โครงการ TDE - Diabetes Patient Care Team (DPCT) Award ประจาปี 2560
สมาคมผูใ้ ห้ความรู้โรคเบาหวาน
Thai Association of Diabetes Educators (TDE)
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไร้เชือ้ เรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases = NCDs) ทีก่ าลัง
ระบาดไปทัวโลกและเพิ
่
ม่ จานวนมากขึน้ ทุกปี จากการสารวจในประชากรไทยระหว่างปี 2553-2555 พบว่า
มีผเู้ ป็นเบาหวานจานวนมากถึง 3.2 ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ มากขึน้ เป็น 4.3 ล้านคนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2578) นอกจากนี้ยงั พบผูม้ คี วามเสีย่ งสูงต่อโรคเบาหวานอีก 4.1 ล้านคน ทีม่ คี วามผิดปกติ
ของน้าตาลในเลือดแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ เป็นเบาหวาน
การส่งเสริมป้องกันดูแล ควบคุมและรักษาโรคเบาหวานจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นทีมของสหสาขาวิชาชีพ ทางานประสานเชื่อมโยงกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว ตลอดจนชุมชน และ
ผูบ้ ริหารองค์กรส่วนท้องถิน่ ทีส่ นับสนุ นทรัพยากรในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมให้กลุ่มเสีย่ งและผูป้ ว่ ย
ด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีย่ งั ไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
บริโภคร่วมกับการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อควบคุมระดับน้าตาล ไขมัน และความดันโลหิตให้
ใกล้เคียงปกติ ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพื่อลดอัตราการ
เพิม่ ผูป้ ว่ ยรายใหม่ และลดจานวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีย่ งั ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลให้อยูใ่ นเกณฑ์ทพ่ี งึ
ประสงค์ เพื่อชะลอและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรือ้ รังจากโรคเบาหวาน ทีท่ าให้สญ
ู เสียการทางาน
ของอวัยวะและระบบต่างๆ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการดารงชีวติ เช่น ปลายประสาท เท้า ตา ไต หัวใจ สมอง
ซึง่ ล้วนทาให้คุณภาพชีวติ ลดลง ไม่สามารถประกอบการงานหารายได้เลีย้ งดูครอบครัว แต่กลับต้องมี
รายจ่ายด้านสุขภาพเพิม่ มากขึน้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยรวม
สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน (Thai Association of Diabetes Educators) และสมาคมนัก
กาหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietatic Association) ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาทีมงาน
สหสาขาวิชาชีพทีท่ าหน้าทีใ่ ห้บริการสนับสนุ นส่งเสริมประชากรกลุ่มเสีย่ ง และผูป้ ว่ ยด้วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงให้ ตระหนัก ถึงความสาคัญของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการป้องกันดูแลตนเองให้
รอดพ้นภัยเงียบทีค่ ุกคามจากโรคเบาหวาน และชะลอ/ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรือ้ รัง
จึง
เห็นสมควรให้มกี ารนาเสนอรายงานผลของการปฏิบตั งิ านเป็นทีมเพื่อพิจารณามอบรางวัล
TDE’s
Diabetes PCT Award ให้กบั ทีมงานทีส่ มควรได้รบั การยกย่องและเชิดชู โดยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มามากกว่า 10 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากบริษทั เทอรูโม (ประเทศไทย) จากัด ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2548 - 2557
ในปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาบริษทั เบอร์ลนิ ฟาร์มาซูตคิ อลอินดัสตรี้ จากัด และบริษทั โรช ไดแอกโน
สติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้รว่ มมือกันสนับสนุนสมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานให้ดาเนินการสานต่อ
เจตนารมณ์ดงั กล่าว โดยยังคงแยกประเภทของการให้รางวัลกับสถานพยาบาลต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับ
ตามขอบข่ายของความรับผิดชอบงาน และปรับเปลีย่ นองค์ประกอบในการนาเสนอผลของการปฏิบตั งิ าน
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(Outcome of performance) ให้สอดคล้องกับบริบทและภาระงานของสถานพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละ
ระดับ โดยยึดหลัก 3P (Purpose, Process, Performance) ตามแนวทางการเยีย่ มสารวจของสถาบัน
รับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทางานและประกาศเกียรติคุณของทีมสหสาขาวิชาชีพทีร่ ว่ มแรงร่วมใจในการส่งเสริม
ป้องกัน ติดตามควบคุมดูแล และบาบัดรักษาโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานปรากฏให้เห็นเป็ น
เชิงประจักษ์ โดยเน้นแนวทางปฏิบตั ิ 3 ประการคือ
1.1 ให้ความรู้ ความมันใจ
่ (Education and Empowerment) แก่ผปู้ ว่ ยและกลุ่มเสีย่ ง
1.2 สนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Lifestyle modification) ของผูป้ ว่ ยและกลุ่มเสีย่ ง
1.3 สร้างเสริมวินยั ในการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง (Diabetes self care management)
2. เพื่อกระตุน้ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพระบบบริการของทีมงานสหวิชาชีพด้านเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
3. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ วัตกรรม หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งเสริม สนับสนุนและ
ติดตามการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยและกลุ่มเสีย่ งทีเ่ หมาะกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ประเภทของรางวัล
รางวัลสาหรับทีมงานสหวิชาชีพในการส่งเสริมป้องกันและบริบาลผูป้ ว่ ยเบาหวานใน
สถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับโรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทัวไป
่ (ขนาด 150 เตียงขึน้ ไป)
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ระดับโรงพยาบาลชุมชน (ขนาด 15-30 เตียงขึน้ ไป)
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย เงินสด 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. ระดับหน่วยบริการปฐมภูม ิ (PCU) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต)
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
สถานพยาบาลทุกระดับทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ TDE Diabetes-PCT Award จะได้รบั ใบประกาศ
เกียรติคุณจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) ในงานมหกรรมประจาปีของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (HA Forum) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมีนาคมในปีถดั ไป (สมาคมฯ จะแจ้ง
กาหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครัง้ )
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คุณสมบัติผม้ ู ีสิทธิ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
1. ทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทีส่ ่งเสริมป้องกัน ดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
และเครือข่ายผูร้ ว่ มทีมงานนอกสถานพยาบาลซึง่ มีบทบาทสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ครู อบต. อบจ. อสม. พระสงฆ์ เป็นต้น
2. ดาเนินงานให้การบริบาลโรคเบาหวานมาแล้วมากกว่า 3 ปีขน้ึ ไปเพื่อให้มขี อ้ มูลเพียงพอในการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของงานการให้บริบาล โดยอาศัยดัชนีชว้ี ดั ต่างๆ ตามความเหมาะสมของระดับ
สถานพยาบาลในระยะเวลาทีก่ าหนด ควรมีขอ้ มูลตามตัวชีว้ ดั ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
3. ทีมสหวิชาชีพทีเ่ คยได้รบั รางวัล Diabetes PCT Award จากสมาคมฯ มากกว่า 3 ปีขน้ึ ไป หาก
มีขอ้ มูลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผลการพัฒนางาน (Outcome of Performance) อย่างต่อเนื่อง
หรือก้าวกระโดด มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะนาเสนอรายงานเพื่อขอรับรางวัลใหม่อกี ครัง้ โดยเพิม่ ข้อมูลผลลัพธ์ตาม
ตัวชีว้ ดั ของปีสุดท้ายทีเ่ คยได้รบั รางวัล ผนวกกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี นับจากปีปจั จุบนั (เช่น ปี
ปฏิทนิ มกราคม พ.ศ. 2557 – ธันวาคม 2559 หรือ ปีงบประมาณ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559 เป็น
ต้น)
เกณฑ์และกติ กาในการนาเสนอผลงานเพื่อชิ งรางวัล
ทีมงานสหสาขาวิชาชีพทีป่ ระสงค์จะนาเสนอรายงานเข้าชิงรางวัล
TDE Diabetes Patient Care
Team Award กรุณาปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของการนาเสนอรายงานดังนี้
1. โปรดจัดทารายงานตามหัวข้อและรูปแบบทีส่ มาคมฯ ได้กาหนดไว้สาหรับสถานพยาบาลแต่ละ
ประเภท หัวข้อใดทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูลให้ระบุว่า “ไม่มขี อ้ มูล” โดยมิให้ตดั หัวข้อหรือตัวชีว้ ดั นัน้ ออก
2. จัดทารายงานจานวน 3 ชุด (โดยเฉพาะผลลัพธ์) ตามรูปแบบและลาดับของตัวชีว้ ดั ตามที่
กาหนดสาหรับแต่ละประเภทของสถานพยาบาล (ดูแนวทางการเขียนรายงาน TDE-DPCT
Award ตามเอกสารแนบหมายเลข 1) โดยมีความยาวของรายงานทัง้ หมด (สารบัญ เนื้อหา
รวมภาคผนวกและรูปภาพ) ไม่เกิ น 25 หน้ า
3. กรอกข้อมูลลงใน ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิ งรางวัล TDE-DPCT Award ระบุ
ประเภท/ระดับ ของสถานพยาบาลทีส่ ่งเข้าประกวด ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ท้ายหนังสือ
ฉบับนี้ ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมกับรายงาน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึกส่งถึงสมาคมผูใ้ ห้ความรู้
โรคเบาหวาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (29 กันยายน 2560) ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง
สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน
สานักงานชัน้ 16 อาคาร 2 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เลขที ่ 3850 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4. ทางคณะกรรมการไม่รบั พิจารณาการนาเสนอผลงานในรูปแบบของอัลบัม้ ภาพถ่าย หรือ
เป็นแผ่น CD รายงานการนาเสนอ
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5. ทางคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่นาเสนอ
ตามเกณฑ์กติกาและรูปแบบทีไ่ ด้กาหนดให้ส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล TDE-DPCT Award
เกณฑ์การตัดสิ นผลงานเพื่อรับรางวัล
1. เป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพทีท่ างานส่งเสริมป้องกัน บาบัดรักษาผูเ้ ป็ นเบาหวานโดยเน้นการให้
ความรูเ้ พื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตนเอง (Education and empowerment on lifestyle
modification and self care management) มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ มีเป้าหมายในการดาเนินงาน
ชัดเจน
2. มีโครงสร้างของทีมทีเ่ หมาะสมกับภาระงาน และได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารภายในและ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง)
เพื่อ
สนับสนุน สร้างเสริมกระบวนการและกิจกรรมของชุมชนทีส่ ่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
3. มีระบบบริหารการให้บริการ กระบวนการทางาน กระบวนการสอนและประเมินการให้ความรู้
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ( Diabetes Self Management Education and Support = DSME & S) การ
ติดตามจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของวิชาชีพ
4. มีผลลัพธ์จากการติดตามผลของการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมป้องกันดูแลโรคอ้วน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงเป็นหลักฐานชัดเจน ( Evidence based data) และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนด
5. มีนวัตกรรมของกระบวนการทางาน ระบบการสื่อสาร สื่อการสอน หรือสิง่ ประดิษฐ์
ในการ
ดาเนินกิจกรรมสนับสนุ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ หมาะกับบริบทของวัฒนธรรมจากภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
โดยแบ่งให้น้าหนักคะแนนของเกณฑ์ตดั สินในข้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นสัดส่วนร้อยละ 10, 15,
25, 40 และ 10 ตามลาดับ ส่วนรายละเอียดของเกณฑ์การตัดสินในแต่ละข้อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด และคณะอนุกรรมการตรวจเยีย่ ม (สหวิชาชีพ) ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานเป็นรายปี และผลการตัดสินของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุดถือว่าเป็นอัน
สิน้ สุดโดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ
กาหนดการส่งผลงาน ส่งรายงานทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงสมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานภายใน
วันที่ 29 กันยายน 2560.(ดูวนั ประทับตราไปรษณียเ์ ป็นสาคัญ)
********************
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