
Area based : NCD (Cardiovascular disease) 
Functional based : กลุ่มวัยท างาน (DM / HT ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 

รอบ  
3 เดือน 

รอบ  
6 เดือน 

รอบ  
9 เดือน 

รอบ  
12 เดือน 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน 
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ (Area based) 

DM≥ร้อยละ40 
HT≥ร้อยละ60 

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  

DM≥ร้อยละ15 
HT≥ร้อยละ50 

DM≥ร้อยละ45 
HT≥ร้อยละ 60 

DM≥ร้อยละ60 
HT≥ร้อยละ70 

2. ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชน
วิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  

วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ 
โรค ปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยง ตาม
กลุ่มวัย ตาม 
settings 

มีการจัดท า
แผนงาน/ 
โครงการและ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาแบบ
มีส่วนร่วม 

มีการติดตาม
ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะการ 
ด าเนินงานใน
ระยะต่อไป 

จังหวัดมีชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs” 
จ านวน 1 ชุมชน  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 



Matrix Scoring Inspection : ประเด็นก ากับติดตาม (กลุ่มวัยท างาน) และปัญหาส าคัญในพื้นที่เขต (NCD) ปีงบประมาณ 2564 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
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HTรายใหม่ (ลดลง) = ลดลง (4.7/2.4) 

Key Strategic 
Intervention 

(KSI) 

Key Result 
Indicator 

(KRI) 

Key Operative 
Indicator 

(KOI) 

         ส่งเสริมสุขภาพ/ลดเสี่ยง                          คุณภาพบริการ/ลดป่วย              คุณภาพการบ าบัดรักษา/ลดตาย Objectives 

Stroke dead(<7) = 8.31 % 

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ 

BMI ปกติ(≥50%) = 45.31%  

เลิกบุหรี(่20%) = 2.95% 

คัดกรองDM/HT(90%)=82.35%/82.38% 

คัดกรองตา/เท้า(60%)=16.93%/27.77% 
คัดกรองไต(80%)=42.21%     

ประเมิน CVD Risk(≥90%)= 77.16%  

ติดตาม DM(60%) = 35.35% 
ติดตาม HT(70%) = 47.78%  

มี Stroke Unit  

     DM รายใหม่(≤1.85%) = 1.10% 

 Home  BP(≥50%)= 52.16%  ปชส.สัญญาณเตือน Stroke/STEMI 

คลินิก DPAC/คลินิกปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 7 แห่ง 

H4U พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 39.88% 

10 ล้านครอบครัว/ก้าวท้าใจ =13.54% 

คัดกรองผู้สูบบุหรี(่50%) = 31.61% 
เข้าสู่ระบบบ าบัด(50%) = 70.91% 

ตัวชี้วัดรอง ตัวชี้วัดหลัก 

อสม./ชุมชน/รพ.สต./รพช./สสจ. อสม./รพ.สต./รพช./รพท.ขนาดเล็ก/สสจ. รพช./รพท.ขนาดใหญ่/รพศ./สสจ. หน่วยด าเนินการ 

มี case manager  12  แห่ง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

มีชุมชนลดเค็ม 5 แห่ง 

รพ.สต ติดดาว(75%) = 21.75 %  

ผ่านเกณฑ์ “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  

DM ควบคุมได้(40%)= 21.71% 
HT ควบคุมได้(60%) = 48.45 % 

รพ. ผ่าน NCD Clinic +(70%)= 69.57 % 

มีระบบ Fast  track  

STEMI dead(<9) = 12.16 % 



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ 
Area based : NCD (Cardiovascular disease) 

Functional based : กลุ่มวัยท างาน (DM / HT ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD) 
ประเด็นชื่นชม : มีโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของจังหวัด (NKHDC) 
จุดแข็ง : ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบาย/ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น 
จุดอ่อน : ระบบติดตามผู้ป่วย DM , เครื่องมือคัดกรองไม่เพียงพอ , การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม/มาตรการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ 
ระยะส้ัน 

มาตรการ 
ระยะยาว 

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคมุได้ 
 
 
 

เพิ่มความครอบคลุม
ในการตรวจ 
HbA1C 
 

- ผู้ป่วยไม่มาตามนัด 
ไปรับบริการที่คลินิก/รพ.เอกชน 
- มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ เช่น ร้านโรตี 
น้ าชา กาแฟ  
- มีวิถีชีวิตและการบริโภคที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคและการควบคุม  

- ประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการจัดการ
ระบบข้อมูล 
- เน้นให้ผู้ป่วยพบผู้จัดการ
โรครายกรณ ี
- สร้าง Health Literacy 
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

- พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด/ไป
รับบริการที่เอกชน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน NCD ผ่าน 
พชอ.ให้มากขึ้น 
- ขยายชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD ให้
ครอบคลุมมากขึ้น 


