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            คลินิกโรคเรื้อรัง แผนกผูปวยนอก  กลุมภารกิจดานการพยาบาล   โรงพยาบาลนครพิงค 
สวน 1. สวนนํา 
บทบาทหนาที่ 
        ใหบริการตรวจรักษาผูปวยที่มีปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังงานผูปวยนอกที่มีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพ โดย
ใหบริการตรวจวินิจฉัย ใหการรักษาพยาบาลที่ถูกตองเหมาะสม มีการวางแผนและใหการรักษา ฟนฟูสภาพ 
โดยสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล และดูแลตามปญหาแบบองครวม โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวยเปนสําคัญ เมื่อ
กลับไปอยูบานประสานการดูแลตอเนื่องกับเครือขายทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดเชียงใหมตลอดจนการสงตอ
เพื่อการรักษาที่ถูกตองเหมาะสม    
 

ความมุงหมาย 
 ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลผูปวยนอกทางอายุกรรมอยางถูกตอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ สะดวก  

รวดเร็ว  ปลอดภัย ผูรับบริการพึงพอใจ 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

 1. ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลผูปวยนอกทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปขึ้นไป ที่นัดหมายเปนโรคไม
ติดตอเรื้อรังอายุรกรรมเฉพาะทาง คือโรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือดในวันสูง โรคตอมไรทอ
โรคเบาหวาน  โรคไต และอายุรกรรมทรวงอก ในเวลาราชการเวลา 08.00น.-16.00น. ตามการกําหนดวัน
ออกตรวจ 
 2. ใหบริการสุขศึกษา การใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูรับบริการทั้งผูปวยนอกและ
ผูปวยใน 
 3. บริการตรวจพิเศษ Pulmonary Function Test ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 
 4. ใหบริการหัตถการ ตรวจไขกระดูก Bone marror 
 5. โรคเรื้อรัง ที่รับประสานงานโรคไมติดตอเรื้อรังระหวาง ทีมสหสาขาในหนวยงานโรงพยาบาล และ
นอกหนวยงาน  

 
วัน ชวงเวลา คลินิก/หองตรวจ 

จันทร 08.00 – 12.00 คลินิกความดันโลหิตสูง  
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 

13.00 – 16.00 คลินิก ตอมไรทอ (เริ่มสิงหาคม61) 
คลินิกเจาะไขกระดูก(bone marrow) 

อังคาร 08.00 – 12.00 คลินิกเบาหวาน  
 13.00 – 16.00 คลินิกอายุรกรรมทรวงอก 

พุธ 08.00 – 16.00 คลินิกโรคไตเรื้อรัง  
  คลินิกอายุรกรรมไต  

พฤหัสบด ี 08.00 – 12.00 คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 
 13.00 – 16.00 ติดตามผูปวยไมมาตามนัดเตรียมเอกสารตางๆ 

ศุกร 08.00 – 12.00 คลินิกอายุรกรรมทรวงอก 
คลินิก ตอมไรทอ (เริ่มสิงหาคม 61) 

 13.00 – 16.00 ติดตามผูปวยไมมาตามนัดเตรียมเอกสารตางๆ 
เตรียมงานวิจัย โครงการตางๆ  
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                                            ประเภทงานบริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใชในการ

บริการ 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัต ิ

รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ        เวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบการระบุตัวผูปวย/คน

ประวัติ/ลงขอมูลในคอมพวิเตอร 
 

พว. พชล 5นาท ี

- แยกประเภทผูปวย Urgent Non-
urgent/ Triage 

- แยกผูปวยที่เส่ียงตอการ

แพรกระจายเช้ือ 

พว.  3-5นาท ี

- จนท.เรียกผูปวยเขารับบรกิาร 

- ตรวจสอบการระบุตัวผูปวย  

- ซักประวัติ วัด Vital signs 

- ประเมินอาการเพื่อแยกประเภท

ผูปวยเรงดวน/ไมเรงดวน 

- ใหคําแนะนํา/สุขศึกษาในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ใหการพยาบาลเบื้องตน 

- ติดตาม เฝาระวังผูปวยที่มีความ

เส่ียง/ตออาการไมคงที่/เสี่ยงตอ

การเกิดภาวะแทรกซอนทีป่องกัน

ได 

- บันทึกใน OPD card และ

คอมพิวเตอร 

พว. พชล -Ptป ก ติ 3 -5

นาที 

-Ptอ า ก า ร

ซั บ ซ อ น 5 -7

นาที 

-ก ร ณี ใ ห สุ ข

ศึกษา ใชเวลา

15-30นาที 

- ใหการชวยเหลือแพทยขณะทํา

หัตถการ 

- เฝาระวังภาวะแทรกซอนระหวาง

ตรวจ/ทํา หัถตการ 

- สงผูปวยเพ่ือรับการ Investigation 

ตามแผนการรักษาของแพทย 
 

พว.  -รอตรวจจาก

แพทยนับจาก

เรียกรอหนา

หอง ประมาณ

10-15นาท ี

-หัตถการใช

เวลาประมาณ

20-30นาท ี

- ใหการพยาบาลตามแผนการ

รักษาของแพทย 

- เฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังทํา

หัตถการ 

พว. พชล 5-10 นาท ี

รับผูปวย 

การประเมินคัดแยก 

การซักประวัติ 

ตรวจวินิจฉัยและวาง

แผนการรักษา 

ใหการ

รกัษาพยา

บาล

การ

จาํหนาย 
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เปาหมาย/วัตถุประสงค   
ใหบริการผูปวยโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพดวยความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตามมาตรฐานวิชาชีพ สะดวก  

รวดเร็ว  ปลอดภัย เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ 
ผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด เปา 2558 2559 2560 2561 

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ      

1. รอยละของตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพหนวยงานที่ผานเกณฑ      

2. รอยละของแผนงาน/โครงการของหอผูปวยที่บรรลุตามเปาหมาย 100 100 100 100 100 

มิติท่ี 2  ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล      

1. ความปลอดภัยของผูใชบริการ 
1.1 อุบัติการณการเกิดภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

1.2  อุบัติการณการระบุตัวผูใชบริการผิดคน  0 27 26 24 2 

1.3  อุบัติการณความผิดพลาดในการบริหารยา  0 4 1 1 1 

1.4  อุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลมของผูใชบริการ 0 3 1 1 0 

2. จํานวนขอรองเรียนของผูรับบริการ (พฤติกรรมบริการ) 0 ราย 2 0 0 0 

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการพยาบาล 80% 75.9
7 

78 77 78 

บันทึกใน OPD card และ

คอมพิวเตอร 

- ทบทวนแผนการรักษาของแพทย 

- การนัด/บันทึกใน OPD card และ

คอมพิวเตอร 

- รับไวนอนโรงพยาบาล 

- การสงตอ (Refer) 

- การสงตรวจตอตางแผนกใน

โรงพยาบาล 

- การสง Consult 

- การใหสุขศึกษาสําหรับผูปวยและ

ญาต ิ

- ทบทวนกอนการจําหนายผูปวย 

พว. พชล -5-10นาท ี

-กรณีผูปวยรอ

เพ่ือAdmit ใช

เวลารอขึ้นอยู

ที่หอผูปวยจะ

พรอมรับ 
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ตัวชี้วัด เปา 2558 2559 2560 2561 

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล      

1. รอยละของหอผูปวยที่มีผลิตภาพไดตามเกณฑมาตรฐาน  100 100 100 100 

2. รอยละการเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉินของหนวยบริการ
พยาบาล 

 100 100 100 100 

3. ประสิทธิภาพการเฝาระวังการติดเชื้อ(รอยละ)  100 100 100 100 

4. รอยละการใชกระบวนการพยาบาล 80% 80 80 80 80 

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรพยาบาล      

1. รอยละของหนวยงานที่ประเมินสมรรถนะพยาบาลตามเกณฑที่
กําหนด 

100% 100 100 100 100 

2. รอยละของพยาบาลวิชาชีพไดรับการอบรมที่เกี่ยวของกับงานที่
รับผิดชอบระหวางประจําการเฉลี่ยอยางนอย 10 วัน/คน/ป 

80% 100 100 100 100 

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลแตละระดับไดรับการฟนฟู
ทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป (มีการ
ทบทวนโดย ครู.ก) 

100% 67 67 67 60 

4. จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล 

0 ราย 0 0 0 0 

5. รอยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
ทางการพยาบาลในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล 

 NA 68 62.1
8 

68.38 

6. รอยละของหนวยงานมีฐานขอมูลจําเปนตามมาตรฐานที่เปน
ปจจุบัน 

100% 100 100 100 100 

8. จํานวนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ผลิต 5เรื่อง/
ป 5 5 5 5 

9. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

100% 100 100 100 100 

10. รอยละความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานของบุคลากรทางการพยาบาล 

 NA 56 58 69.62 

11. การผสมผสานอัตรากําลัง( RN : Non RN )  4:2 4:2 4:2 3:2 

ความทาทายและเปาหมายในการประกันคุณภาพ 
1.ดานบุคลากร 
   บุคลากรสวนใหญเปนวัยทํางาน คืออายุ 35-45 ปถึงรอยละ 80 พยาบาลวิชาชีพที่อยูในหนวยงาน
หองตรวจคลินิกโรคเรื้อรังตองไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการพยาบาลเฉพาะทาง การจัดการรายกรณีโรค
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เรื้อรังเบาหวานความดัน ทั้งแบบหลักสูตร 4 เดือน และระยะสั้น 1อาทิตย สวนเฉพาะทางโรคอื่นๆ เชนโรค
อายุรกรรมทรวงอก มกีารตรวจพิเศษPumonary function test ซึ่งตองไดรับการอบรม และมีหัตถการการ
ตรวจไขกระดูก(bone marrow) ซึ่งตองใชทักษะความรูเฉพาะทางในการเตรียมอุปกรณ การชวยเหลือแพทย
ในการทําหัตถการ การดูแลผูปวยกอนและหลังทําหัตถการ จึงจําเปนที่ตองมีการเพิ่มศักยภาพการทั้งวิชาการ
และทักษะความรู เพื่อจําเปนจะตองใหความรู การใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวแกผูปวย  ดังนั้นการบริหาร
จัดการองคความรูของบุคลากรพยาบาลตองไดรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับในการดูแล 
           นอกจากนี้ บุคลากรมีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงตองไดรบัหนาที่รับผิดชอบในทีมนําโรค
หลักในโรคเรื้อรังทั้งของในหนวยงานโรงพยาบาล และของสวนระดับจังหวัด การจัดทําโครงการตางๆ การรวม
ทําวิจัยกับทีมสหสาขา หรือของสวนกลาง เชน สปสช. สมาคมโรคหัวใจเปนตน 
 เปาหมายการพัฒนา 

1. จัดใหพยาบาลและเจาหนาที่ในหนวยงานเขารับการอบรมท้ังในหนวยงานและสวนกลางอยาง
ทั่วถึง 

2. มีการนิเทศงานและประเมินความรูและทักษะการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
 
1.1.ดานการดูแลผูปวย 
 เนื่องจากมีผูรับบริการจํานวนมาก ประมาณ 100 คน/วัน สถานที่แบงเปน2โซน คือโซน1.จุดคัด
กรองอยูนอกหอง โซน2.หองแพทยตรวจอยูภายในหองกระจกอีกดาน ทําใหผูรับบริการสับสน หาหองตรวจไม
เจอ รวมกับผูปวยเปนวัยสูงอายุ มีอาการหลงลืมสถานที่ 
ความทาทาย  ตองมีการสื่อสารที่ชัดเจน และมากข้ึนในรายที่เปนผูสูงอายุ หรือมาเพียงลําพัง หรือผูปวยที่มา
ครั้งแรก 
เปาหมายการพัฒนา 
   ผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยขณะกอน ระหวาง และหลังตรวจ 
1.2.พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล  

โดยเฉพาะการคัดกรอง  การซักประวัติใหถูกตองครบถวน  เนื่องดวยเจาหนาที่ที่เปนพยาบาลวิชาชีพ 
มี 3 คนในหองตรวจโรคเรื้อรัง  จุดคัดกรองจะมีพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบ 1 คน มีผูชวยเหลือคนไขชวยคัด
กรองภายใตพยาบาลวิชาชีพนิเทศ แตเนื่องดวยผูรับบริการมีจํานวนมาก อาจดูแลไมทั่วถึงทําใหการคัดกรอง
การบันทึกทางการพยาบาลไมครบถวน ไมไดมาตรฐาน 
ความทาทาย  พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลใหถูกตอง ครบถวน 
1.3.การปองกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผิดพลาด  
          เนื่องจากโรคเรื้อรังมีการใชยาแผนปจจุบัน การดูแล และทบทวนการใชยา หรือการไดรับคําสั่งจากใบ
ยาที่แพทยสั่งยังมีความคลาดเคลื่อน จึงตองรวมมือกับทีมแพทย และเภสัชกรในการชวยดูแลทบทวนการใชยา 
โดยม ี
แนวทางการพัฒนาทีมพยาบาลวิเคราะหความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผิดขนาด  ผิดชนิด  ผิดคน ทบทวน
แนวปฏิบัติการบริหารยาของ COP  Medication error มีการประสานปรึกษาการใชยาของผูปวยทางไลนกลุม 
และโทรศัพทรวมดวย 
 
2.ดานสิ่งแวดลอม 

การปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา และ เชื้อวัณโรค 
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             2.1 ผูปวยที่มารับบริการหองคลินิกโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีการรับยายผูปวยจากแผนกอื่นภายใน
โรงพยาบาลและจากโรงพยาบาลอื่น ซึ่งมีการติดเชื้อดื้อยา ดังนั้นการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหมีการ
แพรกระจายเชื้อ ถือเปนความทาทายที่บุคลากรพยาบาลจะปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายเชื้อสูบุคลากรเอง
และผูใชบริการเปาหมายของการพัฒนากลุมผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อดื้อยา  มีการปองกันเพื่อไมใหกระจายเชื้อสู
ผูปวยรายอื่น และบุคลากรมีความรูและทักษะการลางมือ การปองกันติดเชื้อเพ่ิมหรือแพรกระจายมากข้ึน ใน
กรณีผูปวยที่มีการติดเชื้อดื้อยาจัดทําปายสื่อแยก จัดโซนแยก จะมีการสงตอขอมูลในการเคลื่อนยายผูปวยไป
ทุกหนวยงานภายในโรงพยาบาล  

  2.2 ผูปวยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อวัณโรคโดยที่ไมทราบวาตนเองเปน จึงตองมีการ
คัดกรองผูปวย ที่สงสัยจะมีการScreeningตามแนวทางการคัดกรองผูปวยที่สงสัยเปนวัณโรค ซึ่งที่ผานมาพบ
อุบัติการณวาเปน Pulmonary TB จากการคัดกรอง 1 ราย ไดสงตอการรักษาหองตรวจวัณโรคตอไป 
สวนที่ 2 สวนสาระ   
หมวด 1 การนําองคกร 

หัวหนางานผูปวยนอกรวมกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยมในการประชุมองคกรพยาบาล และ
ถายทอดลงสู บุคลากรพยาบาลทุกระดับ โดยสื่อสารกับบุคลากรพยาบาลในรูปวาจาและลายลักษณอักษร ใน
รูปการประชุมประจําหนวยงาน ขาวประกาศกลุมการพยาบาลและการสื่อสารทั่วองคกร  หัวหนาหองตรวจไป
ประชุมรวมกับคณะกรรมการผูปวยนอก  PCTอายุรกรรม นํามาถายทอดสูเจาหนาที่ในหองตรวจ 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 

ผูบริหารการพยาบาลรวมกับบุคลากรพยาบาลทุกระดับและทีมสหสาขา มีการวิเคราะหและกําหนด
ความทาทายเชิงกลยุทธและขอไดเปรียบขององคกร โดยทํา SWOT  มีการวิเคราะหปญหา ความตองการดาน
สุขภาพของผูใชบริการในหนวย มีการกําหนดรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในทีมนําทางคลินิก(PCT) ในกําหนด
กลุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ  เพื่อไดรับการดูแลตอเนื่อง มีแนวทางการดูแลผูปวยในแตละโรคสําคัญ ไดแก ผู
ปวยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ผูปวยอายุรกรรมทรวงอก ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผุปวยโรคไต เชน
กลุมผูปวย Uncontrol DMโดยครอบคลุมโดยการประเมินปญหาและความตองการของผุปวย ปฏิบัติการดูแล
ผูปวยตามแผน ประเมินผลของการปฏิบัติการ และการติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง การติดตามทางโทรศัพท 
สวนในรายที่มีปญหาเชน Uncontrol DM หรือผูปวย GDM มีการติดตามผูปวยรายกรณี จัดตั้งไลนกลุมเพ่ือ
เปนการติดตามใหคําปรึกษาทางไลนและรายงานผลระดับน้ําตาล มีการปรับการใชอินซูลินโดยรับการให
คําปรึกษาจากแพทย และทีมสหสาขาโดย Case managerเปนผูประสานหลัก 
 
หมวด 3 การมุงเนนผูใชบริการ  
 หองตรวจคลินิกโรคเรื้อรัง มีวิธีการรับฟงความคิดเห็นผูใชบริการ  การรับฟงขอคิดเห็นทางโทรศัพท  
ดวยวาจาและขอรองเรียน/เสนอแนะทางไลน  ทุกหนวยงานนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงระบวนการทํางาน 
วิเคราะหเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา  มีแนวทางในการพิทักษสิทธิของผูรับบริการโดยเคารพความเปนปจเจกบุคคล  
การรักษาความลับของผูปวย การใหขอมูลกอนใหการพยาบาล การไมเปดเผยรางกายผูปวยขณะใหการ
พยาบาล  การดูแลผูปวยโดยไมเลือกปฏิบัติ และการดูแลผูปวยในระยะสุดทายโดยทีมสหสาขา พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ
ตามขอบเขตบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตาม JCI การพิทักษสิทธิผูปวย 
แนวทางปฏิบัติ  
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1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิผูปวย ดังนี้  
1.1. การใหขอมูล/บอกกลาวขอมูลที่จาเปนแกผูปวยและครอบครัว เกี่ยวกับ  

1.1.1. การทําหัตถการตางๆ ใหเซ็นใบยินยอมรับการรักษา 
1.1.2. แผนการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล  

1.2. การรักษาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวย เกี่ยวกับ  
1.2.1. ความลับของเวชระเบียน ทั้งสิทธิการใชและเขาถึงขอมูลเวชระเบียนโดยปฏิบัติตาม 

JCI 
1.2.2. การเผยแพรขอมูลเพื่อใชในการศึกษา เรียนรู/วิจัย  
1.2.3. การเปดเผยรางกายจากการดูแลบริการรักษาพยาบาล  

2. จัดสภาพแวดลอม ที่ไมขัดแยงกับความเชื่อ/วัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว  
3. ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโดยเคารพในสิทธิและยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณคาความเปน

มนุษยในฐานะปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมกัน ไมแบงแยกชนชั้นหรือเชื้อชาติ ศาสนา 
4. ปกปองผูปวยไมใหถูกลวงลาหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลในทางที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการปฏิเสธการ

รักษาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยทุกราย โดยเฉพาะผูปวยไมรูสึกตัวหรือผูปวยวาระสุดทาย  
5. กอนใหการพยาบาลใด ๆหรือการใหคําแนะนํา แกผูปวย ควรดําเนินการดังนี้  

5.1. แจงใหผูปวยไดรับทราบ แมในภาวะไมรูสึกตัว  
5.2. ใหขอมูลแกผูปวยที่รูสึกตัวกอนใหการพยาบาลหรือการใหคําแนะนําทุกครั้ง  
5.3. ไมเปดเผยรางกายผูปวยเกินความจําเปน  
5.4. สถานที่/บริเวณใหการพยาบาล เปนสัดสวนและมิดชิด  

6. สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล ภายใตขอมูลที่
ครบถวนชัดเจน (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน)  

7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตัวเปนแบบอยางและกํากับใหสมาชิกทีมการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลที่
ไดรับมอบหมาย ดวยความเคารพในคุณคาความเปนมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล แมในภาวะไมรูสึกตัว 
  
หมวด 4   การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 หองตรวจคลินิกโรคเรื้อรัง กําหนดระบบการจัดการสารสนเทศและการวัดผลดําเนินงานของ
หนวยงานไดแก การจัดระบบสารสนเทศเปนเอกสารและโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งทําใหหนวยบริการพยาบาล
สามารถเขาถึงขอมูลงายตอการนํามาใชเพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก ขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพการ
พยาบาล เชน   อุบัติการณตางๆ การระบุตัวผูปวย  Falling  ความผิดพลาดในการใหยา ฯลฯ ขอมูลความพึง
พอใจผูรับบริการ ความพึงพอใจตอบรรยากาศองคกรและความผูกพัน บุคลากรพยาบาล โดยนําขอมูลตัวชี้วัด
ที่ไมเปนไปตามเปานํามาทบทวน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ มีมาตรฐานการพยาบาลโรคสําคัญ การพยาบาล
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ  
หมวด 5   การมุงเนนบุคลากร 
 การเพิ่มคุณคาของบุคลากร โดยหัวหนาหองตรวจเนนการใหความสําคัญแกบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงาน โดยสงเสริมการสรางสัมพันธภาพที่ดีในทุกหนวยงาน มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ รวมกับการสงเสริมใหหนวยงานมีสิ่งแวดลอมที่ดีตามหลักการ 5 ส.และมอก.18001 จากการ
สํารวจขอมูลคุณภาพชีวิตในระดับดีข้ึนไป มี คาเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรระดับดีขึ้นไป 
รอยละ ความผูกพันของบุคลากรระดับดีขึ้นไปรอยละ ซึ่งเปนสิ่งทาทายที่ตองปรับปรุงตอไป  ดานสุขภาพของ
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บุคลากร ทุกคนไดรับการประเมินสุขภาพตนเอง มีขอมูลสุขภาพพื้นฐาน มีการจัดระบบการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจําป  บุคลากรที่มีผลการตรวจที่ผิดปกติจะไดรับการแกไข และติดตามเปนระยะ  สวนดานการ
ปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ในชวงระยะเวลา  3 ป ไมพบบุคลากรมีการติดเชื้อวัณโรค ไวรัสตับ
อักเสบบี สวนบุคลากรไดรับวัคซีนปองกัน ในรายที่ไมมีภูมิคุมกัน 
 เจาหนาที่ในหองตรวจรวมกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในหนวยงาน นอกสถานที่ทุกป เพื่อให
เจาหนาที่มีความรูสึกผูกพัน สงเสริมใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
 
หมวด 6 การจัดกระบวนการใหบริการพยาบาล  
  
     ในกระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาลดานความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกรนั้น พยาบาลในหอง
ตรวจคลินิกโรคเรื้อรัง ใชกระบวนการดูแลผูปวยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ในการจัดการรายกรณี           
 

                                                       บทบาทของผูจัดการรากรณ ี

บทบ
าท
ของ
ผูจัด
การ
ราย
กรณี 

กิจกรร
มของ
ผูจัดก
ารราย
กรณี 

บทบาทหนาที่ที่ไดทํา ณ ปจจุบัน 

ดาน
คลินิ
ก/
การ
ดูแล  

ประเมิ
น
ปญหา
และ
ความ
ตองกา
รของผุ
ปวย 
ปฏิบัติ
การ
ดูแล
ผูปวย
ตาม
แผน 
ประเมิ
นผล

1.วันที่ผูปวยมาเขารับการตรวจ โดยพยายามผูจัดการรายกรณีจะเขาพบผูปวยหลังจากที่
ผูปวยไดทําการเจาะเลือดและซักประวัติเพื่อคัดกรองเรียบรอยแลว ซึ่งพยายามก็จะทําหนาที่
ในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Life Style Modification) ของผูปวย โดยอาจ
ยกเอาขึ้นมาเสนอหลายๆ อยาง เพื่อใหผูปวยไดเลือกพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการดวยตัวเอง 
พรอมกับตั้งเปาหมายและเริ่มทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทันที นอกจากนี้ก็จะให
คําแนะนําพรอมกับเปนที่ปรึกษา เพื่อปองกันอาการแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูปวยอีก
ดวย โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงของภาวะแทรกซอน และวางแผนจัดการตั้งแตเนิ่นๆ 
ทั้งยังใหคําแนะนําเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตัวเองไดในยามฉุกเฉินอีกดวย                                   
2.พยาบาลทําการศึกษาบริบทของผูปวยกอนถึงวันที่ผูปวยจะมาตรวจตามนัด นั่นก็เพ่ือคัด
กรองกลุมผูปวยที่มีความตองการการรักษามากนอย อยางไร โดยจะทําใหทําการรักษาไดงาย
ขึ้น                                                                                                                             
3.พยาบาลจะตองเขาพบผูปวยอีกครั้งหลังจากที่ผูปวยไดรับยาเรียบรอยแลว เพื่อแนะนํา
วิธีการใชยาอยางถูกตองและตอเนื่อง รวมถึงตั้งเปาหมายและวางแผนรวมกันกับผูปวย เพื่อให
การรักษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม  แตในบริบทปจจุบัน เนื่องจากจํานวน
ผูปวยมาก จึงตองมีการประสานการสงตอโดยทํางานรวมเปนสหสาขาวิชาชีพ มีการสงตอพบ
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ของ
การ
ปฏิบัติ
การ 
และ
การ
ติดตาม
ผูปวย
อยาง
ตอเนื่อ
ง 
วางแผ
นใน
การ
ดูแล
ผูปวย 

รวมถึง
การ
พิทักษ
สิทธิ์
ของ
ผูรับบริ
การ 

เภสัชในการใชยา กาสรสงตอเรื่องการดูแลเทาในผูปวยเบาหวานที่หองกายภาพ เปนตน                                                   
4.ติดตามผูปวยตลอดการรักษา เพื่อประเมินผลลัพธที่ได และวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยใหม เพื่อใหสอดคลองกับผูปวยมากท่ีสุด รวมถึงมีการกระตุนใหผูปวย
พยายามปรับพฤติกรรมและทานยาอยางตอเนื่อง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 
นอกจากนี้การติดตามผลการรักษา ก็ยังเปนดั่งการใชภาพสะทอน เพื่อใหผูปวยไดเห็นผลลัพธ
และเปนตัวกระตุนใหผูปวยเกิดความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนรักษาอยางตอเนื่องตอไป :
พยาบาลเฉพาะในคลินิกไดใชนวัตกรรมการสื่อสารผานทางไลน โดยใหผูปวยสงผลน้ําตาลทาง
ไลน สามารถติดตามดูระดับผลเลือด และใหคําปรึกษาที่เหมาะสมไดในแตละคน 

ดาน
การ
จัดกา
ร/
ภาวะ
ผูนํา 

ควบคุ
มและ
พัฒนา
คุณภา
พการ
ดูแล 
รวม
พัฒนา
แผนกา
ร
จัดการ
ผูปวย 
และ

-ไดจัดทํา CPG ในการดูแลรักษาผูปวยรวมกับทีมสหสาขา ในกรณีผูปวยเขามารักษาที่แผนก 

และการดูแลรักษากรณีฉุกเฉิน 

- ประสานงานกับทีมสหสาขา เปนที่ปรึกษาของทีมงานอื่นที่เก่ียวของ เชนงานสุขศึกษา งาน

แพทยแผนไทย งานเวชศาสตรฟนฟู งานโภชนาการ ซึ่งปจจุบันงานโภชนาการขาดแคลน

บุคลากร พยาบาลเชี่ยวชาญตองไดทําหนาที่แทนในการสอนเรื่องโภชการใหผูรับบริการแทน 

-เปนแกนนําในการจัดประชุม อบรมงานNCD รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวยโรค

NCD 

-จัดทําอุปกรณ สื่อสิ่งพิมพงานเผยแพร คูมือโรคเรื้อรัง และใหงานเวชศาสตรครอบครัว ทุก

หนวยงานในรพ.ที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน 
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แนวทา
งการ
รักษา 
(CPG) 
ประสา
น 
เอื้ออํา
นวย 
และ
การ
จัดการ
การ
ดูแล 
ชี้แนะ 
และ
เปนพี่
เลี้ยง
ของทีม
การ
ดูแล 
ติดตาม
ประเมิ
น
กิจกรร
มการ
ดูแล
และ
ผลลัพธ 
พิทักษ
สิทธิ์
ของ
ผูปวย
และ
ครอบค
รัว 

ดาน
การเ

ทบทว
น

- รวมมือในการสํารวจตามโปรแกรม C-Claimของรพ.  
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งิน/
ธุรกิจ 

ทรัพยา
กรใน
การ
ดูแล 
ลด
ความ
สูญ
เปลา 
และ
ควบคุ
ม
คาใชจ
าย 
วิเคราะ
หและ
จัดการ
ความ
ผันแปร 

- โอกาสพัฒนาคือการเชื่อมโยงกับผูปวยในการการพัฒนาการดูแลผูปวยที่Re-admit 

หรือมีอุบัติการณadmitบอย ซึ่งทําใหเสียคาใชจายมาก 

- เนื่องจากบุคคลากรที่ลดลงทําใหการใหสุขศึกษาไมเต็มประสิทธิภาพและผลที่อาจ

ตามมาคือผูปวยไมสามารถควบคุมโรคตนเองได ทําใหสุญเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นได 

ดาน
การ
สื่อสา
ร 
และ
การ
จัดกา
ร
ขอมู
ล 

ออกแ
บบการ
บันทึก
ขอมูล 
รวบรว
ม
ขอมูล 
วิเคราะ
ห และ
จัดการ
กับ
ขอมูล 
รายงา
น
ขอมูล 

- มีการรวบรวมขอมูล โดยการเชื่อมกับทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศของรพ.ในการดึง

ขอมูลเขา 43 แฟม โดยการลงขอมูลของผูรับบริการใหครบถวนที่สุด 

- ประสานงานและติดตามการสงขอมูลงานโรคเรื้อรังกรณีที่หนวยงานกลาง (สสจ.)

หรืองานยุทธศาสตร 

ดาน
การ
พัฒน

ศึกษาวิ
จัย 
หรือใช

- ปจจุบัน จัดทําโครงการอุมรัก ในการดูแลผูปวยเบาหวานที่ทอง และเปนเบาหวาน

ขณะที่ทอง ซึ่งไดรับการสงตอจากรพช.หรือในเครือขาย เปนบทบาทหนาที่สําหรับ
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า
วิชา
ชีพ 

ผลการ
วิจัย 
เสนอ
นโยบา
ย/แนว
ปฏิบัติ
ใน
รูปแบ
บใหม 
นําเสน
อ
ผลลัพธ
ของ
การ
จัดการ 

ระดับการพยาบาลระดับตติยภูมิที่ตองดูแล ซึ่งไดดําเนินงานตั้งแต ป2558จนถึง

ปจจุบัน มีผูรับบริการ คลอดปลอดภัยรอยละ100ไดรับความพึงพอใจ และรายที่

เปนเบาหวานตอไดรับการดูแลตอเนื่อง ดวยการสงตอการรักษา(นอกเขต) 

- ทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมระดับผลน้ําตาลในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2 ทางไลนซึ่งผลมากกวารอยละ50ผูปวยสามารถคุมระดับน้ําตาลไดดีขึ้น 

- ป2561 จัดทําโครงการเพื่อลดภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเรื้อรัง ในผูปวย

โรคเบาหวาน ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนลงไต ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนทางหลอด

เลือดหัวใจ และสมอง โดยจัดแบงเปน 3 รุนๆละ30คน 

- การทําวิจัยรวมกับสมาคามโรคหัวใจในการหาความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดแดง

แข็งในผูปวยเบาหวานความดัน จํานวน400ราย(ศึกษา  6ป) 

- การทําวิจัยรวมกับสปสช.ในการตรวจสอบคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน

ความดันทั้งประเทศ ซึ่งจัดทําทุกป 

- การทําวิจัยรวมกับสมาคมโรคไต ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนท่ีไต 

- จัดทําคูมือ สื่อสิ่งพิมพตางๆเพื่อใชในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

- ไดรับคัดเลือกเปนแหลงฝกของนักศึกษาเฉพาะทางโรคเบาหวานความดัน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   
   
 ดานการจัดบริการพยาบาลที่มีความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซอนที่ปองกันได ทั้งดานรางกาย  
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ หองตรวจโรคเรื้อรังไดรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล โดยมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนคนหาความเสี่ยงและจัดการความ เสี่ยงเบื้องตน  ตองมีการ
บริหารความเสี่ยง โดยการคนหาและจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยงลงบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
วิเคราะห และจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงที่สําคัญทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัย เอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยมีคณะกรรม 5ส, มอก ประเมินความปลอดภัยทุกเดือน และ
การใชบริการของผูปวยและญาติ หองตรวจโรคเรื้อรังจัดทํา Risk profile กําหนดมาตรการปองกันและแนว
ทางการจัดการ  กําหนดระดับ ความรุนแรงของอุบัติการณ โดยมีแนวทางการคุมครองภาวะสุขภาพ ในการ
ประเมิน ปองกัน จัดการเมื่อเกิดอุบัติการณไมพึงประสงคและการปองกันภาวะแทรกซอน ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ดังนี้ มีการตรวจสอบการระบุตัวผูปวยถูกตองทุกครั้งกอนการใหบริการ การปองกันพลัดตกหกลม การ
ปองกันและเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ทุกหนวยงานซักซอมแผนอัคคีภัยในหนวยงาน และรวมซอม
แผนอัคคีภัยของโรงพยาบาล ปละ1 ครั้ง มีการคนหาความเสี่ยง ทางดานคลินิกจากการทบทวนการดูแลผูปวย
ขณะอยูโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงาน 
 การทบทวนกระบวนการดูแลผูใชบริการ หองตรวจโรคเรื้อรังมีนโยบายและแผนการทบทวน 
กระบวนการดูแลผูใชบริการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่มีเหตุการณผิดปกติ หรือเกิดขอบกพรอง 
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ในการปฏิบัติการพยาบาล รวมทบทวนการดูแลผูปวย รวมกับ  PCT เชน ทบทวนผูปวยเสียชีวิตมอบหมายให
ผูเกี่ยวของมีการทบทวนเหตุการณผิดปกติ และมีรายงานผลการทบทวนกระบวนการ และรายงานให
ผูเกี่ยวของรับทราบ มีการนําผลการทบทวน กระบวนการดูแลผูใชบริการใน การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาล 
 พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลและขอมูลที่เกี่ยวของกับผูปวย เปน ลายลักษณอักษร
อยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีแนวทางการตรวจสอบ บันทึก
ทางการพยาบาล 
  มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  ในหนวยงาน ดานระบบงาน  สถานที่ทํางาน  อุปกรณ  
เครื่องมือ และเวชภัณฑ  เพื่อรองรับภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน มีระบบการปองกันภัยพิบัติ ที่สามารถ ปองกัน
ได โดย ดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวังอยางตอเนื่อง เชน การจัดโซน CPRการเตรียมความพรอมของ
บุคคลากร โดยเจาหนาที่ทุกคนผานการอบรมฟนฟูความรูในเรื่อง การ CPR อัคคีภัย อุบัติเหตุ/อุบัติภัยหมู การ
เคลื่อนยายผูปวย อัคคีภัยจากระบบไฟฟาภายในอาคาร  เปนตน  
 
หมวด 7 ผลลัพธการใหบริการพยาบาล  

7.1. ผลลัพธดานการใหบริการพยาบาล   
- จํานวนอุบัติการณการเกิดภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ (เปาหมาย 0ราย) 

 
จากกราฟแสดงใหเห็นวาปงบประมาณ 2558-2561 พบภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ ความรุนแรงระดับ I ซึ่งได
ทบทวนทบทวนผูปวยเสียชีวิตมอบหมายใหผูเกี่ยวของมีการทบทวนเหตุการณผิดปกติ และมีรายงานผลการ
ทบทวนกระบวนการ และรายงานใหผูเกี่ยวของรับทราบ มีการนําผลการทบทวน กระบวนการดูแลผูใชบริการ
ใน การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล 
 พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลและขอมูลที่เกี่ยวของกับผูปวย เปน ลายลักษณอักษร
อยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีแนวทางการตรวจสอบ บันทึก
ทางการพยาบาล 
           มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  ในหนวยงาน ดานระบบงาน  สถานที่ทํางาน  อุปกรณ  
เครื่องมือ และเวชภัณฑ  เพื่อรองรับภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน มีระบบการปองกันภัยพิบัติ ที่สามารถ ปองกัน
ได โดย ดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวังอยางตอเนื่อง เชน การจัดโซน CPRการเตรียมความพรอมของ
บุคคลากร โดยเจาหนาที่ทุกคนผานการอบรมฟนฟูความรูในเรื่อง การ CPR 

- จํานวนอุบัติการณการระบุตัวผูใชบริการผิด (เปาหมาย 0) 
 

2558 2559 2560 2561

ภาวะวกิฤต 0 0 1 0
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 จากกราฟแสดงใหเห็นวาในปงบประมาณ 2558 - 2561 พบอัตราการระบุตัวผูปวยผิดพลาด

เพิ่มขึ้น จากการทบทวนพบวา อัตราการระบุตัวผูปวยผิดพลาด สวนใหญอยูในระดับ C สาเหตุเกิดจาก 

- การบันทึกขอมูลในเวชระเบียน เชน ใบสั่งยากับOPD Card ไมตรงกัน มีOPD  Card ซอนกัน เปน

ตน  

 จากการทบทวนภายในงานโรคเรื้อรัง ไดนําขอมูลมาวิเคราะหและหาแนวทางปองกันรวมกันมีการ

ทบทวนแนวปฏิบัติ โดย คิดคนนวัตกรรมการปองกัน มีตัวหนีบชวยทําใหประวัติไมซอนกันหรือหาย การใชซอง

เอกสารแยกเอกสารOPD Cardผูปวย ทําใหลดอุบัติการณใหใบนัดผิดคน หรือออกนัดผิดคน  

          
- จํานวนอุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลมของผูใชบริการ(0) 

 
จากกราฟแสดงใหเห็นไมมจีํานวนการเกิดอุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลม แตทางคลินิกไดมี 
แนวทางปองกัน หาโอกาสพัฒนา ไดมีการปรับปรุง ผูปวยที่เสี่ยงตอการพลัดตกหกลมพิจารณาเขาตรวจ

กอน เนนญาติและผูปวยในการนอนบนเปลนอนอยางถูกวิธี  มีการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติใหครบถวน 

7.2. ผลลัพธดานการมุงเนนผูใชบริการ  
- จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล (เปาหมาย 0 

ราย) 
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จากกราฟแสดงใหเห็นจํานวนการเกิดขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการไมเหมาะสม ซึ่งทางทีมอายุ

รกรรม และกลุมการพยาบาลไดตระหนักเห็นความสําคัญของพฤติกรรมบริการ จึงมีการมีการจัดอบรม
พฤติกรรมบริการทุกป ในสวนของคลินิกโรคเรื้อรังไมมีขอรองเรียนที่ไมเหมาะสมดังกลาว 

 
  
- รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการพยาบาลภาพรวม (เปาหมาย 80%) 

 

 
อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในเกณฑดี มีการพัฒนาบุคลากรในดานการใหขอมูล การดูแลดาน

ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีการจัดอบรมการพยาบาลโรคเรื้อรังใหเจาหนาที่หองตรวจ รวมทั้งการอบรม
พฤติกรรมบริการ แจงพฤติกรรมสวนตัว/ตักเตือน สงผลใหการบริการมีคุณภาพดีข้ึนผูรับบริการพึงพอใจ   

 
 
 
 
 

7.3. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร    
- ระยะเวลารอคอย(waiting  time) 

 ป2555  ป2556 ป2557 ป2558 ป2559 ป2560 ป2561 

คลินิกความดันโลหิต 162 181 195 257 228 189 190 

คลินิกหัวใจและหลอดเลือด    134 180 194 202 196 189 188 

2558 2559 2560 2561

ขอ้รอ้งเรยีน 0 0 0 0
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คลินิกเบาหวาน 153 184 207 236 178 198 180 

คลินิกโรคไตและไตเรื้อรัง 232 234 317 343 278 260 269 

คลินิกตอมไรทอ  106 113 134 - - 186- 

คลินิกรูหมาโต    251 260 - - 

คลินิกอายุรกรรมทรวงอก 
  

  185 206 201 200 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา Cycle timeยังใชเวลานานกวา90 นาทีโดยเฉพาะคลินิกCkD ซึ่งคลินิก
สวนใหญผูปวยตองเจาะเลือดทุกครั้ง 
การปรับเปลี่ยน 

ใชแนวคิดleanในการลดระยะเวลาเขารับบริการ 
ปญหาที่พบ 

-การตรวจสอบสิทธิฯเมื่อเริ่มปงบประมาณใหม 
-มีวันหยุดติดตอกันหลายวันจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้น 
-การสแกน OPD card ไมครอบคลุม และไมครบทุกจุด 
-การคียขอมูลของแพทยไมครอบคลุม 
-จํานวนหองตรวจมีนอยกวาจํานวนแพทยตรวจ แพทยตองผลัดเปลี่ยนเวลากันลงตรวจ ผูรับบริการ

ที่มาตรวจกับแพทยผลัดสายเวลาจึงรอนาน ซึ่งจริงๆไดแจงเวลาที่แพทยลงตรวจแกผูรับบริการแลว 
แผนการพัฒนาตอเนื่อง 
การใชระบบIT  
-การพัฒนาการใช Bar code  
-การสแกน OPD card ทุกราย 
-การคียยาของแพทยครบทุกหองตรวจ 

 
 
สวนที่ 3 สวนสรุป 

หมวด/ประเด็น
พิจารณา 

ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขพัฒนา
ตอเนื่อง 

หมวด1 การนํา
องคกร 

-ผูบริหารกําหนอทิศทางการบริหารการ
พยาบาลสอดคลองกับทิศทางขององคกร
พยาบาลและนโยบายโรงพยาบาลมีวิสัยทัศน  
พันธกิจ  คานิยมที่ชัดเจน 

นําทิศทางของหนวยงานมาทบทวนปรับปรุง
แกไขและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆ
ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

หมวด2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ 

กําหนดแผนยุทธศาสตรของหนวยงานให
สอดคลองแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

-นําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนให
ปฏิบัติสอดคลองกันในหนวยบริการพยาบาล
สหสาขาวิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-การทําSWOT ในหนวยงานทําใหทราบ
ปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน สามารถนํามา
กําหนดแผนการดําเนินงานในหนวยงานได 
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หมวด3 การให
ความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

-มีการจําแนกกลุมผูใชบริการและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียในปจจุบันและอนาคตโดยมุงเนน 
เพื่อใหบริการที่เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

-สอบถามรับฟงความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูใชบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
และสรางความสัมพันธ 

หมวด/ประเด็น
พิจารณา 

ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขพัฒนา
ตอเนื่อง 

 ลงตามความตองการ 
-มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิผูปวยที่
ชัดเจน 

-มีชองทางการรับขอรองเรียน/ขอคิดเห็นเพื่อ
นํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 

หมวด4 การวัด
วิเคราะหและการ
จัดการความรู 

-เก็บสถิติขอมูลของหนวยงาน 
-มีระบบ แนวทางการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานครบถวนตามมาตรฐาน 

-นําระบบแนวทางการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่ผานการทบทวนปรับปรุงแกไข
แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่น
ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
-นําขอมูลและสารสนเทศมาวัดผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานมาเทียบเคียงกันใน
แตละปเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

หมวด5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล 

-มีการกําหนดระบบแนวทางการจัด
สภาพแวดลอมการทํางานของหนวยงาน 
-มีแนวทางการสราง/สนับสนุนขวัญกําลังใจของ
บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ 

-สงเสริมความกาวหนาดานตางๆเชน
การศึกษาตอ การอบรม ประชุม 
-การจัดสวัสดิการใหบุคลากรทุกระดับตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
-นําแนวทางการจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
ของหนวยงานโดยใชหลัก 5ส.และมอก.
18001 
-มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป/
ประเมินสมรรถภาพรางกายบุคลากรทุกระดับ 
ถาผลการตรวจผิดปกติไดรับการแกไข 
-ติดตามเปนระยะ/ปองกันการติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงาน 
-ทุกคนไดรับประเมินสุขภาพแรกเขาทํางาน 

หมวด6 การจัดการ
กระบวนการ 

-หนวยงานใหการพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคโดย
ยึดหลักกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีการประเมินสุขภาพ รวบรวม
วิเคราะห วินิจฉัย วางแผน  

-มีการจัดกระบวนการทางการพยาบาลผูปวย
เฉพาะโรค ประสานความรวมมือในทีมการ
พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกับPCT
ตางๆจัดทําCNPGในกลุมโรคสําคัญที่พบมาก
เพื่อใช 

 



18 
 

หมวด/ประเด็น
พิจารณา 

ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขพัฒนา
ตอเนื่อง 

 และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาล ตอบสนองปญหา ความ
ตองการของผูใชบริการ มีการประสานความ
รวมมือในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขา
วิชาชีพรวมกับPCTตางๆ 

เปนแนวปฏิบัติในการใหการพยาบาลแก
ผูปวย 

หมวด7 ผลลัพธการ
ดําเนินการ 

หนวยงานมีการจัดทําตัวชี้วัดผลดําเนินงานของ
องคกรชัดเจน ครบถวนตามเปาหมายในการ
ใหบริการการพยาบาล 

-หนวยงานมีการวิเคราะหตัวชี้วัดผล
ดําเนินงานขององคกรเพ่ือทบทวนปรับปรุง
แกไขบรรลุตามตามเปาหมายในการใหบริการ
การพยาบาล 

 
กิจกรรมโครงการตางๆท่ีคลินิกไดดําเนนิการเพื่อพัฒนาการดูแลผูรับบริการ 
 
1.โครงการอุมรัก GDM 

         โรคเบาหวานเกิดจากภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ สงผลใหรางกายไมสามารถ
นําน้ําตาลไปใชได และหากมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยูเปนระยะเวลานานก็อาจทําใหการทํางานของ
อวัยวะสําคัญๆ ของรางกายผิดปกติได และอาจเกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ และสงผลเสียที่รุนแรงตอมารดา 
และทารกที่อยูในครรภ คลินกิโรคเรื้อรัง ไดรับการสงตัวผูปวย GDMจาก รพช. เครือขายในโรงพยาบาล
นครพิงค และคลินิกสูตินรีเวช ซึ่งเปนผูปวย high risk ซึ่งจะมีปญหาดานการดูแลตนเอง ทางหองตรวจ
คลินิกโรคเรื้อเบอร ๗ จึงเห็นความสําคัญได จัดโครงการ “อุมรัก GDM” ขึ้นเพื่อการดูแลผูปวย GDM โดย
มีการบูรณาการประสานการดูแลผูปวยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใหครอบคลุมปญหาทั้งรางกาย จิต
วิญญาณ และสังคม 

วัตถุประสงค  

1.ผูปวย GDM สามารถปฏิบัติดูแลตนเองได โดยไดรับการแนะนําเรื่องการดูแลตนเองขณะตั้งครรภแนะนําวิธี
คลายเครียด แนะนําเรื่องอาหาร การออกกําลังกายที่เหมาะสม รอยละ 100 

2.ผูปวย GDM พึงพอใจที่ไดรับการดูแล รอยละ 80 

3.ผลการตรวจ FBS PPD control ได รอยละ 80 

4.ผูปวย GDM ปลอดภัย ทั้งแม และลูก รอยละ 100 

วิธีดําเนินการ 

1.ประเมินผูปวยในเรื่องอารมณ คลายเครียด ความรู การปฏิบัติตน 

2.สอนแนะนํา สาธิตในการดูแลตนเองเรื่องอารมณ การคลายเครียด อาหารสําหรับหญิงตั้งครรภเบาหวาน 

3.สาธิต และสอนการตรวจน้ําตาลดวยตนเอง และการบันทึกตามตารางเจาะเลือด พรอมรายงานผล 
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4.ใชเทคโนโลยีสื่อสารผูปวยทีม่ีการใชไลน ใหเขากลุม GDM เบอร 7 เพื่อรายงานผลเลือด ทุกวันอังคารเชา 
พรอมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

5.ผูปวยที่ไมมีไลน ใหใชโทรศัพท โทรแจงผลเลือด ทุกวันอังคารเชา และสอบถามปญหาทางโทรศัพทได 

6.ติดตามบันทึกผลการเจาะเลือด SMBG และใหการดูแลรักษาเปนราย case ,self – empowerment 

7.ติดตามผูปวยคลอดแลวตามแนวทางการปฏิบัติ  

ประโยชนที่ไดรับ 

1.ผูปวย GDM ไดรับการดูแลทั้งกาย และใจ ครอบคลุม (Holistic case) 

2.ชวยปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวย high risk  

3.ผูปวยพึงพอใจ ที่ไดรับบริการ 

4.ทีมสหสาขา ไดบูรณาการรวมกัน 
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โรคเบาหวานเกดิจากภาวะทีร่างกายมีระดบัน้ําตาล
ในเลือดสงูกวาปกติ สงผลใหรางกายไมสามารถนํา
น้ําตาลไปใชได และหากมีระดบัน้าํตาลในเลือดสูงอยู 

 

 

 

 

เปนระยะเวลานานก็อาจทาํใหการทํางานของอวัยวะ
สําคญัๆ ของรางกายผดิปกตไิด และอาจเกดิขึน้ใน
สตรตีั้งครรภ และสงผลเสียที่รนุแรงต 
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2.โครงการ  รักษทางไลน ป ๒๕๖1 

1.หลักการและเหตุผล 

 โรคเบาหวานเกิดจากภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ สงผลใหรางกายไมสามารถนํา

น้ําตาลไปใชได และหากมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยูเปนระยะเวลานานก็อาจทําใหการทํางานของอวัยวะ

สําคัญๆ ของรางกายผิดปกติได  โดยเฉพาะที่ ตา ไต ประสาท หัวใจและหลอดเลือด ทําใหเกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจครอบครัวและของรัฐเปนอยางมาก การใหความรูและสนับสนุนใหผูปวยเบาหวานสามารถจัดการ

เบาหวานดวยตนเองเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาว เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการดูแลรักษาและ

ควบคุมเบาหวาน ทางหองตรวจคลินิกโรคเรื้อเบอร ๗ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหขอมูลหรือใหความรู 

เพื่อใหผูปวยเบาหวานสามารถจัดการควบคุมเบาหวานดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการ 

“รักษทางไลน” เพื่อใหผูปวยมีการเรียนรูความสัมพันธของระดับน้ําตาลในกระแสเลือด ตอการรับประทาน

อาหาร สามารถพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองใหดีขึ้น และมีสวนชวยในการลดการเกิด

ภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  

2.วัตถุประสงค 

2.1 มีระบบการติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีขอบงชี ้
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 2.2 เพื่อใหผูปวย และญาติไดเรียนรู ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควบคูไปกับการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการใชยา ไดอยางสมดุล 
 
๓.เปาหมายการดําเนินงาน 

-ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 (Uncontrol) ที่แพทยใหมีการติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง 
 

๔.ระยะเวลาดําเนินการ 

- เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖2  

 

๕.วิธีการดําเนินการ 

5.1 จัดทําขอบงชี้ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 (Uncontrol) ที่แพทยใหมีการติดตามระดับน้ําตาลใน
เลือดดวยตนเอง 
 5.2 ใหผูปวยยืมเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดท่ีไดรับการสนับสนุนจากบริษัท/ใหผูปวยซื้อเครื่อง 
 5.3 จัดทําทะเบียนผูปวย ทะเบียนเครื่องตรวจน้ําตาล และแบบฟอรมการทําบันทึกระดับน้ําตาลใน
เลือด 
 5.4 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหเจาหนาที่ในหนวยงาน และแพทยทราบ 
 5.5 ชี้แจง และใหความรูการใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาล รวมทั้งฝกทักษะในการตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดดวยตนเอง แกผูปวย และญาติจนมั่นใจวาสามารถทําได 
 5.6 จัดตั้งระบบสงผล SMBG ทางกลุมไลน ใหกับผูปวย และญาติรวมทั้งติดตาม ผลการรักษา โดยมี
แพทยรวมปรับเปลี่ยนขนาดยา 
 5.7 รวบรวมขอมูลติดตามวิเคราะห การควบคุมโรคในผูปวยแตละราย 
 
 
๖.สถานที่ดําเนินการ 

 - คลินิกโรคเรื้อรังเบอร ๗ โรงพยาบาลนครพิงค 

 

๗.งบประมาณ 

 - ไมใชงบประมาณ 

 

๘.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 8.1 มีระบบการติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง และระบบใหคําปรึกษา 
 8.2 รอยละของการควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเปาหมายในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มากกวารอยละ 
50 
 
๙.สรุปผลงานโดยยอ 
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การติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองในผูปวยเบาหวานที่มีขอบงชี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2559 จนถึงปจจุบัน เปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซอน และควบคุมระดับน้ําตาลไมไดตามที่
แพทยรองขอ จํานวน ทั้งหมด 19 คน หลังผูปวยเขากลุมไลน SMBG พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถ
ลดระดับน้ําตาลได 12 ราย คิดเปนรอยละ 63 จากผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกลุมสีแดงเปนกลุมสีสม 
คิดเปนรอยละ 42 เปนกลุมสีเหลือง คิดเปนรอยละ 25 เปนกลุมสีเขียว คิดเปนรอยละ 33  ดังนั้นจะเห็นได
วา กลุมผูปวยดังกลาว เปนผูปวยที่มีความซับซอนในการดูแลรักษาที่จําเปนตองเขาถึง การติดตามระดับ
น้ําตาลดวยตนเองอยางเขมงวด เพื่อปองกัน การเกิดภาวะแทรกซอนทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง 
 
๑๐.ผลประโยชนที่ไดรับ 

การทําโครงการกิจกรรม ดังกลาวกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหบริการ และผูปวยกับ
ครอบครัว ทําใหเกิดความเชื่อใจไววางใจซึ่งเปนโอกาสในการเสริมพลังเพื่อดึงศักยภาพในการดูแลตนเอง มี
ทัศนคติที่ดีตอโรคที่ตัวเองเปนอยูมองเห็นคุณคาของตัวเอง แมเปนโรคแตสามารถควบคุมโรคได และใชชีวิตได
เหมือนภาวะปกติไดอยางมีความสุข นอกจากนั้นสิ่งที่ไดเรียนรูในการติดตามแบบฟอรมการทําบันทึกระดับ
น้ําตาลในเลือดในกลุมผูปวยชนิดที่2 แมผลงานผูปวยบางคนไมไดตามเปาหมาย แตก็มีแนวโนมการควบคุมโรค
เปนไปทางที่ดีขึ้น มีการเรียนรูความสัมพันธของระดับน้ําตาลในกระแสเลือด ตอการรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกายและการใชยาควบคูไปดวยกัน 

 
3.โครงการ รักษไตหางไกลโรคเรื้อรัง วัน เสาร ที่14 สิงหาคม 2561 

 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  โรคไตวายเรื้อรังยังเปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลมีจํานวนผูปวยโรคไตวาย
เรื้อรัง มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นทุกป สถิติผูปวยโรคไตวายเรื้อรังปงบประมาณ 2559 - 2560 มีผูปวยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะที่ 1 ป พ.ศ.2559  จํานวน 943 ราย  ป พ.ศ.2560 จํานวน 1,005 ราย ผูปวยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะที่ 2 พ.ศ.2559 จํานวน 2108 ราย  พ.ศ.2560 จํานวน 2,028 ราย ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 3 ป พ.ศ.2559 จํานวน 1,647 ราย ป พ.ศ.2560 จํานวน 1,514 ราย    ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 4 ป พ.ศ.2559 จํานวน 331 ราย  ป พ.ศ.2560 จํานวน 290 ราย  และ ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 5  ป พ.ศ.2559 จํานวน 359 ราย  ป พ.ศ.2560 จํานวน 351 ราย  ผูปวยโรคไตระยะสุดทาย
ตองไดรับการบําบัดทดแทนไต ไดแก ลางไตทางชองทองและการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมซึ่งผูปวยที่รับ
การบําบัดทดแทนไตตองมีภาระในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อฟอกเลือดครั้งละ2-3สัปดาห รวมทั้ง
คาใชจายในการฟอกเลือดประมาณเดือนละ 20,000 บาท/ราย สวนผูปวยลางไตทางชองทองตองมีผูดูแล มี
คาใชจายน้ํายาลางไตรวมประมาณ 20,000 บาท/เดือน ทําใหเกิดภาระทั้งคาใชจายในการรักษา รวมทั้ง
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติท้ังดานการเงินและเวลาที่สูญเสียไป   

  เพื่อใหการชะลอไตเสื่อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดั้งนั้นทาง คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลนครพิงค จึงได
มองเห็นความสําคัญของผูปวยและครอบครัว ไดจัดทําโครงการ  “รักษไตหางไกลโรคเรื้อรัง” เพื่อใหผูปวยโรค
ไตวายเรื้อรังและครอบครัว ไดรับความรูดานทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น อันจะเปนประโยชนใหกับผูปวย 
ใหสามารถจัดการและดูแลตนเองได  
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2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูปวยโรคไตเรื้อรังมีความรูตระหนักในการดูแลสุขภาพ  
2.2 เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผูปวยที่เปนโรคไตเรื้อรัง 

3.ประโยชนที่ไดรับ  

- ผูปวยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง มีความรูสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง  
- สามารถชะลออัตราการเสื่อมของไต 

4. แนวทางการดําเนินงาน   

4.1 ประชุมชี้แจงคณะทํางาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ เสนอรายละเอียด แผนของโครงการ  

4.2 จัดกิจกรรม เพื่อใหกลุมผูปวยโรคไตวายเรื้อรังและผูดูแล ไดเขากิจกรรมการดูแลสุขภาพให
ความรูเรื่องโรคไตวายเรื้อรัง 

4.3 กิจกรรมเรียนรูตามฐานการเรียนรูเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง 

5. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
5.1 รอยละ 80 ของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความรู และบอกการ

ปฏิบัติตนของตนเองไดถูกตองเหมาะสม 
5.2 รอยละ 50 ของผูเขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลทางหองปฏิบัติการดีขึ้น 
                                                                                                                                                                                       

กลุมเปาหมาย    
 - กลุมผูปวยโรคไตวายเรื้อรังและญาติ โรงพยาบาลนครพิงค ที่เขารวมโครงการจํานวน 50 คน 
 
สรุป ผลโครงการ มีผูเขาอบรม 55 คน มีความพึงพอใจรอยละ 100 

- ผูเขาอบรมมีความรูและเขาใจในสิ่งที่ไดอบรม คิดเปนคะแนนรอยละ60 
- ผูเขาอบรม มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และไมมีภาวะน้ําเกินอีก 1 ราย 
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4.โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง วันเสารที่ 21 สิงหาคม2561 
1.หลักการและเหตุผล โรคหัวใจและหลอดเลือดคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสงผล

ใหหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญในรางกายอุดตันหรืออาจเสี่ยงถึงขั้นเสนเลือดแตกโดยเฉพาะหากเกิดกับ

หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หรือหัวใจอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ปจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุอันดับ

หนึ่งของการเสียชีวิตมากที่สุด จากสถิติพบวาในทุก ๆ 2 วินาทีจะมีคนเสียชีวิตดวยโรคนี้ 1 คน  องคการ
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อนามัยโลกไดทํานายไววาในป พ.ศ.2573 ประชากรโลก จํานวน 23 ลานคนจะเสียชีวติจากโรคหลอดเลือด

สมองและหัวใจโดยรอยละ 85  อยูในประเทศกําลังพัฒนาประเทศไทยคาดวามีผูปวยรายใหมในแตละป 

150,000 ราย   โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากปจจัยหลายประการไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานอายุและ

เพศ  ปจจัยดานพฤติกรรมเชน การออกกําลังกายอาหาร การสูบบุหรี่ดื่มสุรา ความดันโลหิตระดับไขมันใน

เลือดและเบาหวาน  ปจจัยเหลานี้ลวนเปนความเสี่ยงของแตละบุคคลในการนําไปสูโรคหัวใจและหลอดเลือดใน

ระดับที่แตกตางกัน ซึ่งบุคคลทีม่ีหลายปจจัยรวมกันจะมีโอกาสเสี่ยงตอโรคมากขึ้น จากขอมูลคลินิกโรคเรื้อรัง 

ป 2559 - 2560  มีขอมูลการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)ในผูปวยโรคเรื้อรัง

เบาหวานและความดันโลหิตสูงดังนี้ ป 2559 พบวาผลการประเมินสวนใหญอยูในกลุมเสี่ยงต่ํา (< 10%)

จํานวน 5,809 คน เสี่ยงปานกลาง (10 - 20 %) จํานวน 230 คน เสี่ยงสูง (20 - 30 %) จํานวน 60 คน

เสี่ยงสูงอันตราย ( 30-40 %)จํานวน 3 คน และเสี่ยงสูงมาก          (>40 %) จํานวน 0 คน ป 2560 

พบวาผลการประเมินสวนใหญอยูในกลุมเสี่ยงต่ํา(< 10%) จํานวน  3,591 คน เสี่ยงปานกลาง (10 - 20 %) 

จํานวน 849 คน เสี่ยงสูง (20- 30 %) จํานวน 235 คนเสี่ยงสูงอันตราย ( 30-40 %)จํานวน 101 คน 

และเสี่ยงสูงมาก (>40 %) จาํนวน 53 คน ตามลําดับ ซึ่งมีผูปวยที่มีผลการคัดกรอง CVD Risk ≥ 20 % มี

แนวโนมสูงขึ้น  ทางคลินิกโรคเรื้อรังตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและสงเสริมสุขภาพในการปองกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  หากไมลดหรือมีการควบคุมปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนได  

จึงไดจัดทํา “โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อปองกัน

ภาวะแทรกซอนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง”  ขึ้นเพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับ

ความรูในการดูแลตนเองเพ่ือปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองไดในระดับหนึ่ง     ลดโอกาสเสี่ยง

ตอโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองใน 10 ปขางหนา 

3. วัตถุประสงค 

    3.1 เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับความรู มีความเขาใจ เกิดความตระหนักถึง

การปองกันเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ /อัมพาต)โรคหัวใจ  

   3.2 เพือ่ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ/ อัมพาต) หัวใจ ในผูปวยความดันโลหิตสูง 

4. กลุมเปาหมาย 

      ผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรังที่มีผลการคัดกรอง CVD Risk ≥ 20 % 
จํานวน 40 ราย 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 

- 21 สิงหาคม 2561 8.00น.-16.00น. 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
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     6.2 วางแผนการดําเนินงาน /ประชาสัมพันธโครงการ 
      6.3 คัดกรองประเมินความเสี่ยงเบื้องตนตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมองแกผูปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยคัดเลือกผูปวยที่มีความเสี่ยงระดับ CVD Risk ≥ 20 % เขารับการ
อบรม 
      6.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีผลการคัดกรอง CVD Risk 
≥ 20 % เกี่ยวกับการปองกันเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) โรคหัวใจ พรอมแบงกลุมเขาฐาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

       6.5 สรุป และรายงานผลการหลังจัดโครงการ 

7.งบประมาณ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ งบกองทุนโรคเรื้อรัง 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกรอย
บาทถวน) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

รายการ /กิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 

รับสมัครผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเรื้อรัง  ที่มี
ผลการคัดกรอง CVD Risk ≥ 20 % ที่สมัครใจเขารวมโครงการ    
จํานวน 40 ราย 

 
 
 

รายละเอียดคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
   - คาอาหารมื้อกลางวัน 50 คน × 100 บาท × 1 มื้อ 
   - คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท  ×  50 บาท 
   - คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม 

 
5,000 
2,500 
1,500 

คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมง × 600 บาท  3,600 
รวมเปนเงิน (หนึ่งหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 12,600 

หมายเหตุ คาใชจายแตละรายการ สามารถถั่วเฉลี่ยกันไดในวงเงินรวมที่กําหนด 

 

8.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 - อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ,อัมพาต) โรคหัวใจ ในผูปวยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงที่เขารวมกิจกรรมไมเกิน 10% 

10.ผลประโยชนที่ไดรับ 

 10.1 ผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ,อัมพาต) 

โรคหัวใจ 
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 10.2 อัตราการเกิดโรคโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ, อัมพาต) โรคหัวใจในผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงที่เขารวมกิจกรรมไมเกิน 10% 

 

 

 
สรุป โครงการ ประโยชนหรือผลลัพทที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ(หลังการจัดโครงการ) 

-ผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ

ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ,อัมพาต) โรคหัวใจ 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมครั้งนี้  มากกวารอยละ 80 
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  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ   

- ผูปวยที่ลงชื่อจะมาอบรมไว แตเมื่อวันที่อบรมไมสามารถมาได ทําใหจํานวนผูปวยเขาอบรม

นอยกวากําหนด  

- ผูปวยสวนมากเปนผูสูงวัยอาจมีปญหาเรื่องการใชลิฟท 

 แนวทางการดําเนินการแกไข / ขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

- อยากใหมีโครงการดีๆแบบนี้ ถาจะมีคาใชจายในการลงทะเบียนก็ยินดีคะ 

- เปนการอบรมที่ดีมากคะ 

- อยากใหมีการกระจายขาวมากๆ 

- จัดไดดีมากๆๆๆเลยคะ ไดความรูครบทุกเรื่องเลยคะ จะนํากลับไปปฎิบัติตอท่ีบาน และไป

สอนญาติและ 

รูจักอีก ขอบคุณมากนะคะที่จัดอบรมดีๆขอใหมีอีกคะ 

- ไดความรู ทําทุกๆป 

 
 

5.สุขกายสุขใจหางไกลโรคเรื้อรัง ในผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันเสารที่7สิงหาคม2561 
โรงพยาบาลนครพิงคป 2561 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรังท่ีทั่วโลก และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ไทยใหความสนใจตื่นตัวในการพัฒนาการดูแล ผูปวยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนโรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
และวิถีชีวิตนําไปสูการเจ็บปวดดวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด 
นํามาซึ่งภาวะความเจ็บปวย และทุพพลภาพ สงผลกระทบตอผูปวย และครอบครัว ทั้งรางกาย และจิตใจ อีก
ทั้งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ 
 การดําเนินการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
การดูแลผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แตละปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนา และมีตัวชี้วัดที่สําคัญดังตอไปนี้ 
จํานวน ผูปวยเบาหวาน ปงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 จาํนวน ๕,๕๗๑ คน ๖,๑๖๑ คน ๖,๙๖๙ คน   
ตามลําดับอัตราผูปวย โรคเบาหวาน ที่มีระดับ HbA๑c < ๗% ตั้งแตมี ๒๕๕8 – ๒๕60 เปน รอยละ ๔๔.๔๕ 
,๔๕.๙๓ , ๕๓.๔๘  ผูปวย โรค ความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕8 – ๒๕60 จํานวน ๑๔,๕๐๙ คน ๑๖,๐๓๓ คน  
๑๗,๖๕๕ คน อัตราการควบคุมระดับ ความดันโลหิต อยูในเกณฑ < ๑๔๐/๙๐ คิดเปนรอยละ  ๘๔.๓๕  
๘๕.๖๕ และ 80.5 มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ และหลอดเลือด รอยละ ๑๐.๗๐ ,๑๐.๔๙ , ๙.๙๙ จะเห็นได
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วามีผูปวยเบาหวานความดันโลหิตรายใหมที่มาใชบริการในโรงพยาบาลนครพิงค ในแตละปเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
จําเปนตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 
โรงพยาบาลนครพิงค และเครือขายเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคดังกลาว ในการนี้ทีมนําโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพิงค จึงไดจัดทําโครงการสุขกายสุขใจหางไกลโรคเรื้อรังนี้ขึ้น โดยเบื้องตนได
ทําในกลุมที่สมัครใจจํานวน50ราย  เพื่อเปนกลุมตัวอยางการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ไดเขาโครงการ อบรมแบบ 1 วัน เพื่อ ผูรับบริการไดมีโอกาสเขาถึงบริการทีมีคุณภาพ ยกระดับการบริการ
ใหไดตามมาตรฐาน พัฒนาคลินิกบริการ และเครือขายเพื่อใหได Chronic care center ที่เหมาะสมกับ 
โรงพยาบาลแมขาย ตอไป 
 
 
๒.วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อหนวยบริการ และเครือขายมีการพัฒนาระบบบริการ และการดูแลรักษาปองกัน โรคแทรก
ซอนในผูปวยโรคเรื้อรังเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหมอยางตอเนื่อง 

๒.๒ สนับสนุนเสริมพลังอํานาจผูปวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง 
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการควบคมุภาวะโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมโรคไดอยูระดับที่
เหมาะสม 

๒.๓ เพื่อใหผูปวยไดรับบริการตามมาตรฐานเพื่อปองกันหรือชะลอภาวะแทรกซอน 
 
๓.เปาหมายการดําเนินงานหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

- ผูเขารวมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง ตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการควบคุมภาวะโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมโรคไดอยูระดับท่ีเหมาะสม 
 
๔.กระบวนงาน/กลวิธีที่ใช 
 

ลําดับ กลยุทธ 
ความสอดคลองกันนโยบาย 

ยุทธศาสตร 
รพ. 

สปสช. กระทรวง 
Service 
plan 

๑ ประชุมทีมสหสาขาNCDเพื่อหาแนวทาง และ
จัดทําโครงการ 

    

๒ จัดกิจกรรม เพื่อใหกลุมตัวอยางไดเขากิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองครอบคลุมทั้งกายและใจ 
ยึดหลัก 3อ. 2ส. 

    

๓ กิจกรรมเรียนรูตามฐานการเรียนรูเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง 
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๕.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
5.1 รอยละ 80 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
5.2 รอยละ 100 ของผูรับบริการผูปวยที่เขารวมโครงการไดรับการโปรแกรมสงเสริมสุขภาพเพื่อ

ปองกันและลดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
5.3 รอยละ 50 ของผูรับบริการผูปวยรายใหมที่เขารวมโครงการมีผลทางหองปฏิบัติการและผลตรวจ

รางกายที่ดีขึ้น ประเมินหลังกิจกรรม 3 เดือน และ 6 เดือน  
-  HbA1C 
-  lipid 
-  BMI 
 

๖. กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน 
- ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลนครพิงค  
- กลุมผูปวยเบาหวาน และโรคความดันโลหติสูง ที่ใชบริการที่ โรงพยาบาลนครพิงคที่สมัครใจเขารวม

โครงการ จํานวน 50 คน 
- ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เก่ียวของกับงานโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
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สรุปโครงการ 
    -ผูเขาอบรมจํานวน48 คนพึงพอใจ 90% 
    -เนื่องจากผูที่ลงชื่อเขาอบรมไว แตเมื่อถึงเวลาอบรมไมไดมา ทําใหกลุมผูเขาอบรมไมใชตัวผูปวยที่เปน
เปาหมาย ทําใหมสามารถประเมินไดตามเกณฑที่ตั้งไว แตจากการประเมินในระยะสั้นพบวาผูเขารับการอบรม
มีความกระตือรือรน สนใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระดับน้ําตาลดีขึ้น 1 ราย หลังอบรม 3 เดือน 
ระดับความดัน และไขมันอยูในเกณฑปกติ 1 ราย  

 
โครงการรณรงควันเบาหวานโลก โรงพยาบาลนครพิงค  วันเสาร ที่16พย.2561 

๑.หลักการและเหตุผล 

                จาก สถานการณโรคเบาหวานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง องคการอนามัยโลก (WHO) รายงาน
วาในป พ.ศ.๒๕๕๒ ผูปวยโรคเบาหวานมีจํานวน ๑๐๘ ลานคน เพิ่มขึ้นเปน ๔๔๒ ลานคนในป พ.ศ.๒๕๕๗ 
และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานจํานวน ๑.๕ ลานคน นอกจากนี้ยังพบวาประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกวา 
๑๘ ป ปวยดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔.๗ เปนรอยละ ๘.๕ ซึ่งในปจจุบันประชากรวัยผูใหญ ๑ ใน 
๑๑ คน ปวยเปนโรคเบาหวาน  
           สําหรับในประเทศไทยจากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวาอัตราตายดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศในป ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๘ เทากับ ๘.๘๐, ๑๕.๔๘ และ ๑๙.๕๙ ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกป 
และจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ในประชากรไทย อาย ุ๑๕ ปขึ้นไป ครั้งที่ ๓, ๔ 
และ ๕ ( ป ๒๕๔๗, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๗ ) พบวา ความชุกของโรคเบาหวาน ของครั้งที่ ๓ รอยละ ๗ ใกลเคียง
กับครั้งที่ ๔ รอยละ ๖.๙ สวนครั้งที่ ๕ เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ ๘.๘ ( คิดเปน ๔.๘ ลานคน ) ขอมูลของ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศกรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ ของประชากรไทยในป 
พ.ศ.๒๕๕๖ พบวาโรคเบาหวาน เปนสาเหตุการตายของประชาชนไทยในเพศชาย เปนอันดับที่ ๘ เพศหญิง
อันดับที่ ๓ รอยละ ๔.๑, ๘.๗ ตามลําดับ และการสูญเสียปสุขภาวะของประชากรไทย ในเพศชายเปนอันดับที่ 
๗ เพศหญิงอันดับที่ ๒ คิดเปนรอยละ ๓.๙ และ ๗.๙ และขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ



33 
 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ.๒๕๕๑ พบวาประเทศไทยมีคาใชจายผูปวยนอกในการรักษาพยาบาล
โรคเบาหวานเฉลี่ย ๑,๑๗๒ บาทตอราย สวนผูปวยในคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ๑๐,๒๑๗ บาทตอ
ราย รวมคารักษาพยาบาลทั้งสิ้น ๓,๙๘๔ ลานบาทตอป หากคนไทยปวย ดวยโรคเบาหวาน รวม ๓ ลานคน/ป 
มารับบริการที่สถานพยาบาล จะตองเสียคารักษาพยาบาลทั้งสิ้นประมาณ ๔๗,๕๙๖ ลานบาท/ป  

       สมาพันธเบาหวานนานาชาต ิ(International Diabetes Federation : IDF) จึงไดกําหนดใหวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ของทุกปเปนวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) และกําหนดประเด็น (Theme) การวัน
เบาหวานโลก ป 2560 Women and Diabetes เพื่อเปนการเนนย้ําถึงความสําคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 
8 มีนาคม สมาพันธเบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกป 2561-2562 ภายใตหัวขอ The 
Family and Diabetesเน่ืองจากปจจุบัน มีจํานวนประชากรมากถึง 425 ลานคนเปนโรคเบาหวาน โดยสวนใหญ
เปนเบาหวานชนิดที่2 ซึ่งปองกันได โดยการออกกําลัง และจํากัดอาหารหวานครอบครัวมีสวนสําคัญในการดําเนิน
ชีวิต ปรับพฤติกรรมและปองกันการเกิดโรคเบาหวาน  หากครอบครัวใด มีคนในครอบครัวเปนเบาหวาน และ
สงเสริมการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน สามารถลดโรคแทรกซอนจากเบาหวานในผูเปนเบาหวาน รวมถึงลดอุบัติการณ
การเกิดโรคเบาหวานในผูที่ยังไมเปนเบาหวานในอนาคตได  ทําใหสามารถลดคาใชจายในการรักษาโรคเบาหวานได
อีกดวย 

         ในการนี้คณะกรรมการโรคไมติดตอเรื้อรัง โรงพยาบาลนครพิงค ไดเห็นความสําคัญของ งานวัน
เบาหวานโลก ซึ่งไดจัดกิจกรรมมาตลอดทุกป จึงไดขอจัดโครงการรณรงควันเบาหวานโลก ป๒561 ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค 

        ๒.๑ เพื่อเปนการรณรงค โดยเฉพาะผูหญิงในการคัดกรองโรคเบาหวานและสนับสนุนใหประชาชนดูแล
ตนเอง จัดการพฤติกรรมเสี่ยงกอนจะเปนโรค ทั้งนี้เพิ่มการเขาถึงของการทราบ คาระดับน้ําตาลของตนเอง 
และทราบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องตน        

         ๒.๒ ดูแลกลุมผูปวยและผูรับบริการใหไดประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน 

๓.เปาหมาย 

         ๓.๑ ประชาชนผูเขารวมกิจกรรมไดรับการคัดกรองการตรวจเบาหวานทราบผลเลือดของตนเอง 

         ๓.๒ ประชาชนที่มีผลเลือดผิดปกติไดรับคําแนะนําและประสานสงตอการรักษาตามมาตรฐานตอไป 

         ๓.๓ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูและพึงพอใจในกิจกรรม  

         ๓.๔ ผูเขารวมกิจกรรมไดตรวจประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ และไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ 

คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรับการรักษาที่ไดมาตรฐานตอไป  

 

 

 

๒.วัตถุประสงค…. 
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๔.กระบวนงาน/กลวิธี 

ลําดับ กลยุทธ 
ความสอดคลองกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร
รพ. 

สปสช. กระทรวง 
Service 
plan 

๑. รณรงคใหประชาชนไดคัดกรองเจาะเลือดตรวจโรคเบาหวาน     

๒. 
จัดบอรดและสื่อใหความรู และบูทแนะนําการปฏิบัติตน
ที่ปองกันโรค 

    

๓. 
ประเมินสมรรถภาพรางกาย และใหคําแนะนํา แกผูปวย
และประชาชน 

    

 
๕.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
           ๕.๑ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการคัดกรองการตรวจเบาหวานทราบผลเลือดของตนเอง รอยละ ๖๐ 
           ๕.๒ ผูเขารวมกิจกรรมที่มีผลเลือดผิดปกติไดรับคําแนะนํา และประสานสงตอการรักษาตามมาตรฐาน
ตอไป รอยละ ๑๐๐ 
          ๕.๓ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู และพึงพอใจในกิจกรรมมาก รอยละ ๘๐ 

๕.๔ ผู เขารวมกิจกรรมไดตรวจประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ และประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน และไดรับคําแนะนําการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รอยละ ๕๐ 

๖.กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน 

         ๖.๑ ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลนครพิงค 
         ๖.๒ กลุมผูปวยและผูรับบริการ โดยเฉพาะกลุมรับบริการผูหญิงที่ใชบริการในโรงพยาบาลนครพิงค 
         ๖.๓ บุคลากรในโรงพยาบาลนครพิงคที่เขารวมกิจกรรม 
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สรุป งานกิจกรรมเบาหวานโลกมีผูรวมกิจกรรม157 คน ไดคัดกรองความเสี่ยงที่จะเปนโรคเบาหวาน 17 คน 
ในจํานวนี้มีบุคลากร จํานวน 6 คน ไดแนะนําการปฏิบัติตนและการติดตามผลเลือดซึ่งเจาะประจําปตอไป 
 
 
 
 



36 
 

6.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลนครพิงคป 2561 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรังที่ทั่วโลก และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ไทยใหความสนใจตื่นตัวในการพัฒนาการดูแล ผูปวยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนโรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
และวิถีชีวิตนําไปสูการเจ็บปวดดวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด 
นํามาซึ่งภาวะความเจ็บปวย และทุพพลภาพ สงผลกระทบตอผูปวย และครอบครัว ทั้งรางกาย และจิตใจ อีก
ทั้งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ 
 การดําเนินการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
การดูแลผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แตละปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนา และมีตัวชี้วัดที่สําคัญดังตอไปนี้ 
จํานวน ผูปวยเบาหวาน ปงบประมาณ ๒๕๕9 – ๒๕61 จาํนวน ๕,๕๗๑ คน ๖,๑๖๑ คน ๖,๙๖๙ คน 
8499.คนตามลําดับอัตราผูปวย โรคเบาหวาน ที่มีระดับ HbA๑c < ๗% ตั้งแตมี ๒๕๕8 – ๒๕61 เปน รอย
ละ ๔๔.๔๕ ,๔๕.๙๓ , ๕๓.๔๘และ36.26  ผูปวย โรค ความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕8 – ๒๕61 จํานวน 
๑๔,๕๐๙ คน ๑๖,๐๓๓ คน  ๑๗,๖๕๕ คนและ18892 อตัราการควบคุมระดับ ความดันโลหิต อยูในเกณฑ < 
๑๔๐/๙๐ คิดเปนรอยละ ๘๔.๓๕  ๘๕.๖๕ 80.5 และ71.50มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ และหลอดเลือด 
รอยละ ๑๐.๗๐ ,๑๐.๔๙ , ๙.๙๙ และ10.81.จะเห็นไดวามีผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตราย
ใหม ที่มาใชบริการในโรงพยาบาลนครพิงค ในแตละปเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) โรงพยาบาล นครพิงค และ
เครือขายเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคดังกลาว ในการนี้ทีมนําโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลนครพิงค จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลนครพิงคป 2562 นี้ขึ้น โดยมกีารเพิ่มพูน วิชาการ ความรู ทักษะในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ทักษะการใหความรูโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงแกผูปวย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อการดูแลผูรับบริการที่มีจํานวนมากขึ้นใหเทาทันสถานการณ 
 
๒.วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อบุคคลากรหนวยบริการ และเครือขายมีการพัฒนาศักยภาพ มีความรู ทักษะในการดูแลรักษา
ปองกัน โรคแทรกซอนในผูปวยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหมอยางตอเนื่อง 

๒.๒ บุคลากรมีความรู และสามารถสนับสนุนเสริมพลังอํานาจผูปวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการควบคุมภาวะโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และควบคุมโรคไดอยูระดับที่เหมาะสม 

๒.๓ เพื่อใหบุคคลากรไดทราบถึงการใหบริการตามมาตรฐานเพื่อปองกันหรือชะลอภาวะแทรกซอน
ของผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
 
๓.เปาหมาย  
  - บุคลากรผูเขารับการอบรมไดพัฒนาศักยภาพ ดานความรู ทักษะในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 
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4.พื้นที่ดําเนินงาน 

- โรงพยาบาลนครพิงคและเครือขาย 
 

5.กิจกรรมและกระบวนการดําเนินการ 
 

ลําดับ กลยุทธ 

ความสอดคลองกันนโยบาย 

ยุทธศาสตร 
รพ. 

สปสช. กระทรวง 
Service 
plan 

๑ ประชุมทีมสหสาขาNCDเพื่อหาแนวทางและจัดทํา
โครงการ 

    

๒ - จัดอบรมวิชาการ Update ความรูเรื่อง

โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

- จัดกิจกรรม แบงฐานการเรียนรู ทักษะในการ

ดูแลผูปวยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในดาน 

โภชนาการ ยา อารมณ การออกกําลังกาย 

    

 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
         1 มกราคม 2562 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
  
7.งบประมาณ  

- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ งบกองทุนโรคเรื้อรัง 20,400บาท (สองหมื่นสี่รอยบาท
ถวน) 

 
รายละเอียดคําของบประมาณ ป ๒๕๖2 จากกองทุนโรคเรื้อรัง 

  

รายการ /กิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรผูดูแลผูปวยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง  
       - คาอาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ 80 บาท ×100 คน =8,000 บาท 
       - คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 บาท × 100 คน = 8,000 บาท 

 
 

8,000 
8,000 

       - คาวิทยากร 7 ชม.×600 บาท 6,000 
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       - คาอุปกรณสํานักงานและเอกสารอบรม 2,200 

รวมเปนเงิน หาหมื่นสามพันบาทถวน 20,400 

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถวัเฉลี่ยไดในวงเงินรวมที่กําหนด 
 
 
8.ผูรับผิดชอบ/หนวยงานรับผิดชอบ 
  - ทีมนําโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 
9.การติดตามและประเมินผล 
- ประเมินตามกิจกรรมที่ทํา และผลลัพธที่ไดรับ 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
- 5.1 รอยละ ≥ 80 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรม  
- 5.2 รอยละ ≥ 80 ของผูรับการอมรมมีคะแนนความรูหลังการอบรมเพิ่มขึ้น 
- 5.3 รอยละ 100 ของผูเขาอบรมสามารถเขาอบรมฐานการเรียนรูทั้งหมดได 

 
10. ผลคาดวาจะไดรับ 

-  จากการอบรมและกิจกรรมอยางเขมขน 1 วัน ผลลัพธจากการเพิ่มศักยภาพความรู และทักษะที่ดี

จะสงผลตอการดูแลผูรับบริการในภาพรวมของ ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล นครพิงค 

และเครือขาย ซึ่งจะไดเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดของ สปสช.และมีการพัฒนาเพื่อประโยชนของระดับ

ตัวบุคคลากรและหนวยงานมากยิ่งข้ึนตอไป  
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          สรุปโครงการ 
-มีผูเขารวมโครงการ 96 คน 
-ผลแบบสํารวจพบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  
    ระดับดีมาก รอยละ80 
    ระดับดี 11 
    ระดับปานกลาง 9 
-Pre test คะแนนเฉลี่ย 9 
Post test คะแนนเฉลี่ย 13  
ผูเขารับการอบรมไดรับทักษะความรูเพิ่ม เพื่อสามารถนําไปดูแลผปวยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


