
1ะยะเวฬุนทา?ฑ์าเจพาน
1. ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไดเร้ือรัง โรคหวัใจและพลอดเลฮืด ให้ตัวแทนผู้รับผิดชอบจากสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด , สำนักงานป๋องกันควบคุมโรคท้ัง 12 แห่ง และประธานหรือเลขานุการ Service plan ท้ัง 12 เขต เม่ือวันห่ี 18 ธันวาคม 2560
2. พ้ืนท่ี/สถานบริการ ดำเนินการประเมินตนเอง ภายใบเสอืนมกราคม
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม ระหว่าง เดือนคุมภาพันธ์- มีนาคม
4. สำนักงานป๋องกันควบคุมโรคร่วมกับเครือข่าย (Service plan, สสจ. เป็นต้น) เพ่ือติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการประเมิน ระหว่าง เดอืนเมษายน- มิอุบายน
5. สำนักงาบป้องกันควบคุมโรค ท้ัง 12 แห่ง คัดเลือกตัวแทนเขต โดยระบุผลงานด้านท่ีโดดเด่น และรวบรวมส่งให้สำนักโรคไม่ติดต่อ ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561

•  ด้านวิจัยและนวัตกรรม
•  ด้านการออกแบบระบบบริการ
•  ด้านการเฝืาระวัง การใช้ข้อมูล
•  ด้านการบูรณาการกับระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

เกณฑ์การประเมินแบบอย่างท่ีสื (Best Practice) การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD) ในระดับจังหวัด

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดการประเมิน คะแนนเดืม คะแนนท ี่เด ั
1 นโยบาย กลโกขับเคล่ือน และ 

แผนการดำเนินงานป้องกัน 
ควบคุมโรคหัวใจและหลอด 
เลือดระดับจังหวัด 
(20 คะแนน)

1 .  ม ีการเฝืาระวังและบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือใช้โนการวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด เข่น สถานการณ์โรค ข้อมูลโรคหัวใจและหลอดเลือด การเฝืาระวังในแต่ละกลุ่มเล่ียง 
(2คะแนน)

2. มีแผนปฏิป๋ติการโรคไ ม ติ่ดต่อระดับจังหวัดประเด็นตังบ้ี
- แผนเพ่ือการส่งเสริม เข่น การส่งเสริมประซาสัมพันธ์โรคหัวใจและหลอดเลือด1 การรณรงค์- 

กิจกรรมส่ือสารเตือนภัยโรคหัวใจและหลอดเลือด(2คะแนน)
- แผนเพ่ือการปัองกันเข่นการประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด ในสถาน! เริการ หรือ ขมชน หรือ 

สถานประกอบการ(2คะแนน)
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เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดการประเมิน คะแนน ฝเม คะแนนท่ีใดํ
- แผนเพ่ือการจัดการความเสียงเพ่ือลดโรคหัวใจและหลอดเลือด เซ่น การจัดการป้จจัยเส่ียงและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หลังจากได้รับการประเมินฯ(2คะแนน)
3. มีกลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงาบป้องกันควบคมโรคหัวใจและหลอดเลือด

- NCD Clinic Plus
- NCD Board
- DHB/DC
- คณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
- Service Plan6าฃา NCD (DM, HT ,stroke ,COPD), Service Plan สาขาโรคหัวใจ

>5
ซ่องทาง=5 
3-4
ซ่องทาง= 3 
1-2
ซ่องทาง= 1

4. มีการนำผลลัพธ์จากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดมาปรับปรุง พัฒนา การ 
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5

5. มีนโยบายและแผนการจัดการป้จจัยเส่ียงเก่ียวกับการดำเนินงาบป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอด 
เลือดเซิงรุกไปสู่กลุ่มท่ีมีระดับความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) น้อยกว่า 30% หรือ 
กลุ่มประซาขน

2

ครแนษทน 20
2 กระบวนการและการบูรณาการ 

การดำเนินงานป้องกัน ควบคุม 
โรคหวัใจและหลอดเลือดใน 
คลินิก NCD Clinic Plus 

(20 คะแบบ)

1. ร้อยละของอำเภอในจังหวัดมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาบป้องกันควบคมโรคหัวใจและหลอด 
เลือดในพ้ืนท่ีรับผิดขอบ

<ร้อยละ 50 
=0

ร้อยละ 50- 
7 0 - 5  

>ร้อยละ 70 
= 7

2. ร้อยละ NCD Clinic Plus ในจังหวัดท่ีมีการดำเนินงานป้องกันควบคมโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย 
มีผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกประเด็น ดังน้ี

<ร้อยละ 50 
=0

หน้า 6



เกณท์การประเมนู รายละเสิยคการประเมน คะนนูนูเสืม คะนนูนูท่ัไดั
- การประเมินโอกาสเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
- การจัดบริการหลังการประเมินฯ ะ การจัดการฟ้จจัยเส่ียงตามระดับความเส่ียง, การกระตุ้นเตือน 

ให้มีการปรับเปล่ียนเข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือนรายบุคคล ในกลุ่มเส่ียงสูง.>30%
- การประเมินซ้ํา ะ กลุ่มเส่ียงสูงมาก (> 30%) ท่ีใด้การปรับเปล่ียนเข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 

เดือน

ร้อยละ 50- 
70 = 5  

>ร้อยละ 70 
= 7

3. ร้อยละ NCD Clinic Plus ในจังหวัดท่ีมีการบรณากับคลินิกอ่ืนตามฟ้จจัยเส่ียงภายในรพ.กระทรวง 
สาธารณสุข เช่น คลินิกไร้พุง คลินิกอดบุหร่ี คลินิกเลิกเหล้า

<ร้อยละ 50 
=0

ร้อยละ 50- 
70 = 1 

>ร้อยละ 70 
= 2

4. ร้อยละ NCD Clinic Plus ในจังหวัดท่ีมีการบุรณากับภาคีเครือข่ายภายบอกกระทรวงสาธารณสฃ 
เช่น อบต. เทศบาล ซมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน วัด ซมรมออกกำลังกาย

<ร้อยละ 50 
=0

ร้อยละ 50- 
70 = 2 

>ร้อยละ 70 
= 4

คะแนูนูรวม 20
3 การสอสารเสือนภัยในูกลุ่ม 

ประชากรท่ัวไป 
(10 คะแนบ)

1. ร้อยละของอำเภอท่ีมีกิจกรรมส่ือสารรณรงค์เพ่ือการฟ้องกันควบคมโรคหัวใจขาดเลือด เช่น การ 
ส่งเสริมประซาล้มพันธ1รคหัวใจขาดเลือด, การรณรงค์'กิจกรรมส่ีอสารเดือนภัยโรคหัวใจขาดเลือด 
ทุก 3 เดือน ครอบคลุมในประเด็น ดังน้ี

<ร้อยละ 50 
=0

ร้อยละ 50- 
7 0 - 2



เกณฑ์การประเมน รายละเสิยคการประเนิน คะแนนเด็ม คะแนนท่ีไตั
- สถานการณ์
- ปัจจัยเส่ียง
- อาการเตือน
- ข้อควรปฏิบัติเม่ือมีอาการเตือน

>ร้อยละ 70 
= 5

2. ร้อยละของอำเภอท่ีมีกิจกรรมส่ือสารรณรงค์เพ่ือการป้องกันควบคมโรคหลอดเลือดสมอง เซ่น การ 
ส่งเสริมประขาส้มพันธโรคหลอดเลือดสมอง, การรณรงค์-กิจกรรมส่ือสารเตือนภัยโรคหลอดเลือด 
สมอง ทุก 3 เตือน ครอบคลุมในประเด็น ดังน้ี
- สถานการณ์
- ปัจจัยเส่ียง
- อาการเตือน
- ข้อควรปฏิบัติเม่ือมีอาการเตือน

<ร้อยละ 50 
=0

ร้อยละ 50- 
70 = 2  

>ร้อยละ 70 
= 5

ระ.แนม!ว!! 10
4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตาม 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนดไว้ 
(35คะแนบ)
ข้อมลระตับจังหวัด ณ วับท่ี 31 
พฤษภาคม 2561
(ข้อมูล HDC พิจารณาวันท่ี 16 
มิถุนายน 2561)

มีผลการดำเนินงานระตับจังหวัดที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัค
1. ผู้บัวย DM HT ท่ีข้ึนทะเบียน ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 60 

% ณ วันท่ี 31 พค 2561 (10 คะแนน)

35 คะแนน

2. ผู้บัวย DM HT ท่ีข้ึนทะเบียน ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีอยู่ 
ในกลุ่มเส่ียงสูงมาก (> 30%) ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วนได้รับการ 
ประเมินซ้ําแล้วมีระดับความเส่ียงลดลง (<30%) 17.5% ณ วันท่ี 31 พค 2561 (10 คะแนน)

3. ร้อยละผู้บัวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปีงบประมาณ 2561 BP < 140/90 
เททกแg มากกว่าเท่ากับ 30% (7 คะแนน)



เกณฑ์การประเมิน รายละแย#เการประเมนิ คะแนนเดีม คะแนนท่ีได้
4. อัตราอุปัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561ลดลง (1 ต.ค. 60 -  31 พ.ค.61) เทียบกับ 

ปีงบประมาณ 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (8 คะแนน)
*ข้อ 1-4 รายงานจาก Health data center

คะแนนร-วม 25
5 นวัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนระดับจังหวัด 

(15คะแนน)
สถานบริการและเครือข่ายบริการมีนวัตกรรม/ผลงานเด่น และ/หรือ งานวิจัย และ/หรือ R2R ท่ีส่งผลต่อ 
ความสำเร็จในการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยระบุรายละเอียดการนำไปใข้, ประโยซนํท่ี 
ได้รับ และข้อจำกัด (ถ้ามี)

ไม่มี = 0, 
1-2 = 5, 

3-4 ะะ 10, 
> 5 = 15

คะแบบรวม 15
รวมนนาเฒ ม#! 100

ระยะเวลาไนการพำเนนงาน
1. ช้ีแจงเกณฑ์การประเมนิแบบอยา่งทีด่ ี (Best Practice) การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไตเร้ือรัง โรคหวัใจและหลอดเลอืด ให้ตัวแทนผู้รับผิดชอบจากสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท้ัง 12 แห่ง และประธานหรือเลขานุการ Service plan ท้ัง 12 เขต เม่ือวับท่ี 18 ธันวาคม 2560
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินตบเอง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -  มีนาคม 2561
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคัดเลือกตัวแทนระดับเขต กำหนดส่งผลงานด้านท่ีโดดเด่นเพียง 1 

ด้าน ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
4. สำนักงานป้องกับควบคุมโรค ท้ัง 12 แห่ง ส่งรายละเอียดของแบบอย่างท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีเป็นตัวแทนให้สำนักโรคไม่ติดต่อ ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2561


