเกิด Acute Asthmatic   Attack  33.33 31.21 28.47 20.14 23.50 10.45 

อัตรา Re-visit ภายใน 48 ช่ัวโมง 5.58 3.89 8.15 1.77 0 6.36 

อัตราการ Re Admit ภายใน 28 วัน 3.57 5.41 10.53 0 0 0 

อัตราการ Admit   6.95 7.94 3.91 2.87 

Total  control 26.43 27.28 28.09 27.52 29.57 23.30 

อัตราการใช้ยาถูกต้อง 100 90.15 91 92.53 90.89 82.29 

อัตราการตายในรพ.ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรค 

Asthma   

0 0 0 0 0 0 
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4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.การให้การพยาบาลผู้ป่วย 

2.ตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 

4.การซักประวัติเพ่ือการวาง

แผนการรักษา 

1.ระดับน้ าตาลในเลือดไม่เกิน160 มล./ดล. 

2.ระดับความดันโลหิตไม่เกิน 160/100 มล.ปรอท 

3.ระยะโรคไต 1-3 

4.ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมระยะรุนแรง 

แพทย์ 

เจาะเลอืดประจ าปี/เส้นเลอืดใหญ่ 

งดน า้และอาหารตัง้แตส่องทุม่ 

1.การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 

เจาะเลือดปลายนิ้ว 

งดน้ าและอาหารตั้งแตเ่ที่ยงคืน 

คลินิก NCD ห้องเจาะเลือด 

3.การประเมินและแยกประเภท 

คิวปกต ิ

 (ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ัวไป ) 

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ,รถนั่ง 

5.ตรวจรักษา/วินิจฉัย 

7.การวางแผนจ าหน่าย /  การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยครอบครัว 
และการวางแผนดูแลรักษาต่อ 

พยาบาลเวชปฏิบัต ิ

1.ระดับน้ าตาลในเลือด >160 มล./ดล. 

2.ระดับความดันโลหิต >160/100 มล.ปรอท 

3.ไตเรื้อระยะ 3 ที่ได้รับการตรวจซ้ า 3 เดือน แล้ว 

4.ไตเรื้อรังระยะ 4-5 

5.มีภาวะแทรกซ้อน/ผู้ป่วยต้องการพบแพทย์จรวจ 

คิวเร่งด่วน 

(ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

เร่งด่วนต้องส่งต่อER หรือส่งพบ

แพทย์ก่อน ) 
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4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

ระบบงานส าคัญ กิจกรรม / กระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการ 

1.การเข้าถึง/เข้ารับ 1.การคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับปฐมภูมิยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย 

-การส ารวจข้อมูลให้ตรงกับท่ีอยู่จริง 

-การคัดกรองโดยการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในพื้นที่เรื่องการคัดกรอง เทคนิค

การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องและการเจาะน้ าตาลในเลือด 

-ประสานงานกับ อปท.ในการประชาสัมพันธ์ และการกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายมารับการคัดกรอง 

2.การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบตักิาร -มีแนวทางและเกณฑ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยมีการประชุม และ

ร่วมก าหนดเกณฑ์ในระดับอ าเภอ และ PCT ของ รพ. 

3.การวินิจฉัยและการวินิจฉัยโรครว่ม -ประชุมชี้แจ้งแพทย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ที่ รพ.ให้ทราบถึงการลงรหัส ICD 10  

และรห้สหัตถการ 

4.การวางแผนจ าหน่าย -มีระบบประสานข้อมูลผู้ป่วยให้ทมีโรคเรื้อรังทราบเมื่อ Admit 

-ทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที ่Admit ก่อนจ าหน่าย 

5.การให้ข้อมูลและเสริมพลัง -ทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และญาติ  

-การสร้างเสรมิศักยภาพของ care giver 

-การมีส่วนร่วมของอปท. 

6.การสื่อสาร -มี  care map รายโรค เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทีมได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ

ดูแล 

-มีช่องทางการติดต่อสื่อสารการสง่ต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานและรพ.

สต.เครือข่ายทางระบบไลน์  facebook web site และโทรศัพท์เพ่ือให้

ทีมสหวิชาชีพได้รบัทราบข้อมลูการดูแลผู้ป่วยและตดิตามการดูแลรกัษาได้

ถูกต้องทันเวลา 

7.การดูแลรักษาผู้ป่วย มีการก าหนดเกณฑ์การสง่ผู้ป่วยตรวจระหว่างแพทย์ และพยาบาลเวชปฏิบัติ
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ระบบงานส าคัญ กิจกรรม / กระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการ 

 อย่างชัดเจนและมีการสุ่มตรวจเวชระเบียน  

8.การประเมินซ้ า -การค้นหาความเสี่ยง และทบทวนความเสีย่งจาก 12 กิจกรรมทบทวน 

-มีแนวทางการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน 

 

9.การประเมินผู้ป่วย 

 

มีคู่มือและแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรคและระบบพี่สอนน้องในหน่วยงาน 

10.การวางแผนการรักษา 

 

ญาติและผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง 

 

12 กิจกรรมการทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 

ทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ช านาญ มีโครงการ จดัตั้งคลินิก Intensive Care  ส าหรับผู้ป่วยทีม่ีภาวะแทรกซ้อน

ระยะสั้น และผู้ป่วยท่ี  

Re-admit 

การค้นหาความเสีย่ง,การทบทวนอุบัติการณ ์  ผู้ป่วยเบาหวานขณะรอเจาะเลือดเกิดอาการหน้ามืดเป็นลม 1 ราย  

ประสานงานห้องLAB เรื่องแนวทางปฏิบัติ ส าหรับผูป้่วยเกิดอาการวิกฤติ  

ผลลัพธ์ ไม่เกดิเหตุการณ์ซ้ า 

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา  การน ายาเก่ามาด้วยทุกครั้ง มีการทวนการรับประทานยา ผลลัพธ์คือ ผู้ป่วย

เบาหวานให้ความร่วมมือในการน ายาเก่ามาด้วยทุกครั้ง ผู้ป่วยรับประทาน

ยาได้ถูกต้องและพบยาเหลือจ านวนน้อย 

การทบทวนการใช้ทรัพยากร บุคลากรในหน่วยงาน มีการตรวจเช็ค การปิดไฟ ปิดพัดลม และ

คอมพิวเตอร์ทกุครั้งหลังเลิกใช้งาน 

การทบทวนเครื่องช้ีวัด ทบทวนตัวช้ีวัดในส่วนของนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สสจ./ยุทธศาสตร์ รพ.   

การท าแผนงานโครงการใหส้อดคล้อง สรุปผลงานประจ าปี วิเคราะห์โอกาส

พัฒนาจากผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

การค้นหาความเสีย่ง,การทบทวนอุบัติการณ ์ -ทบทวนจาก 12 กิจกรรม และ การบันทึกกิจกรรมในแฟ้มประวัติผูป้่วย 

น ามาปรับปรุงระบบการทึก และระบบการดูแลผูป้่วยให้ถูกต้องตามแนวทาง

ปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-ไม่เกิดอุบตัิการณ์ในด้านการดูแลผู้ป่วยระหว่างปฏิบัติงาน 

การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ 1. อบรมฟื้นฟูทักษะการ CPR  1 ครั้ง/ป ี
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12 กิจกรรมการทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 

2. เข้าร่วมทบทวนความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีส าคัญ โดยทีม PCT เช่น 

MI, Sepsis, COPD, Stroke ,DM,CKD 

3.ส่งประกวด CQI เรื่องการแกว่งแขนลดระดับน้ าตาล 

4. ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

การทบทวนเวชระเบียน ปรับปรุงเวชระเบียนผู้ป่วยในคลินกิ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องติดตาม และ

บันทึกตามแนวทางการบันทึกเวชระเบียน  ผลลัพธ์คือ สะดวกกับการ

ติดตามอาการผู้ป่วย  

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูล 

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ขณะให้บริการปฏิบัตติามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโดยแจก

หน้ากากอนามัยกับผูป้่วยท่ีมีอาการ ไอ จาม 

การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้ายปฏิเสธการรักษา ปี 2559 มีการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีและ

ไม่มภีาวะแทรกซ้อนไปรับการรักษา  รพ.สต  เครือข่าย จ านวน 51 คน 

การทบทวนความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของ 

ผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ปี 2559 = 82.75 %    

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ปี 2560 = 89.21 %    

ไม่มีข้อร้องเรียน 
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ระบบงานส าคัญ กิจกรรม / กระบวนการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.2.1. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ให้อยู่ใน 

       ระดับดีมาก 

1.วางระบบการดูแลผู้ป่วยท้ังในคลินิกและเครือข่าย 

2.จัดท าแนวทางปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 การจัดตั้งคลินิกโรคไตอย่างเต็มรปูแบบ เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทีมสหวิชาชีพ ศึกษารูปแบบการจัดคลินิกโรคไต

จากโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้วเป็นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.2.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ปัญหาในการ

ดูแลตนเอง และควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด

ไม่ได/้ ควบคุมภาวะหอบเฉียบพลนัในผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื 

1. ประสานงานทีมสหวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการดูแลผูป้่วยตามสภาพ

ปัญหา 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดยการจัดการใน  

DPAC และ เทคนิคให้ค าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ  : MI ( Motivation 

interviewing 

3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด 

4.การเสริมสร้างพลังอ านาจและแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ 

ร่วมกับคลินิกอดบุหรี ่
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ระบบงานส าคัญ กิจกรรม / กระบวนการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

5.ให้ค าแนะน าการดแูลตนเองโดยพยาบาลประจ าคลินิก  

การฝึกการหายใจและการออกก าลังกายโดยนักกายภาพบ าบัด  ตรวจสอบ

ประเมินการใช้ยาที่ถูกต้องโดยเภสชักร ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ

โรคหืด 

4.2.4   การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริการ ตรวจ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี ให้ได้คณุภาพ 

-บุคลากรในคลินิก เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหดื ปีละ 1 ครั้ง 

-เพิ่มศักยภาพบุคลากร รพ.สต.ในการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต 

เท้า และสุขภาพช่องปาก 

-ปรับปรุงเกณฑ์การส่งLAB ให้ไดม้าตรฐาน แนวทางเดยีวกันทั้ง 

อ าเภอ แบบคุ้มค่า 

4.2.5 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมชะลอภาวะไตเสื่อม 

จัดท าโครงการ และแยกกลุ่มที่จะต้องปรับเปลีย่นในแต่ละ รพ.สต เครือข่าย 

 4.2.6 พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ครอบคลุมและ

สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน 

โปรแกรม Hos XP ให้ครอบคลุม 43 แฟ้ม 

2.พัฒนาโปรแกรมให้อ านวยความสะดวกต่อการจัดเก็บรายงานได้ถูกต้อง 

ทันเวลา 

 

5.แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

-การจัดตั้งคลินิกโรคไตอย่างเตม็รปูแบบ 

-พัฒนาระบบ IT   และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและมปีระสิทธิภาพ ในการดูแลผู้ป่วย 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกโรคเรื้อรัง 
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กลุ่มงานการพยาบาล  งานโรคเรื้อรงั 

โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

:  มีนาคม  2560 

 

 

 


