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บทคัดยอ
การศึกษาผลการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาลเขตภาคใตตอนบน ปงบประมาณ
2557-2559 เปนวิจัยเชิงอรรถาธิบาย แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional explanatory study) มีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง (self assessment) กับผลการประเมินของทีมประเมิน เขตสุขภาพที่ 11
ตามเกณฑคลินิก NCD คุณภาพ รวมทั้งปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน โดย
ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ กําหนดกลุมเปาหมายเปนโรงพยาบาลศูนย (ระดับ A) โรงพยาบาลทั่วไป
(ระดับ S, M) และโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F1-F3) ในเขตภาคใตตอนบน วิธีการศึกษาใหโรงพยาบาล
ประเมินตนเอง และมีทมี ประเมินเขตสุขภาพที่ 11 ประเมินรับรองมาตรฐานคลินกิ NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนย
(ระดับ A) ในป 2557 และสุมประเมินโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F1-F3) ในป 2557-2559 เปนรอยละ 30
รอยละ 40 และรอยละ 30 ตามลําดับ นํามาวิเคราะหขอ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา คาแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุมานดวยสถิติ independent sample t-test และ Mann-Whitney U test โดย
โปรแกรม SPSS และวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) เพื่อวิเคราะหองคประกอบ
แตละองคประกอบของเกณฑคลินกิ NCD คุณภาพ 6 องคประกอบ และวิเคราะหหาชองวางการพัฒนาผลการประเมิน
(gap) ของคลินิก NCD คุณภาพ ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลสวนใหญที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมคือ
โรงพยาบาลในระดับ F1, F2, F3, M1, M2 สวนโรงพยาบาลในระดับ A และ S มีผลการประเมินสวนใหญอยู
ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง และการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
ปงบประมาณ 2557-2559 พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01 ดานปญหาอุปสรรค
พบวา บุคลากรสวนใหญที่รับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังอาจมีความเขาใจแนวทางและเกณฑการประเมิน
แตจะมีบางประเด็นที่อาจเขาใจไมตรงกันกับผูประเมิน ปจจัยความสําเร็จ โดยผูบริหารใหความสําคัญงาน
คลินิก NCD คุณภาพ โดยผูบริหารของทุกหนวยงานที่เปนเครือขายของคลินิก NCD คุณภาพ ทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอก มีการดําเนินงานเกี่ยวของเชื่อมโยงมายังคลินิก NCD คุณภาพ ขอเสนอแนะ ควรสรางเครือขาย
การดําเนินงานทุกระดับ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ ใหเขามามีสว นรวมในการจัดการแกไขปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
และแตงตัง้ คณะทํางาน ซึง่ มอบหมายหนาทีใ่ หชดั เจน เพือ่ มีการดําเนินงานบูรณาการในระดับจังหวัด เขตและประเทศ
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Abstract
The study of quality assurance of the NCD (non-communicable disease) Clinics of the hospitals in
the upper south region was conducted during the fiscal year 2014-2016. This cross-sectional explanatory
study aimed to compare the results of self-assessment scores with the results of assessment performed by
Health Zone 11 assessment team as part of quality assurance program, as well as problems and success
factors using questionnaires and interviews. The target groups are regional hospital (level A), general hospital
(S, M) and community hospital (F1-F3) in the upper south region of Thailand. Study methods included
self-assessment by participating hospitals and assessments performed by Health Zone 11 assessment team
according to the NCD Quality Clinical Criteria. Regional hospitals (level A) were assessed in 2014 and
in 2014, 2015, and 2016 community hospitals (F1-F3) were randomly evaluated at the coverage rate of
30, 40, and 30 percent, respectively. Data was analyzed using descriptive statistics including frequency,
percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics was also utilized, which included independent
sample t-test and Mann-Whitney U test using SPSS software platform. Qualitative analysis involving content
analysis was utilized to analyze each component of the six criteria for quality NCD clinic. Additionally, gap
analysis was performed to identify areas of improvement and development of the NCD Quality Clinics.
Findings from this study indicated that most hospitals under the F1, F2, F3, M1, M2 categories have achieved
excellent scores. In the meantime, level A and S hospitals have largely obtained a very good rating as well.
Comparison of mean scores between self-assessment and clinical assessment of NCD quality assurance
program in fiscal year 2014-2016 found statistically significant difference in p<0.01. Regarding the
problems and obstacles, it was found that even though most health care workers responsible for chronic
non-communicable diseases (NCDs) have had proper understanding of the guidelines and assessment
criteria, there remain some issues that may not be mutually understood in the same way with the appraiser.
Findings from this study suggested that successful implementation of the program relied primarily on the
commitment of the leadership of health facilities to the quality NCD clinic operations. Senior management of
both internal and external health agencies that are members of quality NCD clinic network would have to
ensure that their clinical operations are closely linked with those of the quality NCD clinic program. It was
recommended that networks of quality NCD clinic be established at all levels, as well as encouraging sharing
and exchange of knowledge and experience to ensure close collaboration to adequately address the threat from
NCDs. In addition, a working group or task force with clearly-defined mandate and roles and responsibilities
will need to be appointed to ensure a concerted efforts to address NCD problems at the provincial, regional,
and national levels.
คําสําคัญ
คลินิก NCD คุณภาพ, โรงพยาบาลเขตภาคใตตอนบน,
เขตสุขภาพที่ 11, โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน
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บทนํา
โรควิถชี วี ติ ทีเ่ ปนปญหาสําคัญในระดับประเทศ
และระดับโลก ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง ซึ่งนับวัน
จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความเจริ ญ
ทางดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม สงผลตอวิถีชีวิต
ที่ ก  อ ให เ กิ ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพไม เ หมาะสม ได แ ก
การบริโภคอาหารที่ไมสมดุล (รับประทานอาหารหวาน
มัน เค็มมากเกินไป และผักผลไมนอ ยไป) การเคลือ่ นไหว
ทางกายนอย การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึง
ภาวะเครียด ซึ่งหากไมสามารถหยุดพฤติกรรมดังกลาว
จะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง(1)
ในปจจุบันโรคไมติดตอเรื้อรัง (non-communicable
diseases: NCD) เปนปญหาสาธารณสุขทัง้ ระดับประเทศ
และระดับโลก หากผูปวยไมไดรับการดูแลรักษาอยาง
ถูกตองตอเนื่อง จะกอใหเกิดภาวะแทรกซอนในหลาย
ระบบของรางกาย ทัง้ ภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรัง เปนสาเหตุสําคัญของความพิการและการ
เสี ย ชี วิ ต ก อ นวั ย อั น ควร จากสถิ ติ ป ระเทศไทยพบว า
ประมาณรอยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจาก
โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ซึง่ สงผลกระทบตอการดํารงชีพผูป ว ย
และครอบครัว ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ นอกจากนี้
ยังสรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษา และกอใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจของผูปวย ครอบครัว รวมทั้ง
ประเทศชาติตามมา(2)
องคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข
เห็นถึงปญหาของโรคไมติดตอเรื้อรังที่นับวันจะรุนแรง
มากขึ้น และใหความสําคัญในการจัดการกับปญหานี้
อยางจริงจัง ดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเปนโรคที่ปองกัน
ควบคุม และจัดการไดดวยมาตรการที่เหมาะสม ตั้งแต
มาตรการดานกฎหมาย ควบคุมปจจัยกําหนด หลีกเลี่ยง
ป จ จั ย เสี่ ย ง ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดเสี่ ย ง
ปรับสภาพแวดลอมที่ลดเสี่ยงและเอื้อตอสุขภาพ และ
การเขาถึงระบบบริการที่มีคุณภาพของกลุมเสี่ยง และ
กลุมปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง เพื่อใหผูที่เสี่ยงตอโรค

คลินิก NCD คุณภาพ

สามารถควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยงรวม โอกาสเสี่ยงได
หรือดีขึ้น ลดอัตราปวย กลุมปวยสามารถควบคุมสภาวะ
ของโรคได ลดภาวะแทรกซอน ลดการนอนโรงพยาบาล
และลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ โ ดยตรงจากโรค
ไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยทํางาน(3)
ป 2558 กระทรวงสาธารณสุขจึงผลักดันใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ภายใตแผนงานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
เปาหมายคือ การลดปจจัยเสี่ยง และลดโรควิถีชีวิต
ในประชาชน โดยใชนโยบายการดําเนินงานคลินิก NCD
คุณภาพ ใหเปนตัวชี้วัดในระดับกระทรวง และกําหนด
กิจกรรมใหสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) ดําเนินงาน
คลินกิ NCD คุณภาพ เปนการบูรณาการระหวางเครือขาย
ของคลินิกในสถานบริการที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
และดําเนินการทางคลินิก เพื่อใหเกิดการเพิ่มคุณภาพ
บริการในกระบวนการปองกัน ควบคุม ดูแล และจัดการ
กับสาเหตุของปญหาโรคเรื้อรังอยางเปนระบบ ซึ่งไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2556 สําหรับเขตสุขภาพที่ 11
มี ดํ า เนิ น งานตามแนวทางและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขคือ ใหทกุ โรงพยาบาลดําเนินงานตามแนวทาง
การดําเนินงาน และไดกําหนดใหโรงพยาบาลประเมิน
ตนเอง (self assessment) ตามเกณฑคลินิก NCD
คุณภาพ แลวนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนา
ใหผานในแตละองคประกอบ และเพื่อเปนการกระตุน
ให ทุ ก พื้ น ที่ เ ร ง รั ด การดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งและ
เขมแข็ง เขตสุขภาพที่ 11 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ประกอบดวย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู  รั บ ผิ ด ชอบงานโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล และแตงตั้งโดย
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
ซึ่งในการจัดทีมประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
มีจํานวน 6 คน โดยไดประเมินไขวโรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพที่ 11 และดําเนินการประเมินรับรองมาตั้งแต
ป 2557 ป 2558 และในป 2559 ไดดาํ เนินการประเมิน
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รับรองโรงพยาบาลตามหลักการสุม โดยสํานักโรคไมตดิ ตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อทราบถึง
สถานการณ ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน และปจจัย
แหงความสําเร็จ ซึ่งจะนํามาใชเปนแนวทางในการสราง
โอกาสพัฒนาคุณภาพระบบบริการของคลินิก NCD ใน
สถานบริการใหมีคุณภาพตอไป(4)
คลินิก NCD คุณภาพ เปนรูปแบบการดูแล
โรคไมติดตอเรื้อรังที่ใชกันแพรหลาย ซึ่งการดูแลกลุม
โรคไมติดตอเรื้อรังเกิดขึ้น 3 สวน คือ
1. ชุมชนทั้งหมดที่ประกอบดวย นโยบายทั้ง
สาธารณะและเอกชน
Community
Resources
and policies

2. ระบบสุขภาพ รวมถึงโครงสรางการเบิกจาย
คารักษาพยาบาล
3. หนวยงานบริการสุขภาพ ประกอบดวย
โรงพยาบาลที่ใหการผสมผสาน คลินิกทีมดูแล แพทย
ผูใหบริการ โดยใน 3 สวนนี้ มีองคประกอบที่จําเปน
6 องคประกอบ คือ (1) ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน
(2) หนวยงานบริการสุขภาพ (3) การสนับสนุนการดูแล
ตนเอง (4) การออกแบบระบบบริการ (5) การสนับสนุน
การตัดสินใจ และ (6) ระบบขอมูลทางคลินิก(5)

Health System
Organization of Health Care

Selfmanagement
support

Informed
activated
patient

Clinical
information
systems

Decision
support

Delivery
system
design

Productive
interaction

Prepared
proactive
practice team

Functional and clinical outcomes
ภาพ The Chronic Care Model
ที่มา : The Chronic Care Model พัฒนาโดย The Mac Coll Institute(6)

การประเมิ น รั บ รองคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ
ใชการประเมินรับรองเพื่อเสริมพลัง (empowerment
evaluation) ที่เปนหลักการสําคัญที่ใชในการประเมิน
รับรองระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดยเมือ่ ประเมินรับรอง
แลว เครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอจะไดรับการ
สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่ตนเองทําไดดี เห็นโอกาสในการ
พัฒนา เห็นแนวทางในการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
มีพลังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน(7)
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ผลการ
ประเมินตนเอง (self assessment) กับผลการประเมิน
รับรองของทีมประเมิน เขตสุขภาพที่ 11 ตามเกณฑคลินกิ
NCD คุณภาพ
2. เพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทาง
คลินกิ NCD คุณภาพ ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 11
รวมทั้งบงชี้ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
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ขอบเขตการวิจัย
ใตตอนบน ปงบประมาณ 2557-2559 จํานวน 75 แหง
การวิจยั นี้ เปนการศึกษาผลการประเมินรับรอง ในปงบประมาณ 2557-2559
มาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาลเขตภาค
กรอบแนวคิด
ประเมินรับรององคประกอบคลินิก NCD คุณภาพ
6 องคประกอบ

ผลการประเมินรับรองโรงพยาบาล
ตามองคประกอบคลินิก NCD คุณภาพ

1. ทิศทางและนโยบาย
2. ระบบสารสนเทศ
3. การปรับระบบและกระบวนการบริการ
4. ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6. ระบบจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาผลการประเมิ น รั บ รองมาตรฐาน
คลินกิ NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาลเขตภาคใตตอนบน
ปงบประมาณ 2557-2559 สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีดําเนินการวิจัย
เชิงอรรถาธิบาย แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional

จํานวนโรงพยาบาลที่ได
รับการประเมินในปนั้น

(จํานวน รพศ. / รพท.
ในปงบประมาณ 2557
หรือไดรับการประเมินไมผาน
ในปที่ผานมา)

- ระดับดี 72-85 คะแนน
- ระดับดีมาก 86-95 คะแนน
- ระดับดีเยี่ยม 96-120 คะแนน

explanatory study) ไดกาํ หนดกลุม เปาหมายแบบเจาะจง
เปนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาล
ชุมชน ในพื้นที่เขตภาคใตตอนบน ในปงบประมาณ
2557-2559 จํานวน 75 โรงพยาบาล และสุม ลงประเมิน
ในแตละป ดังนี้

+

(จํานวน รพช. เปนรอยละ
ที่สุมประเมินในปนั้น
ตามที่กําหนด)

x

=
(จํานวน รพศ. รพท. รพช.
ที่ไมผานการประเมินรับรอง
ในปงบประมาณ 2557)

การประเมิ น โดยใช แ บบสอบถาม และการ
สัมภาษณบคุ ลากรรับผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของ
โรงพยาบาล นํามาวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน independent sample
t-test และ Mann-Whitney U test โดยโปรแกรม SPSS

+

(จํานวน รพช. ที่ไดรับ
การสุมประเมินในปนั้น
ตามที่กําหนด)

จํานวน รพช. ที่ไดรับ
การสุมประเมินในปนั้น
ตามที่กําหนด

และวิ เ คราะห เ ชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิ เ คราะห เ ชิ ง เนื้ อ หา
(content analysis) เพือ่ วิเคราะหองคประกอบของเกณฑ
คลินิก NCD คุณภาพ 6 องคประกอบ และวิเคราะห
หาช อ งว า งการพั ฒ นาผลการประเมิ น (gap) ของ
คลินิก NCD คุณภาพ
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ผลการศึกษา
ระดั บ โรงพยาบาลในเขตสุ ข ภาพที่ 11
ปงบประมาณ 2557-2559 พบวา โรงพยาบาลใน
เขตสุ ข ภาพ ที่ 11 เป น โรงพยาบาลในระดั บ F2
(โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง) มากที่สุด รองลงมา
เปนโรงพยาบาลในระดับ M2 (โรงพยาบาลแมขาย) F3
(โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก) F1 (โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ ) M1 (โรงพยาบาลทั่ ว ไปขนาดเล็ ก ) S
(โรงพยาบาลทั่วไป) และระดับ A (โรงพยาบาลศูนย)
ตามลํ า ดั บ และจั ง หวั ด ที่ มี โ รงพยาบาลระดั บ A
(โรงพยาบาลศูนย) มี 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานีและภูเก็ต
การประเมิน ผานเกณฑการประเมินรับรอง
ทั้ง 75 แหง คิดเปนรอยละ 100 และผลการประเมิน
แบงเปนระดับคือ ผานระดับดีเยี่ยม จํานวน 52 แหง

(รอยละ 69.33) ระดับดีมาก จํานวน 17 แหง (รอยละ
22.67) และระดับดี จํานวน 6 แหง (รอยละ 8.00)
โรงพยาบาลสวนใหญที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
ไดแก โรงพยาบาลในระดับ F1, F2, F3, M1, M2 สวน
โรงพยาบาลในระดับ A และ S มีผลการประเมินสวนใหญ
ในระดับดีมาก สวนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหวาง
ผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินรับรองคลินิก
NCD คุณภาพ ปงบประมาณ 2557-2559 พบวา
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง (X = 96.72, SD =
13.87) นอยกวาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรับรอง
(X = 102.65, SD = 11.06) แสดงวาผลการประเมิน
ตนเอง และผลการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
ปงบประมาณ 2557-2559 มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยระหวางการประเมินตนเอง และการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
เขตสุขภาพ ที่ 11 ปงบประมาณ 2557-2559
ประเมินตนเอง
ประเมินรับรอง

N
75
75

X
96.72
102.65

SD
13.868
11.059

t
-2.897

df
148

p-value
.004**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 1 - 6 ระหวางการประเมินตนเอง และการประเมินรับรองคลินกิ NCD
คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปงบประมาณ 2557-2559
N
X
SD
p (2-tailed)
Z
Mean rank
การประเมิน
องคประกอบ
75
16.44
2.662
65.73
ประเมินตนเอง
1. ทิศทางและนโยบาย
-2.790
0.005**
75
17.63
2.265
85.27
ประเมินรับรอง
75
11.43
2.182
62.21
ประเมินตนเอง
2. ระบบสารสนเทศ
-3.787
.000**
75
12.75
1.779
88.79
ประเมินรับรอง
75
25.32
3.803
72.98
ประเมินตนเอง
3. การปรับระบบและ
-0.715
0.475
75
25.89
3.323
78.02
ประเมินรับรอง
กระบวนการบริการ
75
11.83
1.833
70.73
ประเมินตนเอง
4. ระบบสนับสนุน
-1.362
0.173
75
12.21
1.687
80.27
ประเมินรับรอง
การจัดการตนเอง
75
11.55
2.120
66.71
ประเมินตนเอง
5. ระบบสนับสนุน
-2.507
0.012*
75
12.43
1.988
84.29
ประเมินรับรอง
การตัดสินใจ
75
20.16
3.433
65.92
ประเมินตนเอง
6.ระบบจัดบริการ
-2.732
0.006**
75
21.75
2.737
85.08
ประเมิ
น
รั
บ
รอง
เชื่อมโยงชุมชน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05, **p<0.01
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลีย่
องคประกอบที่ 1-6 ระหวางการประเมินตนเองและ
การประเมินรับรองคลินกิ NCD คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 11
ปงบประมาณ 2557-2559 พบวา องคประกอบที่ 5
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 และองคประกอบ
ที่ 1 ทิศทางและนโยบาย องคประกอบที่ 2 ระบบ
สารสนเทศ และองค ป ระกอบที่ 6 ระบบจั ด บริ ก าร
เชื่ อ มโยงชุ ม ชน มี ค ะแนนเฉลี่ ย แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01 สวนองคประกอบที่ 3
การปรับระบบและกระบวนการบริการ และองคประกอบ
ที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง มีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแนวทางคลินิก NCD คุณภาพ ของโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพที่ 11 พบวา ผูร บั ผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอ
เรื้ อ รั ง ของทุ ก โรงพยาบาล มี ค วามมุ  ง มั่ น ตั้ ง ใจใน
การดําเนินงานเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเกณฑที่ได
กําหนดไว และเครือขายที่เกี่ยวของใหความรวมมือใน
การดําเนินงานเปนอยางดี นอกจากนี้ ผูบริหารใหความ
สํ า คั ญ งานคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ โดยผู  บ ริ ห ารของ
ทุกหนวยงานที่เปนเครือขายของคลินิก NCD คุณภาพ
ทั้ ง หน ว ยงานภายในและภายนอก มี ก ารดํ า เนิ น งาน
เกี่ยวของเชื่อมโยงมายังคลินิก NCD คุณภาพ ทั้ง 6 องค
ประกอบ โดยเฉพาะองค ป ระกอบที่ 1 ทิ ศ ทางและ
นโยบาย องคประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ และองค
ประกอบที่ 6 ระบบจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งาน
ไดแก บุคลากรที่รับผิดชอบ NCD ในบางโรงพยาบาล
มีจํานวนนอย และการทํางานยังไมเปนทีม การสื่อสาร
ชี้แจงถายทอดแนวทางการดําเนินของบางโรงพยาบาล
ไมครอบคลุมถึงผูป ฏิบตั ทิ กุ ระดับ การมีสว นรวมของภาคี
เครือขายในการรวมคิดรวมวางแผน และรวมประเมิน
มีสว นนอย สวนใหญใหความสําคัญในการรวมดําเนินงาน
บุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข มี ภ าระงานค อ นข า งมาก
ทําใหไมสามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของกลุมหรือชมรมผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน
หรื อ ไปสนั บ สนุ น เสริ ม พลั ง ได อ ย า งสมํ่ า เสมออย า ง
ตอเนื่องได สงผลใหชุมชนบางพื้นที่ไมมีความเขมแข็ง
และการอบรมหลักสูตร case manager ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเพื่อเปนผูประสานหลักของโรงพยาบาล
ยั ง ไม ค รบทุ ก แห ง ทํ า ให ก ารมอบบทบาทหน า ที่ ก าร
ดําเนินงานแกคณะทํางานไมชัดเจน การสรางเครือขาย
การดําเนินงานใหเขามามีสวนรวมในการจัดการแกไข
ปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังไมครอบคลุมทุกระดับ และขาด
การบูรณาการกับผูจัดการระบบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง
ระดับอําเภอ (system manager) เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองกับมาตรการระดับจังหวัด เขตและประเทศ

วิจารณ
การศึกษาผลประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก
NCD คุ ณ ภาพ ในโรงพยาบาลเขตภาคใต ต อนบน
ป 2557-2559 พบวา โรงพยาบาลสวนใหญผานทุก
องคประกอบในระดับดีมาก โดยโรงพยาบาลที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมสวนใหญคือ โรงพยาบาล
ระดับ F1, F2, F3, M1, M2 สวนโรงพยาบาลระดับ A
และ S มีผลการประเมินสวนใหญอยูในระดับดีมาก
สอดคลองกับการศึกษาของวนิดา สาดตระกูลวัฒนา(8)
ที่ พ บว า รู ป แบบการจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง ซึ่ ง
ประกอบดวย 6 องคประกอบของคลินิก NCD คุณภาพ
ทีห่ นวยบริการปฐมภูมิ ทําใหคณ
ุ ภาพการรักษามีคณ
ุ ภาพ
ดีมากขึน้ สงผลใหลดความแออัดผูป ว ยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลทั่วไป และลดความ
รุนแรงของโรค และสอดคลองกับการศึกษาขององอาจ
นัยพัฒน และคณะ(9) ที่พบวา การประเมินดวยตัวชี้วัด
รายบุ ค คลที่ ถู ก ถ า ยทอดจากตั ว ชี้ วั ด และเป า หมาย
ขององค ก ร และเน น พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
เปนระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของ
ลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห และคณะ(10) ที่พบวา ระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบดวย (1) ปจจัยนําเขา
โดยมีวัตถุประสงค เกณฑการประเมิน ผูประเมิน ผูรับ
การประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน
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(2) กระบวนการ โดยเปนขั้นตอนการชี้แจงเกณฑการ
กําหนดตัวชี้วัด (3) ผลลัพธ โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน (4) ขอมูลปอนกลับ โดยนําผลการประเมิน
แจงใหกับผูรับประเมินรับทราบ สงผลใหระดับความ
สําเร็จตามตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น
ตนเอง และการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
ปงบประมาณ 2557-2559 พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01 และเมื่อแยกตาม
องคประกอบคลินิก NCD คุณภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ย
องค ป ระกอบที่ มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิติคือ องคประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย
องคประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ องคประกอบที่ 5
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และองคประกอบที่ 6 ระบบ
จัดบริการเชือ่ มโยงชุมชน สวนองคประกอบที่ 3 การปรับ
ระบบและกระบวนการบริการ และองคประกอบที่ 4
ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
สืบเนือ่ งจากบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
สวนใหญ แมมคี วามเขาใจแนวทางและเกณฑการประเมิน
แตมีบางประเด็นที่มีความเขาใจไมตรงกันกับผูประเมิน
ซึ่งในการประเมินผลตองชัดเจนในวัตถุประสงคการ
ประเมินวา ตองการใชผลจากการวัดและการประเมิน
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ หรื อ ใช ใ ห เ ป น ผลสะท อ นกลั บ ใน
การทราบปญหาอุปสรรค(11) รวมถึงการตัดสินใหคุณคา
ที่ บ างคนอาจตั ด สิ น ด ว ยการยึ ด ประโยชน เ ป น ใหญ
(utilitarianism) ขณะที่บางคนใชการมองใหครอบคลุม
ทุกดานที่เกี่ยวของ (pluralism)(12)

สรุป
การประเมิ น รั บ รองมาตรฐานคลิ นิ ก NCD
คุณภาพ ในโรงพยาบาลเขตภาคใตตอนบน ป 25572559 ลงพื้นที่ดําเนินการประเมินในปที่ 1 ชวงระหวาง
7 กรกฏาคม ถึง 8 สิงหาคม 2557 ในปที่ 2 ชวงระหวาง
18 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2558 และในปที่ 3
ชวงระหวาง 26 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2559
เครือ่ งมือทีใ่ ช เปนแบบสอบถามและสัมภาษณผเู กีย่ วของ
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เก็ บ ข อ มู ล จากเอกสารต า งๆ ตามองค ป ระกอบของ
มาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพ โดยประเมินรับรอง 75
โรงพยาบาล ที่มีผลการประเมินตนเองผานเกณฑ โดย
ผลการประเมินรับรองของทีมประเมินระดับเขตพบวา
ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น รั บ รองทั้ ง 75 แห ง คิ ด เป น
ร อ ยละ 100 และผลการประเมิ น แบ ง เป น ระดั บ คื อ
ผานระดับดีเยี่ยม จํานวน 52 แหง (รอยละ 69.33)
ระดับดีมาก จํานวน 17 แหง (รอยละ 22.67) และ
ระดับดี จํานวน 6 แหง (รอยละ 8) สวนการเปรียบเทียบ
ผลประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพของ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 โดยระหวางคะแนนเฉลีย่
จากทีมประเมินรับรองของเขตสุขภาพที่ 11 กับคะแนน
เฉลี่ ย ผลการประเมิ น ตนเองของโรงพยาบาลในเขต
ภาคใตตอนบน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ p<0.01 โดยบุคลากรสวนใหญที่รับผิดชอบ
งานโรคไมติดตอเรื้อรัง แมมีความเขาใจแนวทางและ
เกณฑการประเมิน แตมีบางประเด็นที่อาจเขาใจไมตรง
กั น กั บ ผู  ป ระเมิ น ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ คื อ ผู บ ริ ห ารให
ความสําคัญงานคลินิก NCD คุณภาพ และผูรับผิดชอบ
งานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง มีความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการดําเนิน
งานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ สวนปญหาอุปสรรคสําคัญ
คือ ขอจํากัดดานบุคลากร
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการประเมินให
มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งการประเมินตนเองและประเมิน
โดยทีมภายนอก โดยถายทอดเกณฑการประเมินให
ผูรับประเมิน และผูประเมินรับรองโดยทีมภายนอกให
เขาใจมาตรฐานตรงกัน
2. ควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาคลินิก
NCD คุณภาพ ใหเปนนโยบายระดับกระทรวงอยาง
ตอเนือ่ ง และเปนตัวชีว้ ดั ทีท่ กุ จังหวัดตองดําเนินการตาม
แนวทาง เพื่อผูบริหารทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
ที่เปนเครือขายของคลินิก NCD คุณภาพ ทุกหนวยงาน
ไดใหความสําคัญงานคลินิก NCD คุณภาพ และมีการ
ดําเนินงานเกีย่ วของเชือ่ มโยงมายังคลินกิ NCD คุณภาพ
อยางเชิงบูรณาการ จัดการแกไขปญหา โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
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กิตติกรรมประกาศ
การประเมิ น รั บ รองมาตรฐานคลิ นิ ก NCD
คุณภาพ ในปงบประมาณ 2557-2559 มีการดําเนินงาน
สําเร็จลุลว งไปดวยดี โดยแพทยหญิงศิรลิ กั ษณ ไทยเจริญ
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 11
จัง หวั ดนครศรีธรรมราช ที่ใหก ารสนับสนุน นโยบาย
คุณปรุงจิต หมายดี และคุณพรทิพย ใจเพชร รองผูอ าํ นวย
การสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 11 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ใหความกรุณาออกประเมินรับรอง
คลินิก NCD คุณภาพ รวมกับคณะกรรมการประเมิน
รั บ รองคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 11
ในป ง บประมาณ 2557-2559 จึ ง ขอขอบพระคุ ณ
เปนอยางสูง และขอขอบคุณสํานักโรคไมติดตอ ที่ให
การสนับสนุนคูมือ แนวทางการประเมินคลินิก NCD
คุณภาพ และขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตภาคใต
ตอนบน จํานวน 75 แหง ในปงบประมาณ 2557-2559
ที่ ใ ห ค วามกรุ ณ าคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพที่ 11
เขาประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาล และ
ขอขอบคุ ณ ผู  รั บ ผิ ด ชอบงานโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานประเมินตนเอง และประเมินรับรอง
คลินกิ NCD คุณภาพ ในปงบประมาณ 2557-2559 จน
สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี
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