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ค�ำน�ำ

ส�ำ

นักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ กรมควบคุมโรค และชมรม
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา (ผชช.ส.) ได้ร่วมมือกันศึกษาระบบการบริหาร           
จัดการโรค NCDs และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพ
ทั้ง 12 เขต โดยใช้เครื่องมือ “SI3M” เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบด้วย โครงสร้างกลไกการ
ท�ำงาน (S : Structure) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (I : Information) กระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม
(I : Intervention and Innovation) การบูรณาการ (I : Integration) การติดตามประเมินผล                          
(M : Monitoring and Evaluation) จากการศึกษาและนิเทศติดตามงานในพื้นที่พบความแตกต่าง                   
ของระบบบริ ห ารจั ด การตามประเด็ น SI3M ของแต่ ล ะเขตสุ ข ภาพซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของ                     
การด�ำเนินงานลดปัญหาโรค NCDs และพบว่าเครื่องมือ SI3M สามารถใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา            
ระบบงาน โดยเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน ใช้ประเมินตนเองชี้ให้เห็นโอกาสการพัฒนา และประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานได้อย่างดียิ่ง
ดังนั้น จึงจัดท�ำคู่มือการบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : SI3M ฉบับปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในการบริหารงานโรค NCDs ของเขตสุขภาพ สามารถน�ำไปใช้ ได้ ในระดับเขต จังหวัด               
และอ�ำเภอ โดยสาระส�ำคัญแบ่งเป็น 3 บท ประกอบด้วย บทน�ำ การใช้ SI3M ในทางปฏิบัติ และ SI3M
Scoring ซึ่งคณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการและด�ำเนินงานโรค NCDs ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ
สิงหาคม 2558
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
โรค NCDs (Non-Communicable diseases : NCDs) องค์การอนามัยโลกได้ ให้         
ค�ำจ�ำกัดความโดยประกอบไปด้วย กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ปอดอุดกั้นเรื้องรัง และโรคมะเร็ง หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรค NCDs ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลจากวิถชี วี ติ ของคนไทย ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกก�ำลังกาย อาหาร
หวานมันเค็มจัด และมีความเครียด องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
เห็นว่ากลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาใหญ่ที่ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจาก สถิติ             
ผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก
ทั้งหมด ประมาณ 30 ล้านคนหรือร้อยละ 63 ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และร้อยละ 70              
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ กว่าร้อยละ 80 เป็นประชากรของประเทศ                     
ที่ก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับประเทศไทยเอง สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค
NCDs และที่ส�ำคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติ
ปี พ.ศ. 2552 พบว่า  มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า  300,000 คน                 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73  ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี
สถานการณ์โรคและพฤติกรรมเสีย่ งของโรค NCDs เป็นทีม่ าของการก�ำหนดเป้าความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินงานร่วมกันของสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ในการด�ำเนินงาน             
ให้ประสบความส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2568 ดังนี้  
1. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรต่อปีของประชากรอายุตั้งแต่              
15 ปีขึ้นไป ลดลงร้อยละ 10
2. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ลดลงร้อยละ 10
3. ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรอายุมากกว่า  15 ปีข้ึนไป ลดลง                    
ร้อยละ 30
4. ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมในประชากร ลดลงร้อยละ 30
5. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ 25  
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6. ความชุกของภาวะน�้ำตาลในเลือดสูง/โรคเบาหวานและโรคอ้วนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้น
7. ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้รับ              
ค�ำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (รวมถึงการควบคุมน�้ำตาล) และรับยาเมื่อมีข้อบ่งชี้ ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 50
8. การมียาทีจ่ ำ� เป็นและเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐานส�ำหรับรักษา/บริการผูป้ ว่ ยโรค NCDs ทีส่ ำ� คัญในสถานบริการ
รัฐและเอกชน ร้อยละ 80
9. อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (และ/หรือ) โรคปอดเรือ้ รังของประชากร
อายุระหว่าง 30-70 ปี ลดลงร้อยละ 25
ในประเทศไทยโรค NCDs ได้ก�ำหนดเป็นเป้าหมายหลักการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                     
แห่งชาติฉบับที่ 10 และจะต้องสานต่อเจตนารมณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11                    
และแผนพัฒนาระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ส�ำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวผ่านกระบวนการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ           
แผนยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู         ่
ภาคปฏิบัติการอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่และวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค
ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย และลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ให้กา้ วสูว่ ถิ ชี วี ติ พอเพียง สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมสุขภาวะ โดยยุทธศาสตร์สขุ ภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ (Social Mobilization and Public
Communication)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance and Care System)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)
เมื่อเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความยากเป็นอย่างยิ่งที่จะด�ำเนินการ          
ให้งาน NCDs บรรลุได้ตามที่ก�ำหนด โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
ระบบทั้งประเทศ รูปแบบการบริหารจัดการโรค NCDs  SI3M จึงถูกสร้างขึ้นมา  การพัฒนาและด�ำเนินการตาม             
รูปแบบ SI3M จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการด�ำเนินงานที่สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย            
ภาวะแทรกซ้อนจากโรค NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง) และสามารถ          
เพิ่มการบริโภคที่เหมาะสม การออกก�ำลังกายที่เพียงพอ เนื่องจากการด�ำเนินงานตามรูปแบบ SI3M เป็นเรื่องใหม่
เพราะฉะนั้นการจัดท�ำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยคาดหวังว่าคู่มือที่พัฒนา
ขึ้นจะสามารถเป็นเครื่องมือที่น�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลถึงกระบวนการท�ำงาน ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ ที่มีประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงาน SI3M ที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวิธีการด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางเดียวกันและมุ่งเน้น
ผลลัพธ์
2
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วิธีการด�ำเนินงาน
เพื่อให้การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบ SI3M สามารถให้ผู้ปฏิบัติได้น�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับนโยบายจากระดับผู้บริหาร และจัดตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินการ โดยส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และ                 
กรมการแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยคณะท�ำงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา 
โดยปี 2556 แพทย์หญิงประนอม ค�ำเที่ยง ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
และนายแพทย์ดิเรก ข�ำแป้น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ตระหนักถึงปัญหา
การด�ำเนินงานโรค NCDs ของประเทศ จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการโรค NCDs และระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทยเพื่อสร้างกระบวนการเสริมพลังขับเคลื่อนงาน NCDs โดยสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า  SI2M ประกอบด้วย
Structure: S Information: I1 Intervention and Innovation: I2 และ Monitoring and Evaluation : M&E ให้เป็น
เครื่องมือในการนิเทศติดตามประเมินผลส�ำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานใช้ประเมินตนเอง (Self assessments)
เพือ่ เปรียบเทียบผลงาน (Benchmarks) และสร้างการมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะเชิงนโยบายทีจ่ ะส่งผลให้การท�ำงาน
โรค NCDs ลื่นไหล และบรรลุตามเป้าหมายประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีตามวิถีชีวิตไทย  
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างกรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ ที่จะไปสู่การน�ำไปใช้ ได้จริง โดยคณะท�ำงาน               
ผลจากการประเมิน SI2M โดยทดลองใช้ ในเขตสุขภาพที่ 3 จ�ำนวน 14 อ�ำเภอ พบว่า  ยังขาดความเชื่อมโยง                
การท�ำงานในลักษณะบูรณาการระบบงานในทุกระดับ จึงเพิ่ม Integration: I3 เป็นที่มาของการพัฒนา SI3M
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาเครื่องมือ SI3M และหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการสัมมนา          
อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และจัดท�ำเกณฑ์การประเมิน SI3M Scoring เพื่อการประเมินผลการท�ำงาน          
ของ NCDs ในระดับเขตสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 5 น�ำ SI3M Scoring ไปใช้ประเมินผลการท�ำงานของ NCDs ในระดับเขตสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 6 จัดท�ำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน SI3M โดยคณะยกร่างคู่มือ
ขั้นตอนที่ 7 น�ำร่างคู่มือที่ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนที่ 6 ไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิพากย์ ให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงแก้ไข เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 8 เผยแพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้กลุ่มเป้าหมายน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
จัดการโรค NCDs
นิยามปฏิบัติการ
เพื่อให้การใช้ SI3M มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงก�ำหนดนิยามปฏิบัติการ ดังนี้
SI3M หมายถึง องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารจัดการโรค NCDs ได้แก่
Structure : S Information: I1 Intervention and Innovation: I2 Integration: I3 และ Monitoring and Evaluation:
M&E โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟู คุม้ ครองผูบ้ ริโภคโรค NCDs (Non Communicable
Diseases: NCDs) ทีเ่ ชือ่ มโยงในการบริหารจัดการและด�ำเนินการงานให้เกิดกระบวนการ ป้องกันควบคุม ดูแลรักษา 
และฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคโรค NCDs ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
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การพัฒนาโครงสร้างกลไกการท�ำงาน (Structure) หมายถึง โครงสร้าง กลไกการขับเคลื่อน NCDs              
ระดับเขต ประกอบด้วย นโยบาย แผน และทรัพยากร (เงิน บุคลากร เทคโนโลยี)
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ และน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ช่วยขับเคลื่อนการท�ำงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม (Intervention and Innovation) หมายถึง กระบวนการ
ในการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการความรู้
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การบูรณาการการด�ำเนินงาน 4 โรค ประกอบด้วย เบาหวาน              
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย นโยบาย แผน ทรัพยากร (เงิน บุคลากร
เทคโนโลยี) ข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการที่เชื่อมโยงกันในทุกองค์ประกอบ
การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การควบคุม ก�ำกับการด�ำเนินงาน และ
ประเมินตามแผนงานโครงการครอบคลุม 4 โรค ประกอบด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และ
หลอดเลือดสมอง
นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ หมายถึง ทิศทางและแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคี          
เครือข่ายในระดับพื้นที่ และใช้เป็นข้อปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
บูรณาการทรัพยากร ประกอบด้วย
   
1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่เป็นตัวเงินหรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรหรือที่ใช้จริงในการด�ำเนิน
งานตามแผนงาน/โครงการ
2. ก�ำลังคน หมายถึง ก�ำลังคนทางด้านการแพทย์สาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง
3. เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ นวตกรรมที่
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน และการวิจัยพัฒนา 
บูรณาการการท�ำงานที่เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย
1. ภาคส่วนสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
และหน่วยงานที่มีบทบาทการพัฒนาทางด้านสุขภาพโดยตรง อาทิ สปสช. สสส. สช. สพฉ. เป็นต้น     
2. นอกภาคส่วนสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์การเอกชน
สาธารณประโยชน์ ชุมชน/ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทร่วมและสนับสนุนการพัฒนาทาง
ด้านสุขภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การด�ำเนินงานตามคู่มือแนวทางจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการโรค NCDs ภายใต้ SI3M
2. ระบบงานตามรูปแบบ SI3M สามารถมีผลผลิตการด�ำเนินงาน 4 ลด (ลดการเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน
การพิการ การตาย) ด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 2 ด้าน (การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก�ำลังกายที่          
เพียงพอ)
3. โรค NCDs บรรลุตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในปี 2568
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2
บทที่

การใช้ SI3M
ในทางปฏิบัติ

SI3M คือ กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรค NCDs เพือ่ ให้สะดวกต่อการปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ จึงมีการพัฒนา Scoring ให้เห็นโอกาสการพัฒนาการด�ำเนินงานจัดการโรค NCDs โดยอธิบาย               
ให้เห็นเป็นรูปธรรมของการปฏิบตั อิ ย่างเป็นขัน้ ตอน และใช้เป็นแนวทางการประเมินตนเอง ทีม่ งุ่ เน้นให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย             
ลดภัยโรค NCDs ภายใต้กรอบ SI3M

กรอบแนวคิดบูรณาการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

เป้าหมาย : ลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่ส�ำคัญ 5 โรค 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคหัวใจ 4) โรคหลอดเลือดสมอง 5) โรคมะเร็ง

		 ใน 5 ด้าน 1) ลดการเกิดโรค 2) ลดภาวะแทรกซ้อน 3) ลดการพิการ 4) ลดการตาย 5) ลดภาระค่าใช้จ่าย
		 เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน 1) การบริโภคที่เหมาะสม 2) การออกก�ำลังกายที่เพียงพอ 3) การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม

SI3M
S : Structure
I : Information
I : Intervention and
		 Innovation
I : Integration
M : Monitoring and
		Evaluation

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

Service
Plan
NCDs

DHS

Prevention and
Promotion Plan

1. นโยบายสาธารณะสร้างสุข
2. การขับเคลื่อนทางสังคม
และสื่อสารสาธารณะ
3. การพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการโรค
5. การสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์

Service Plan อื่นที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการเขตที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คู่มือฉบับนี้มุ่งเน้นการด�ำเนินงานลด 4 โรค NCDs (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)
และเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง 2 ด้าน (การบริโภคที่เหมาะสม และออกก�ำลังกายที่เพียงพอ)

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

5

1. การพัฒนาโครงสร้างกลไกการท�ำงาน (Structure)
1.1 ค�ำสั่งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานด�ำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค NCDs
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
1.1.1 ค�ำสั่งคณะกรรมการด�ำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค NCDs โดยคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ
ควรมีการบูรณาการศูนย์วิชาการที่มีอยู่ในเขตสุขภาพและกทม. เช่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์อนามัย            
ศูนย์สุขภาพจิต ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นต้น และ มีคณะกรรมการกลุ่มวัยท�ำงานระดับเขต                  
ร่วมในคณะกรรมการ และน�ำคณะกรรมการ service plan ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต ตา               
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ NCDs
1.2 กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
1.2.1 กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดี                     
วิถีชีวิตไทย เช่น การประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการระดับเขต
1.3 นโยบาย แผน และการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อแก้ปัญหาโรค NCDs
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
1.3.1 การมีนโยบายและแผนการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อแก้ปัญหาโรค NCDs ภายใต้
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข ยุทธศาสตร์ที่ 2                   
การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์
1.3.2 เกิดแผนงานโครงการระดับเขตในการขับเคลือ่ นประกอบด้วยแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และ ระยะยาว
ภายใต้ผลลัพธ์ คือ ลดการเกิดโรค NCDs ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ลดการตายของโรคเบาหวาน                
ความดั น โลหิ ต สู ง หลอดเลื อ ดสมอง และ หลอดเลื อ ดหั ว ใจ ซึ่ ง ภาวะเสี่ ย งใช้ ผ ลลั พ ธ์ ค่ า ดั ช นี ม วลกาย                        
(Body Mass Index : BMI) และ รอบเอว
1.4 ผู้จัดการระบบ (System Manager : SM) / ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับงานโรค NCDs
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
1.4.1 การมีผจู้ ดั การระบบในระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ และผูจ้ ดั การรายกรณีในระดับหน่วยบริการ ข้อแนะน�ำ
เขตสุขภาพควรมีทะเบียนกลางของผู้จัดการระบบในแต่ละจังหวัด และจังหวัดลงรายละเอียดผู้จัดการรายกรณี
บุคลากรเหล่านี้ในแต่ละอ�ำเภอ และหน่วยบริการ
1.4.2 ผู้จัดการระบบในระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบ ควรมีการ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนด�ำเนินงาน และติดตามประเมินผล
1.4.2 ควรพัฒนา Mini Case Manager/Coordinator ตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากร              
ด้ า นนี้ ที่ ชั ด เจนในระดั บ เขต และด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู ค วามรู ้ ใ นแต่ ล ะปี เพื่ อ รองรั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรค NCDs                         
ในระดับปฐมภูมิให้ครอบคลุมมากขึ้น
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2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information)
2.1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
2.1.1 จัดตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาระบบข้อมูลระดับเขต คณะท�ำงานควรประกอบด้วย ผูร้ บั ผิดชอบศูนย์ขอ้ มูล
ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข หรือเป็นบุคคล
ภายนอกก็ได้
2.2.2 พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานโรค NCDs (Standard NCDs Data Set) ที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน  
ทันสมัย และสามารถดึงข้อมูลจาก 43 แฟ้มในเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
(1) ข้อมูลครอบคลุมและครบถ้วน 4 โรค NCDs ส�ำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ การคัดกรองโรค การส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด
ความเสี่ยงของโรค NCDs การเฝ้าระวังและจัดการโรค มีข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเขตและระดับจังหวัดครบทั้ง                   
4 โรคส�ำคัญ
(2) ข้อมูลโรค NCDs และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่ส�ำคัญจากหน่วยงานภายนอก เช่น การส�ำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงบุหรี่และสุราของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ  
การส�ำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เป็นต้น
(3) ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลทันสมัย คือเป็นข้อมูลที่น�ำเข้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไม่ช้ากว่า  1 เดือน             
เขตสุขภาพจัดวางระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีระบบการสะท้อนข้อมูลกลับสู่
จังหวัดเพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลไปวางแผนด�ำเนินการโรค NCDs ได้
2.2.3 จัดวางระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับเขตที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากพื้นที่รับผิดชอบ                   
ในทุกจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกระดับตั้งแต่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ไปถึงเขตสุขภาพ
2.2.4 จัดท�ำคูม่ อื คุณภาพของงานระบบข้อมูลสารสนเทศ ทีม่ กี ารก�ำหนดภารกิจควรท�ำและระยะเวลาในการ
ส่งข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
2.2.5 มีการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ และผู้รับผิดชอบงานร่วมเพื่อป้องกันการมี       
เหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และการน�ำข้อมูลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
2.2.1 เขตสุขภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลสม�่ำเสมอ โดยน�ำข้อมูลที่มีในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรค NCDs           
ไปวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มป่วยตาย และปัจจัยเสีย่ งของ 4 โรคส�ำคัญ ตามหลักระบาดวิทยาตามลักษณะบุคคล
สถานที่ และเวลาให้ครบทุกโรค น�ำผลการวิเคราะห์มาใช้จัดท�ำแผนที่จ�ำเพาะตามลักษณะบุคคล สถานที่ และเวลา 
ตลอดจนมีการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินการ และน�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับแผนด�ำเนินการต่อไปให้เหมาะสม
ทันต่อสถานการณ์ของพื้นที่ต่อไป
2.2.2 ควรก�ำหนดบทบาทของผู้วิเคราะห์ข้อมูลโรค NCDs ที่ควรท�ำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย                
ปีละ 2 ครั้งก่อนการตรวจราชการระดับเขต
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3. การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม (Intervention and Innovation)
3.1 แนวทางการด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและถ่ายทอด
และผลักดันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
3.1.1 มีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประกอบด้วยการด�ำเนินงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมุง่ เน้นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทยเป็นแนวทางหลักมีกจิ กรรมและผลลัพธ์การ
ด�ำเนินงานสอดคล้องปัญหาพื้นที่ รายละเอียดในภาคผนวก ข
3.2 แนวทางการด�ำเนินงานและแนวทางเวชปฏิบัติโรค NCDs ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภคที่น�ำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันระดับเขตสุขภาพ
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
3.2.1 พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับเขตในโรค NCDs
3.2.2 มีแนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระดับเขตสุขภาพ มีการกระจายคู่มือไปใช้
ครอบคลุมทุกหน่วยบริการในทุกระดับ
3.3 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ โรค NCDs ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
ควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนานวตกรรม ต่อยอดและขยายผลอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
3.3.1 มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละงานวิจยั มาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ ง           
สู่นโยบายและการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค NCDs ดังนี้
(1) การจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification)
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
3) การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement)
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
7) การเรียนรู้ (Learning)
(2) จัดการความรู้สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือทางการจัดการความรู้ เช่น
ประชุมวิชาการ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP) ทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบตั ิ
(After Action Review : AAR) เรือ่ งเล่าเร้าพลัง (Story Telling) อย่างใดอย่างหนึง่ จัดเก็บองค์ความรูท้ สี่ ามารถค้นคว้า
อ้างอิงได้ เช่น หนังสือ Intranet น�ำความรู้ไปต่อยอดความรู้ เช่น การพัฒนามาตรฐานงาน การจัดท�ำคู่มือแนวทาง
การศึกษาวิจัย การพัฒนานโยบาย เป็นต้น และเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ในระดับเขต
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4. การบูรณาการ (Integration)
4.1 บูรณาการแผน Service Plan/Prevention and Promotion และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
4.1.1 มีแผนการด�ำเนินงานโรค NCDs ระดับเขตสุขภาพที่บูรณาการกับแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งใน                 
ภาคส่วนสาธารณสุข ได้แก่ แผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
(Prevention and Promotion Plan) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan สาขา NCDs และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง หัวใจ/ไต/ตา) และแผนพัฒนานอกภาคส่วนสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แผน
พัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง อาหารและโภชนาการ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
4.2 บูรณาการทรัพยากร (คน เงิน เทคโนโลยี) ภายในเขต (ใน/นอกกระทรวงสาธารณสุข)
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
4.2.1 มีแผนและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
ด้านโรค NCDs ระดับเขตสุขภาพที่บูรณาการทั้งในและนอกภาคส่วนสาธารณสุข
4.3 บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ (แหล่งข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้อง)
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
4.3.1 บูรณาการข้อมูลสารสนเทศจากระบบข้อมูลสารสนเทศ NCDs กับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศโรค NCDs ในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดตามก�ำกับงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ก�ำหนดไว้ และประเมินผล
เพื่อตัดสินคุณค่าในสิ่งที่มุ่งประเมิน มีเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ซึ่งเป็นลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันและพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
4.4 บูรณาการกระบวนการท�ำงานที่เชื่อมโยงเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
4.4.1 มีกระบวนการท�ำงานโรค NCDs ระดับเขตสุขภาพที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่บูรณาการทั้งการวางแผน
การด�ำเนินงาน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน ก�ำกับติดตามและประเมินผลอย่างครบ
วงจร ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ภาคส่วนสาธารณสุข และนอกภาคส่วนสาธารณสุขที่สอดคล้องกัน และ
สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับทั้งระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ชุมชนและท้องถิ่น

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

9

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
5.1 ระบบและกลไกการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงาน อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
5.1.1 มีการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีเครื่องมือติดตาม ประเมินผล           
ระดับเขต เพื่อให้แต่ละจังหวัดใช้ประเมินตนเอง
5.1.2 เขตสุขภาพควรจะเป็น External audit ของจังหวัด ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการประเมินจังหวัดในเขต
สุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และเสริมพลังเพื่อหาโอกาสการพัฒนา
5.2 ผลงานตามเป้าหมาย 4 ลด 2 เพิ่ม
กิจกรรมที่เสนอแนะด�ำเนินการ
5.2.1 มีข้อมูลสรุปผลการด�ำเนินงานที่แสดงสถิติและการน�ำเสนอที่เหมาะสม 4 ลด 2 เพิ่ม ได้แก่                      
ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย เพิ่มพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และการออกก�ำลังกาย                     
ที่เพียงพอ 4 โรคส�ำคัญ   โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง             
ในระดับอ�ำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ

10
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3
บทที่

SI3M Scoring

การประเมินตนเองการด�ำเนินงานโรค NCDs ระดับเขต 4 โรค ส�ำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย พ.ศ.2554-2563
ความส�ำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค NCDs ต้องมีการด�ำเนินงานครบ 5 ข้อ ดังนี  ้ 1) การพัฒนาโครงสร้าง
กลไกการท�ำงาน 2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม                     
4) การบูรณาการ 5) การติดตามประเมินผล
โดยมีแนวทางการประเมินผลด�ำเนินงานโรค NCDs ระดับเขตใช้ส�ำหรับการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ระดับเขตใน 5 ขั้นตอน 1) ตรวจสอบรายการตามรายละเอียดของแบบ SI3M Scoring 2) ตรวจสอบหลักฐานเชิง
ประจักษ์มีครบถ้วนตามแบบ SI3M Scoring 3) ให้คะแนนผลการประเมิน 4) ให้ค�ำแนะน�ำพัฒนาในรายการที่ยัง          
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 5) การประเมินควรด�ำเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเริ่มด�ำเนินการในปีงบประมาณ
และหลังสิน้ สุดด�ำเนินการในปีงบประมาณ และควรด�ำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านทุกไตรมาส มุง่ เน้น
ให้มกี ารประเมินตนเองเพือ่ เทียบเคียงภายในเขตสุขภาพ และพัฒนาเป็นมาตรฐานเทียบเคียงระดับประเทศในอนาคต
ต่อไป รายละเอียดตาม SI3M Scoring
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล SI3M Scoring ระดับเขตสุขภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. การพัฒนาโครงสร้างกลไกการท�ำงาน
1.1 ค�ำสั่งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค NCDs
1.2 กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ
บริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
     1.2.1 การประชุม
     1.2.2 รายงานการประชุม
     1.2.3 คุณภาพของรายงานการประชุม
1.3 นโยบาย แผนและการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพือ่ แก้ปญ
ั หาโรค NCDs
     1.3.1 นโยบายและแผน
     1.3.2 การจัดสรรทรัพยากร
1.4 ผู้จัดการระบบ (System Manager : SM) / ผู้จัดการรายกรณี (Case               
Manager : CM) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานโรค NCDs
     1.4.1 System Manager
     1.4.2 Case Manager และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานโรค NCDs

คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง
30
4
6
2
2
2
10
4
6
10
5
5
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล SI3M Scoring ระดับเขตสุขภาพ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2.1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
     2.1.1 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับเขต
     2.1.2 ครอบคลุม
     2.1.3 ครบถ้วน 4 โรค
     2.1.4 ทันสมัย
     2.1.5 เข้าถึง
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และการน�ำข้อมูลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
      2.2.1 ข้อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์
      2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
      2.2.3 การใช้ประโยชน์
3. การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม
3.1 แนวทางการด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดี  
วิถีชีวิตไทยและถ่ายทอด และผลักดันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
3.2 แนวทางการด�ำเนินงานและแนวทางเวชปฏิบัติโรค NCDs ครอบคลุมการ       
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภคที่น�ำไปใช้
เป็นแนวทางเดียวกันระดับเขตสุขภาพ
3.3 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ โรค NCDs ครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค รักษา  ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค             
เพื่อพัฒนานวตกรรม ต่อยอด และขยายผลอย่างเป็นระบบ
4. การบูรณาการ
4.1 บูรณาการแผน Service Plan/Prevention and Promotion และแผนอื่นๆ              
ที่เกี่ยวข้อง
4.2 บูรณาการทรัพยากร (คน เงิน เทคโนโลยี) ภายในเขต (ใน/นอกกระทรวง
สาธารณสุข)
4.3 บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ (แหล่งข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้อง)
4.4 บูรณาการกระบวนการท�ำงานที่เชื่อมโยงเป็นรูปธรรม
5. การติดตามประเมินผล
5.1 ระบบและกลไกการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงาน
อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
5.2 ผลงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
     5.2.1 ผลงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่แสดงข้อมูล 4 ลด ได้ครอบคลุมทั้ง 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ
     5.2.2 ผลงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ที่แสดงข้อมูลได้ครอบคลุมในประเด็น 2 เพิ่ม ได้แก่
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และการออกก�ำลังกายที่เพียงพอ (ค่า  BMI           
และรอบเอว)
คะแนนรวมทั้ง 5 ประเด็น
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25
10
2
2
2
2
2
15
5
5
5
15
5
5
5
20
5
5
5
5
10
4
6
4
2

100
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
1.1 ค�ำสั่งคณะ
4 มีค�ำสั่งคณะกรรมการด�ำเนินงานโรค NCDs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยการส่งเสริมสุขภาวะ
กรรมการ/คณะท�ำงาน
ประชาชนเพื่อการด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับเขตสุขภาพ
ด�ำเนินงานป้องกัน
(4 คะแนน)
และควบคุมโรค  
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
NCDs
มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ ไม่มี
คณะกรรมการ
ที่เป็นหน่วยงาน หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(ไม่มีค�ำสั่งฯ)
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
และผู้แทน SM และผู้แทน SM และผู้แทน SM อย่างเดียว
(มีศูนย์วิชาการ (มีศูนย์วิชาการ (มีศูนย์วิชาการ และผู้แทน SM
(ไม่มศี นู ย์วชิ าการ)
อย่างน้อย 3 ศูนย์ฯ) แต่ไม่ครบ)
อย่างน้อย 3
ศูนย์ฯ) และ
ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
(นอกหน่วยงาน
สาธารณสุข เช่น
สปสช./สช./อปท./
สสส.ฯลฯ)

1. การพัฒนาโครงสร้างกลไกการท�ำงาน

ตารางที่ 2 ค�ำอธิบายเกณฑ์การประเมิน และการให้คะแนนตามแบบประเมินผลโรค NCDs ระดับเขตสุขภาพ

ค�ำสัง่ คณะกรรมการด�ำเนินงานโรค NCDs
ระดับเขตสุขภาพ ที่ก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบงาน และกิจกรรมการส่งเสริม
ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค NCDs
ศูนย์วิชาการ อย่างน้อย 3 ศูนย์ฯ ได้แก่
   1. ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
   2. ศูนย์อนามัย
   3. ศูนย์สุขภาพจิต
การมีกรรมการในระดับเขต เป็นปัจจัย
ของความส�ำเร็จ คณะกรรมการที่แนะน�ำ
คือ Service Plan NCD Board เขต                   
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของผู้ตรวจราชการในการ                
ตั้ ง คณะกรรมการ Prevention and                     
Promotion คณะกรรมการ Service Plan
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวใจ, Stroke,
ไต แต่ อ งค์ ป ระกอบต้ อ งมี ผู ้ แ ทน/                      
ศูนย์วิชาการต่างๆ อย่างน้อย 3 ศูนย์

ค�ำอธิบาย

14

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

1.2 กลไกการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ระบบบริการสร้าง
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
6 1.2.1 การประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินงานโรค NCDs (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
มีการประชุมคณะกรรมการ
มีการประชุมคณะกรรมการ
ไม่มีการประชุม
ด�ำเนินงานโรค NCDs
ด�ำเนินงานโรค NCDs
ทุกไตรมาส
ไม่ครบทุกไตรมาส
1.2.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินงานโรค NCDs (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
มีรายงานการประชุม   
มีรายงานการประชุม
ไม่มีรายงานการประชุม        
และมีมติการประชุม
มีมติการประชุม และ
ข้อเสนอแนะ
1.2.3 คุณภาพของรายงานการประชุม (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
ไม่มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
และมีข้อสั่งการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
งานโรค NCDs ประกอบด้วย
1. วาระประชุม
2. รายงานการประชุมที่ผ่านมา ที่ระบุวัน
เวลา และสถานที่ประชุม
3. มติและข้อเสนอแนะจากการประชุม
4. เนื้อหาการประชุม ต้องประกอบด้วย        
4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง
หรือ การบริหารจัดการด้าน Service Plan
และ Prevention and Promotion Plan
5. ขอให้ผู้ประเมินพิจารณา  กลไกการ         
ขั บ เคลื่ อ นอาจจะไม่ ใ ช่ เ ฉพาะเรื่ อ งการ
ประชุม อาจมีกลไกอย่างอื่นประกอบด้วย
เช่น การนิเทศ ติดตามงาน การประชุม         
ผู ้ บ ริ ห าร/บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
เป็ น ต้ น ตั้ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกต เพื่ อ การ              
เสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบาย
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คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
1.3 นโยบาย แผน และ 10 1.3.1 นโยบายและแผน (4 คะแนน)
การจัดสรรทรัพยากร
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
(คน เงิน ของ) เพื่อแก้
มีแผนปฏิบัติการ มีการถ่ายทอด มีแผนยุทธศาสตร์ นโยบายมีความ ไม่มี
ปัญหาโรค NCDs
ที่สอดคล้องกับ นโยบายและ
ที่สอดคล้องกับ สอดคล้องกัน
ยุทธศาสตร์และ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
ทุกระดับ ประเทศ
ก�ำหนดกิจกรรม สู่การปฏิบัติ
ปัญหาพื้นที่
(ยุทธศาสตร์
ที่ปฏิบัติได้น�ำไป
สุขภาพดีวิถี
สู่การแก้ปัญหา
ชีวิตไทย)
ที่ชัดเจน
กระทรวงและเขต

ประเด็นการประเมิน

ระดับที่ 1 นโยบายการด�ำเนินงานระดับ
ประเทศ กระทรวง และเขต มี ค วาม
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ระดั บ ที่ 2 เอกสาร หรื อ หลั ก ฐาน
ยุทธศาสตร์ของเขต หรือแผนที่ทางเดิน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องเขตวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องกับนโยบาย และปัญหา และการ
จั ด ล� ำ ดั บ ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ป ั ญ ห า 
ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดต้องเป็นยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข
ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนทางสังคม
และสื่อสารสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการโรค
ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ระดั บ ที่ 3 ช่ อ งทางของการถ่ า ยทอด
นโยบาย (เช่น ประชุม สัมมนา  หนังสือ
conference เป็นต้น) และแผนในรูปแบบ
ต่างๆ
ระดับที่ 4 แผนงาน หรือโครงการระดับเขต
ส า ม า ร ถ ย ก ตั ว อ ย ่ า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด ้                             
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน                     
งบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลาผูร้ บั ผิดชอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอแนะ
แผนควรประกอบด้วย แผนระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม

1.3.2 การจัดสรรทรัพยากร (6 คะแนน)
6 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน
มีการ
มีการ
มีการ
จัดสรรงบ จัดสรรงบ จัดสรรงบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
ตามแผน ตามแผน ตามแผน
และมีการ และมีการ และมีการ
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง
ตามแผนมี ตามแผน ตามแผน
การทบทวน และมีการ
แผนจัดสรร ทบทวนแผน
ทรัพยากร จัดสรร
และมีแผน ทรัพยากร
จัดสรร
ทรัพยากร
บูรณาการ
ร่วมกัน
ในเขต

ค�ำอธิบาย

ระดับที่ 1 เขตบริการสุขภาพ มีการจัดสรร
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน งบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาโรค NCDs
ระดั บ ที่ 2 งบประมาณที่ น� ำ มาสบทบ            
มีการ
ไม่มี
มีงบ
มีการ
เพิ่มเติมในระดับเขต เช่น สปสช.เขต/
จัดสรรงบ ประมาณ จัดสรร
สสส./ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ประมาณ สบทบ
การด�ำเนินงานโรค NCDs
ตามแผน สนับสนุน ให้กับแผน
ระดับที่ 3 การจัดสรรงบประมาณตามแผน
เพิ่มเติม
โรค NCDs
หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
จากหน่วย
จากเขต กั บ กิ จ กรรมด� ำ เนิ น การตาม           
งานอื่นๆ
แผนงาน/โครงการ มี ค วามเหมาะสม           
โดยพิ จ ารณาจากค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น              
ในแต่ ล ะกิ จ กรรม และสามารถท� ำ ให้
กิจกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์
ระดับที่ 4 รายงานการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนด
ระดับที่ 5 มีการทบทวนแผนการจัดสรร
ทรัพยากร
ระดับที่ 6 แผนจัดสรรทรัพยากรบูรณาการ
ร่ ว มกั น ในเขต เช่ น แผนจั ด ซื้ อ วั ส ดุ /
อุปกรณ์ แผนการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง
หมุนเวียนในเขตแผนการจัดสรร Fundus
Camera เป็นต้น

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
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คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
1.4 ผู้จัดการระบบ
10 1.4.1 System Manager (5 คะแนน)
(System Manager :
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
SM) / ผู้จัดการราย
มี SM ระดับ
มี SM ระดับ
มี SM ระดับ
มี SM ระดับ
กรณี (Case Manager
จังหวัดครบ
อ�ำเภอครบทุก อ�ำเภอบางอ�ำเภอ จังหวัดครบ
: CM) และบุคลากร
ทุกจังหวัดในเขต ทุกจังหวัดในเขต
มี SM ระดับ
อ�ำเภอ มี SM
ที่เกี่ยวข้องกับงานโรค
สุขภาพ มี SM สุขภาพ
ระดับจังหวัดครบ จังหวัดครบ
NCDs
ทุกจังหวัดในเขต ทุกจังหวัดในเขต ระดับเขต และมี
สุขภาพ มี SM สุขภาพ มี SM แผนพัฒนา SM
ระดับเขต และมี ระดับเขต และมี ของเขต
แผนพัฒนา SM แผนพัฒนา SM
ของเขต
ของเขต
1.4.2  Case Manager และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานโรค NCDs (5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
มี CM ครบ
มี CM ครบ
มี CM ครบ
มี CM ครบ
ทุกอ�ำเภอและ
ทุกอ�ำเภอและ
ทุกอ�ำเภอ และ ทุกอ�ำเภอและ
ครบทุกหน่วย
ไม่ครบหน่วย
หน่วยบริการ
ครบทุกหน่วย
ในระดับอ�ำเภอ บริการในระดับ บริการในระดับ บริการในระดับ
ขึ้นไปและมี
อ�ำเภอขึ้นไปและมี อ�ำเภอขึ้นไป และ อ�ำเภอขึ้นไป
Mini CM ครบ Mini CM ไม่ครบ มีแผนพัฒนา 
CM / Mini CM
ทุก รพ.สต. มี ทุก รพ.สต.
และมีแผนพัฒนา 
แผนพัฒนา 
CM / Mini CM CM /Mini CM

ประเด็นการประเมิน

1 คะแนน
มี CM ไม่ครบ
ทุกอ�ำเภอและ
หน่วยบริการ
ในระดับอ�ำเภอ
ขึ้นไป

1. รายชื่อ CM /Mini CM
2. แผนพัฒนา CM /Mini CM

1. รายชื่อ SM
2. แผนพัฒนา SM
1 คะแนน
หมายเหตุ: SM ของเขตและจังหวัดอาจ
มี SM ระดับ
จังหวัดไม่ครบ ไม่จ�ำเป็นต้องจบหลักสูตรของ สปสช.           
ทุกจังหวัดในเขต แต่มีบทบาทหน้าที่เป็น SM
สุขภาพ

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
2.1 ศูนย์ข้อมูล
10 2.1.1 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับเขต (2 คะแนน)
สารสนเทศทีส่ นับสนุน
2 คะแนน
1 คะแนน
การตัดสินใจของ
ใช้ระบบ IT
ใช้ระบบเอกสาร
ผู้บริหาร
2.1.2 ครอบคลุม (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
ครบทุกจังหวัด
ไม่ครบทุกจังหวัด
2.1.3 ครบถ้วน 4 โรค (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
ครบ 4 โรค
ไม่ครบทุกโรค
2.1.4 ทันสมัย (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
ทันสมัยครบทุกจังหวัด
ทันสมัยไม่ครบทุกจังหวัด
2.1.5 เข้าถึง (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
เข้าถึงได้ครบทุกจังหวัด
เข้าถึงได้ไม่ครบทุกจังหวัด

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

0 คะแนน
ไม่มี

0 คะแนน
ไม่มี

0 คะแนน
ไม่มี

0 คะแนน
ไม่มี

0 คะแนน
ไม่มี

1.  ศนู ย์ขอ้ มูลโรค NCDs ในระดับเขต คือ
ระบบข้อมูลทีส่ ามารถน�ำเสนอสารสนเทศ
ให้ผู้บริหารใช้เพื่อการตัดสินใจได้
ระบบ IT : เขตควรใช้ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
2. ความครอบคลุม หมายถึง
2.1 ข้อมูล 4 โรคส�ำคัญ ได้แก่
      - โรคเบาหวาน
      - โรคความดันโลหิตสูง
      - โรคหลอดเลือดหัวใจ
      - โรคหลอดเลือดสมอง
2.2 ข้อมูล 4 ระบบงาน ได้แก่
      - การคัดกรอง
       - การส่งเสริมสุขภาพลดความ
เสี่ยง
   
- การเฝ้าระวังและจัดการโรค
     - การพัฒนาระบบบริการ
ทัง้ นีจ้ ะเป็นข้อมูลจาก Manual หรือ IT ก็ได้
3. ครบถ้วน มีขอ้ มูลตามตัวชีว้ ดั ระดับเขต
และระดับจังหวัด ครบทั้ง 4 โรค

ค�ำอธิบาย
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2.2  การวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์
และการน�ำข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์

ประเด็นการประเมิน
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คะแนน
เต็ม

2.2.1 ข้อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ (5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
มีข้อมูลการ มีข้อมูลการ มีข้อมูลการ
คัดกรอง/เจ็บ คัดกรอง/เจ็บ คัดกรอง/เจ็บ
ป่วย/ตาย/
ป่วย/ตาย
ป่วย/ตาย/
พฤติกรรม
พฤติกรรม ครบทุกโรค
เสี่ยง
เสี่ยง
ครบทุกโรค ครบทุกโรค
และมีข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ
2 คะแนน
1 คะแนน
มีข้อมูลการ มีข้อมูลการ
คัดกรอง/
คัดกรอง/
เจ็บป่วย
เจ็บป่วย
ครบทุกโรค ไม่ครบทุกโรค

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

0 คะแนน
ไม่มี

4. ทันสมัย หมายถึงข้อมูลพร้อมใช้งาน
เป็นปัจจุบันอย่างน้อยมีการน�ำเข้าข้อมูล
ไม่ช้ากว่า 1 เดือน
5. เข้าถึง หมายถึง มีการวางระบบการเข้า
ถึงข้อมูล และมีการสะท้อนข้อมูลระดับ
จังหวัด
1. ข้อมูล 4 โรคส�ำคัญ ได้แก่
   1.1 โรคเบาหวาน
   1.2 โรคความดันโลหิตสูง
   1.3 โรคหลอดเลือดหัวใจ
   1.4 โรคหลอดเลือดสมอง
2. พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
   2.1 การสูบบุหรี่
   2.2 ดื่มสุรา
   2.3 อาหาร
   2.4 ออกก�ำลังกาย

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม

2.2.3 การใช้ประโยชน์ (5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
มีการประเมิน มีการติดตาม ใช้สถานการณ์ ใช้สถานการณ์ ใช้สถานการณ์
ผลการด�ำเนิน ก�ำกับผลการ แนวโน้มตาม ป่วย/ตาย และ ป่วย/ตาย
งานตามแผน ด�ำเนินงาน ลักษณะบุคคล พฤติกรรม ในการวางแผน
สถานที่ และ เสี่ยงในการ
ตามแผน
เวลาในการ
วางแผน
วางแผน

2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์
และแนวโน้ม และแนวโน้ม และแนวโน้ม และแนวโน้ม และแนวโน้ม
ป่วย/ตาย
ป่วย/ตาย
ตามลักษณะ ตามลักษณะ ป่วย/ตาย
ไม่ครบทุก
บุคคล สถานที่ บุคคล สถานที่ ครบทุก
พฤติกรรม
พฤติกรรม
และเวลา 
และเวลา 
เสี่ยง
เสี่ยง
ครบทุกโรค ไม่ครบทุกโรค

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

0 คะแนน
ไม่มี

0 คะแนน
ไม่มี

3.แหล่งข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง อื่นๆ เช่น  
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ การส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ ง
บุหรี่และสุราของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
การส�ำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย เป็นต้น
ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ คื อ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์และแนวโน้ม ตามลักษณะ
บุคคล สถานที่ และเวลา (การวิเคราะห์
ทางระบาดวิทยา) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องสามารถน�ำไปสู่การชี้เป้าหมายในการ
พัฒนางานได้
การติ ด ตาม หมายถึ ง การควบคุ ม              
ก�ำกับงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แผนงาน/โครงการที่ก�ำหนด
การประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่า
ในสิ่งที่มุ่งประเมิน จะต้องประกอบด้วย
เกณฑ์ และตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลเป็นลักษณะ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน ถ้าการติดตามงาน
นัน้ มีเกณฑ์ และตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด ลักษณะ
การติ ด ตามนั้ น เป็ น การประเมิ น ผล                
ความก้ า วหน้ า ของงาน ซึ่ ง ถื อ ว่ า การ
ติดตามลักษณะนี้ เป็นการประเมินผล
ประเภทหนึ่ง

ค�ำอธิบาย
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คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
3.1 แนวทางการ
5 แนวทางการด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และ
ด�ำเนินการพัฒนา
ถ่ายทอด/ ผลักดันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง (5 คะแนน)
ระบบบริหารจัดการ
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
และระบบบริการ
ไม่มี
มีกิจกรรมและ มีกิจกรรมและ มีกิจกรรมและ มีกิจกรรมและ มีกิจกรรมและ
สร้างสุขภาพดี
ผลลัพธ์การ ผลลัพธ์การ ผลลัพธ์การ ผลลัพธ์การ ผลลัพธ์การ
วิถีชีวิตไทย และ
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ถ่ายทอด และผลักดัน
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
อย่างเป็นระบบ
ปัญหาพื้นที่ ปัญหาพื้นที่ ปัญหาพื้นที่ ปัญหาพื้นที่ ปัญหาพื้นที่
ต่อเนื่อง
ครบ 5
อย่างน้อย 4 อย่างน้อย 3 อย่างน้อย 1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน

3. การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานและนวตกรรม
ยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ไี ทย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย
ได้แก่
1.1 มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมการ
บริโภคอาหาร เครือ่ งดืม่ ยา และผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1.2 มีนโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมการผลิต
และการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
1.3 มีนโยบายส่งเสริมการออกก�ำลังกาย
และกิจกรรมทางกายและใจ
1.4 มีนโยบายการจัดการน�้ำหนักส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนทางสังคม
และสื่อสารสาธารณะ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย
ได้แก่
2.1 ประชาชนและสั ง คมรั บ รู ้ เข้ า ใจ
ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง การป้องกันโรค
แนวทางการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและมี
ภู มิ คุ ้ ม กั น เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งเชิ ง
พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต
2.2 สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน มีสว่ นร่วม
และเป็นเครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิตเพื่อ
การมีสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1 เป้าหมาย คือ
ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร รับรู้ เข้าใจ
ตระหนักสามารถดูแล และจัดการเกีย่ วกับ
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและสุขภาวะ

ค�ำอธิบาย
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คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการโรค
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย
ได้แก่
4.1 มีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรค       
วิ ถี ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน โดยการ             
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4.2 กลุ ่ ม เสี่ ย งได้ รั บ การคั ด กรองที่ มี
คุณภาพ ครอบคลุม และสามารถจัดการ
ได้ด้วยตนเอง
4.3 กลุ่มผู้ป่วยมีระบบและมาตรฐานการ
จัดการโรคและภาวะแทรกซ้อน และการ
ดูแลส่งต่อผูป้ ว่ ยโรควิถชี วี ติ แบบบูรณาการ
เป็นองค์รวม
ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย
ได้แก่
5.1 ผู้น�ำและบุคลากรมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ในอย่างเหมาะสม

ค�ำอธิบาย
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3.2 แนวทางการ
ด�ำเนินงานและ
แนวทางเวชปฏิบัติโรค
NCDs ครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรค
รักษา ฟื้นฟู และ
คุ้มครองผู้บริโภค
ที่น�ำไปใช้เป็นแนวทาง
เดียวกันระดับเขต
สุขภาพ

ประเด็นการประเมิน

5

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย

5.2 มี อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้             
ใน การก� ำ หนดนโยบายสาธารณะและ        
การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า ง          
เหมาะสม
5.3 มีระบบบริหารจัดการและกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
5.4 มีระบบคุณภาพและการประเมินผล
ภาพรวมอย่างบูรณาการ
การด�ำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มุ ่ ง เน้ น การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเป็นแนวทางหลัก
มีแนวทางการด�ำเนินงานและแนวทางเวชปฏิบัติโรค NCDs ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน มีแนวทางการด�ำเนินงานและแนวทางเวช
ควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค (5 คะแนน)
ปฏิบัติโรค NCDs ครอบคลุมการส่งเสริม
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1คะแนน
0 คะแนน สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู
และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับเขต ครอบคลุม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1
ไม่มี
หน่วยบริการ ทุกระดับดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 มีแนวทาง หรือคูม่ อื ครอบคลุม
การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ระบบ       
การรักษา ระบบการส่งต่อ ระดับเขต

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
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คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ขัน้ ตอนที่ 2 มีแนวทาง หรือคูม่ อื ครอบคลุม
การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ระบบการ
รั ก ษา  ระบบการส่ ง ต่ อ และคุ ้ ม ครอง              
ผู้บริโภค ระดับเขต
ขัน้ ตอนที่ 3 มีแนวทาง หรือคูม่ อื ครอบคลุม
การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ระบบการ
รั ก ษา  ระบบการส่ ง ต่ อ และคุ้มครอง                
ผูบ้ ริโภค ระดับเขต มีการกระจายให้คู่มือ         
น�ำไปใช้แต่ละจังหวัดในเขต
ขัน้ ตอนที่ 4 มีแนวทาง หรือคูม่ อื ครอบคลุม
การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ระบบ            
การรักษา  ระบบการส่งต่อ และคุ้มครอง                
ผู้บริโภคระดับเขต มีการกระจายให้คู่มือ
น� ำ ไปใช้ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ในเขตและพบ          
หลักฐานสามารถน�ำไปใช้ ในหน่วยบริการ
บางจังหวัดในเขต
ขัน้ ตอนที่ 5 มีแนวทาง หรือคูม่ อื ครอบคลุม
การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ระบบการ
รั ก ษา  ระบบการส่ ง ต่ อ และคุ ้ ม ครอง               
ผู้บริโภคระดับเขต มีการกระจายให้คู่มือ
น� ำ ไปใช้ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ในเขต และพบ              
หลั ก ฐานสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นทุ ก หน่ ว ย
บริการทุกจังหวัดในเขต
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คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
5 มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละงานวิจยั มาตรฐาน การเฝ้าระวังพฤติกรรม
3.3 กระบวนการ
เสี่ยงสู่นโยบายและการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค NCDs (5 คะแนน)
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการความรู้
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน
0 คะแนน
โรค NCDs
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1
ไม่มี
ครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรค
รักษา ฟื้นฟู และ
คุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อพัฒนานวตกรรม
ต่อยอด และขยายผล
อย่างเป็นระบบ

ประเด็นการประเมิน

มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการความรูแ้ ละงานวิจยั มาตรฐาน การ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งสูน่ โยบายและการ
ด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค NCDs ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
1. การบ่ ง ชี้ ค วามรู ้    (Knowledge            
Identification)
2. ก า ร ส ร ้ า ง แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้     
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. ก า ร จั ด ค ว า ม รู ้ ใ ห ้ เ ป ็ น ร ะ บ บ           
(Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลั่ น กรองความรู   ้
(Knowledge Codification and                    
Refinement)  
5. การเข้ า ถึ ง ความรู ้ (Knowledge               
Access)
6. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู ้
(Knowledge Sharing)
7. การเรียนรู้ (Learning)

ค�ำอธิบาย

28

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางการจั ด การ
ความรู ้ เช่ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ              
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ CoP/ AAR/ เรื่องเล่า
เร้าพลัง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรูส้ ร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยเครื่องมือทางการจัดการความรู้ เช่น
ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /CoP/
AAR/ เรือ่ งเล่าเร้าพลัง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึง่
และจัดเก็บองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า
อ้างอิงได้ เช่น หนังสือ Intranet
ขั้นตอนที่ 4 มีการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรูส้ ร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ ด้วยเครือ่ งมือทางการจัดการความรู้ เช่น
ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /CoP/
AAR/ เรื่องเล่าเร้าพลัง ฯลฯ อย่างใดอย่าง
หนึ่งจัดเก็บองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า
อ้างอิงได้ เช่น หนังสือ Intranet และน�ำ
ความรู้ไปต่อยอดความรู้ เช่น การพัฒนา
มาตรฐานงาน การจัดท�ำคู่มือ/แนวทาง
การศึ ก ษาวิ จั ย และการพั ฒ นานโยบาย
เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ขั้นตอนที่ 5 มีการจัดท�ำแผนการจัดการ
ความรู้สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้วยเครื่องมือทางการจัดการ
ความรู้ เช่น ประชุมวิชาการ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ /CoP/ AAR/ เรือ่ งเล่าเร้าพลัง ฯลฯ
อย่างใดอย่างหนึ่งจัดเก็บองค์ความรู้          
ที่สามารถค้นคว้าอ้างอิงได้ เช่น หนังสือ
Intranet น�ำความรู้ ไปต่อยอดความรู้
เช่น การพัฒนามาตรฐานงาน การจัดท�ำ
คูม่ อื แนวทาง การศึกษาวิจยั การพัฒนา
นโยบาย เป็ น ต้ น และเป็ น ต้ น แบบ            
การเรียนรู้ ในระดับเขต

ค�ำอธิบาย

30

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

4.1 บูรณาการแผน
Service Plan/
Prevention and
Promotion และ
แผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นการประเมิน

มีแผนพัฒนา
โรค NCDs
ระดับเขต  
ที่บูรณาการ
Service Plan/
Prevention
and
Promotion
(สาขา NCDs
และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
และแผน
พัฒนาอื่นๆ
นอกภาคส่วน
สาธารณสุข

มีแผนพัฒนา
โรค NCDs
ระดับเขต
ที่บูรณาการ
Service
Plan/
Prevention
and
Promotion
(สาขา NCDs
และ
สาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

มีแผนพัฒนา มีแผนพัฒนา มีแผนพัฒนา
โรค NCDs โรค NCDs โรค NCDs
ระดับเขต
ระดับเขต
ระดับเขต
ที่บูรณาการ ที่บูรณาการ
แต่ไม่
Service Plan/ แผนใด
บูรณาการ
Prevention แผนหนึ่ง
and
Promotion
(สาขา NCDs)
4 โรคต้อง
เชื่อมโยงกัน
และ 4 โรค
ต้องเชื่อมโยง
กับ Prevention
and
Promotion
ด้วย
ไม่มี

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
5 บูรณาการแผน Service Plan/Prevention and Promotion และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

4. การบูรณาการ

แผนพัฒนาโรค NCDs แบบบูรณาการ
กับแผนต่างๆ (สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ของพื้ น ที่ นโยบายแผนยุ ท ธศาสตร์
สุขภาพดีวีชีวิตไทย ตามข้อ 1.3) ได้แก่
1. แผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
2. แผนพัฒนาการส่งเสริมป้องกันและ
ควบคุ ม โรค หรื อ แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ
ตลอดช่วงชีวิต (ทุกกลุ่มวัย)
3. แผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Service Plan) สาขาโรค NCDs               
(โรคเบาหวาน/ โรคความดันโลหิตสูง/
โรคหลอดเลือดหัวใจ/ โรคหลอดเลือด
สมอง)
4. แผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Service Plan) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สาขาหัวใจ/ ไต/ ตา)
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

5. แผนพัฒนาอืน่ ๆ ในและนอกภาคส่วน
สาธารณสุข ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แผนพัฒนา
เฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
คุณภาพชีวิต ความมั่นคงอาหารและ
โภชนาการ  และแผนพัฒนาระดับหน่วย
งาน/องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น
เอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
นิยามปฏิบัติการ
1. บูรณาการ (Integration) หมายถึง  
บูรณาการ 4 โรค แก่ เบาหวน ความดัน
โลหิตสุง หลอดเลือดหัวใจ และหลอด
เลือดสมอง โดย มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกันทั้ง ส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และส่งต่อ
การบูรณาการ  NCDs ประกอบด้วย
1. ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
2. 4 กลุ่มโรค 4 มิติ
3. 4 กลุ่มเป้าหมาย (ปกติ, เสี่ยง,              
ป่วย, แทรกซ้อน)
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คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
4.2 การบูรณาการ
5 การบูรณาการทรัพยากร (เงิน คน เทคโนโลยี) ภายในเขต (ใน/นอกกระทรวงสาธารณสุข)
ทรัพยากร (เงิน คน
(5 คะแนน)
เทคโนโลยี) ภายใน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
เขต (ใน/นอกกระทรวง
ไม่มี
มีแผนและ มีแผนพัฒนา มีแผนและ
มีแผนและ
มีแผนและ
สาธารณสุข)
ด�ำเนินงาน และด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ร่วมกัน พัฒนา  ร่วมกัน พัฒนา   ร่วมกัน พัฒนา  ร่วมกัน ร่วมกัน พัฒนา
โรค NCDs ด้านโรค NCDs โรค NCDs
โรค NCDs
โรค NCDs
ระดับเขต
ระดับเขต
ระดับเขต
ระดับเขต
ระดับเขต
ที่บูรณาการ ที่บูรณาการ ที่บูรณาการ ที่บูรณาการ ที่บูรณาการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร่วมกัน
ก�ำลังคนและ ก�ำลังคนหรือ
ก�ำลังคน
ก�ำลังคน
เฉพาะ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
กระทรวง
ร่วมกัน
ร่วมกัน
ร่วมกัน
ร่วมกัน
สาธารณสุข
เฉพาะ
เฉพาะ
ทั้งในกระทรวง ระหว่าง
กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงและ กระทรวง
ภาคส่วน
สาธารณสุข สาธารณสุข
ภาคส่วน
สาธารณสุข สาธารณสุข
และนอกภาค
สาธารณสุข

ประเด็นการประเมิน

การบูรณาการทรัพยากรทั้งที่บรรจุไว้ ใน
แผนและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
ด�ำเนินงานโรค NCDs ระดับเขต
1. ทรัพยากร 3 ประเภท
1.1 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณ
ทีเ่ ป็นตัวเงินหรือวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรหรือ
ที่ใช้จริงในการด�ำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
1.2 ก�ำลังคน หมายถึง ก�ำลังคนทาง
ด้านการแพทย์สาธารณสุข และทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
องค์ความรู้ และนวตกรรมที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินงานและการวิจัยพัฒนา
2. ภาคส่วน/หน่วยงาน 3 ประเภท
2.1 กระทรวงสาธารณสุข
2.2 ภาคส่วนสาธารณสุข หมายถึง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธาณสุข          
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคและหน่วยงาน
ที่ บ ทบาทการพั ฒ นาทางด้ า นสุ ข ภาพ
โดยตรง อาทิ
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4.3 บูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ (แหล่ ง
ข้ อ มู ล หลากหลายที่
เกี่ยวข้อง)

ประเด็นการประเมิน

5

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย

ในอนาคต

2.2.1 สปสช.
         2.2.2 สสส.
         2.2.3 สพฉ. เป็นต้น
2.3 นอกภาคส่ ว นสาธารณสุ ข  
หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การ
เอกชนสาธารณประโยชน์ ชุมชน ท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มี
บทบาทร่ ว มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นา        
ทางด้านสุขภาพ        
บูรณาการสารสนเทศเพื่อวางแผนก�ำกับติดตาม (5 คะแนน)
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นครอบคลุม
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน หลากหลายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการวางแผน
พั ฒ นางานโรค NCDs ติ ด ตามก� ำ กั บ            
ใช้ข้อมูล
ใช้ข้อมูล
ไม่มี
ใช้ข้อมูล
ใช้ข้อมูล
ใช้ข้อมูล
และประเมินผลจากแหล่งข้อมูลดังนี้
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1. ศู น ย์ ข ้ อ มู ล สารสนเทศโรคNCDs          
โรค NCDs
โรค NCDs
โรค NCDs
โรค NCDs
โรค NCDs
เกี่ยวกับ service, พฤติกรรมเสี่ยงและ
นอกเหนือ
นอกเหนือ
นอกเหนือ
นอกเหนือ
นอกเหนือ
ปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ Data Center เขต
จาก Data
จาก Data
จาก Data
จาก Data
จาก Data
2.ข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น ในภาคส่ ว น
Center เขต ใน Center เขต Center เขต Center เขต Center เขต
สาธารณสุ ข จากการส� ำ รวจ วิ จั ย และ
การวางแผน ในการวางแผน ในการวางแผน ในการวางแผน ในการวางแผน
รายงานของหน่วยงานภาคส่วนสาธารณสุข
ติดตาม ก�ำกับ ติดตามก�ำกับ ติดตามก�ำกับ ติดตามก�ำกับ
อาทิ
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล
   2.1 การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรค
ทบทวนและใช้ และทบทวน
NCDs และการบาดเจ็บ (BRFSS)
ในการวางแผน
แผนฯ

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

2.2 การส� ำ รวจสภาวะสุ ข ภาพ
อนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย (NHES)
2.3 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร (CRCN) ข้อมูล
MedResNet
2.4 การส�ำรวจปริมาณการบริโภค
โซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย เป็นต้น
3. ข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น นอกภาคส่ ว น
สาธารณสุ ข จากการส� ำ รวจ วิ จั ย และ
รายงานของหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ อาทิ
3.1 การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน
3.2 การส�ำรวจประชากร
3.3 การส� ำ รวจอนามั ย สวั ส ดิ ก าร
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร และการ
ออกก�ำลังกาย ของประชากร

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน

3.4 การส� ำ รวจพฤติ ก รรมการสู บ
บุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร เป็นต้น
การติดตาม หมายถึง การควบคุมก�ำกับ
งาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน/
โครงการที่ก�ำหนด
การประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่า
ในสิ่งที่มุ่งประเมิน จะต้องประกอบด้วย
เกณฑ์ และตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลเป็นลักษณะ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน ถ้าการติดตามงาน
นัน้ มีเกณฑ์ และตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด ลักษณะ
การติดตามนั้นเป็นการประเมินผลความ
ก้าวหน้าของงาน ซึ่งถือว่าการติดตาม
ลักษณะนี้ เป็นการประเมินผลประเภทหนึง่

ค�ำอธิบาย

36

คู่มือ บริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
4.4 บูรณาการ
5 บูรณาการกระบวนการท�ำงานที่เชื่อมโยงเป็นรูปธรรม (5 คะแนน)
กระบวนการท�ำงานที่
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
เชื่อมโยงเป็นรูปธรรม
มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ
ท�ำงานที่เชื่อม ท�ำงานที่เชื่อม ท�ำงานที่เชื่อม ท�ำงานที่เชื่อม
โยงภายใต้แผน โยงภายใต้แผน โยงภายใต้แผน
โยงภายใต้
พัฒนาโรค
พัฒนาโรค
แผน พัฒนา พัฒนาโรค
โรค NCDs NCDs ระดับ NCDs ระดับ NCDs ระดับ
ระดับเขตที่ เขตทีบ่ รู ณาการ เขตทีบ่ รู ณาการ เขตทีบ่ รู ณาการ
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
บูรณาการ
4.1 (แผน
4.1 (แผน
สอดคล้องกับ 4.1 (แผน
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
4.1 (แผน
กระทรวง
กระทรวง
กระทรวง
พัฒนา
สาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข PP, SP สาขา  PP, SP สาขา  PP, SP สาขา 
NCDs และ NCDs และ NCDs),
PP, SP
4.2 (ก�ำลังคน
สาขาอื่นๆ
สาขา NCDs สาขาอื่นๆ
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่เกี่ยวข้อง), เฉพาะภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องและ แผนพัฒนา  4.2 (ก�ำลังคน/ สาธารณสุข),
4.3 (ข้อมูล
แผนพัฒนา อื่นๆ นอกภาค เทคโนโลยี
เฉพาะภาคส่วน สารสนเทศ
ส่วน
อื่นๆ นอก
สาธารณสุข), สาธารณสุข), นอกเหนือจาก
ภาคส่วน
สาธารณสุข),

ประเด็นการประเมิน
1 คะแนน
มีกระบวนการ
ท�ำงานที่เชื่อม
โยงภายใต้แผน
พัฒนาโรค
NCDs ระดับ
เขตทีบ่ รู ณาการ
สอดคล้องกับ
4.1 (แผน
พัฒนา
กระทรวง
สาธารณสุข),
4.2 (งบ
ประมาณเฉพาะ
ภาคส่วน
สาธารณสุข),
4.3 (ข้อมูล
สารสนเทศจาก
Data Center
เขต ในการ
วางแผน)

0 คะแนน
ไม่มี
กระบวนการ
ท�ำงานที่
เชื่อมโยง

กระบวนการท�ำงาน
โรค NCDs ระดับเขต ที่เชื่อมโยงเป็น
ระบบทั้งการวางแผนการด�ำเนินงานใช้
ทรัพยากรร่วมกันรวมทั้งการใช้ข้อมูลใน
การวางแผน ติดตามก�ำกับและประเมิน
ผลอย่างครบวงจรจากข้อ 4.1, 4.2 ,4.3
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข/ ภาค
ส่วนสาธารณสุข/ และ นอกภาคส่วน
สาธารณสุข

ค�ำอธิบาย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
เต็ม

4.2 (งบ
ประมาณ
ก�ำลังคน/
เทคโนโลยี/
ทั้งในภาคส่วน
สาธารณสุข
และนอก
ภาคส่วน
สาธารณสุข),
4.3 (ข้อมูล
สารสนเทศ
นอกเหนือจาก
Data Center
เขต และแหล่ง
อื่นๆ ในการ
วางแผน
ติดตามก�ำกับ
ประเมินผล
ทบทวนและ
ใช้ ในการ
วางแผนใน
อนาคต)

4.2 (งบ
ประมาณ
ก�ำลังคน/
เทคโนโลยี/
เฉพาะภาคส่วน
สาธารณสุข),
4.3 (ข้อมูล
สารสนเทศ
นอกเหนือ
จากData
Centerเขต
และแหล่งอื่นๆ
ในการวางแผน
ติดตามก�ำกับ
ประเมินผล)
และทบทวน
แผนฯ

4.3 (ข้อมูล
สารสนเทศ
นอกเหนือจาก
Data Center
เขต ในการ
วางแผน
ติดตามก�ำกับ
ประเมินผล)

Data Center
เขต ในการ
วางแผน
ติดตามก�ำกับ)

ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
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5.1 ระบบและกลไก
การนิเทศ ก�ำกับ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ

ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
4 5.1 ระบบและกลไกการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงาน อย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ (4 คะแนน)
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
มีเครื่องมือ
มีเครื่องมือ
มีเครื่องมือ
ไม่มี
มีเครื่องมือ
ประเมิน self
ประเมิน self
กลไกนิเทศ
ประเมินself
ประเมิน self
assessment
assessment ติดตาม ประเมินผล
assessment
assessment
ระดับเขต และมี ระดับเขต มีการ ระดับเขต และมี
การประเมินตนเอง ประเมินตนเอง การประเมินตนเอง
อย่างมีส่วนร่วม อย่างมีส่วนร่วม อย่างมีส่วนร่วม
และมีการลงพื้นที่ และมีการลงพื้นที่
ประเมินบาง
ประเมินครบทุก
จังหวัด
จังหวัด

5. การติดตามประเมินผล

เป้าหมาย ควรมีการก�ำกับติดตาม
(Monitor) และประเมินผล
(evaluation ) เชิงคุณภาพและปริมาณ
- เขตควรจะป็น external audit ของ
จังหวัด และประเมินอย่างมีส่วนร่วม
ระดับเสริมพลัง (Empowerment)

ค�ำอธิบาย
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5.2 ผลงานตาม     
เป้าหมายหลักของ
แผนยุทธศาสตร์ ฯ
ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย

ประเด็นการประเมิน

คะแนน
ค�ำอธิบาย/เกณฑ์การให้คะแนน
เต็ม
6 5.2.1 ผลงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ที่แสดงข้อมูล 4 ลด ได้ครอบคลุมทั้ง 4 โรค (4 คะแนน)
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
อัตราป่วยรายใหม่ มีผลการด�ำเนิน มีข้อมูลแสดงผล มีข้อมูลแสดงผล ไม่มีข้อมูลแสดง
ทั้ง 4 โรค และ งาน 4 โรค ได้แก่ การด�ำเนินงาน 4 การด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงาน
ภาวะแทรกซ้อนใน โรคเบาหวาน, โรค โรค ได้แก่โรคเบา เฉพาะโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิต หวาน, โรคความ และความดัน
ดันโลหิตสูง และ โลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง สูง,โรคหลอด
ลดลง
เลือดหัวใจ และ โรคหลอดเลือด
โรคหลอดเลือด หัวใจ และ
สมอง และอัตรา โรคหลอดเลือด
สมอง
ป่วยรายใหม่
เบาหวานหรือ
ความดันโลหิตสูง
ลดลง
5.2.2 ผลงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ที่แสดงข้อมูลได้ครอบคลุมในประเด็น 2 เพิ่ม ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และการออก
ก�ำลังกายที่เพียงพอ (รอบเอวและค่า BMI) (2 คะแนน)
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
สัดส่วนของผู้มีค่ารอบเอว และ/ มีข้อมูลค่ารอบเอว และ/หรือ
ไม่มีข้อมูล
หรือ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน
BMI
ลดลง
ผลลัพธ์วัดจากค่า : รอบเอวและค่า BMI
หลักฐานแสดงสัดส่วนค่าวัดรอบเอว   
และ ค่า BMI เทียบกับรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแสดงกราฟ/ตารางข้อมูลผล           
การด�ำเนินงาน 4 ลด ได้แก่
1. ลดเสี่ยง
2. ลดป่วย
3. ลดภาวะแทรกซ้อน
4. ลดตาย ของทั้ง 4 โรค
   4.1 โรคเบาหวาน
   4.2 โรคความดันโลหิตสูง
   4.3 โรคหลอดเลือดหัวใจ
   4.4 โรคหลอดเลือดสมอง

ค�ำอธิบาย
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ภาคผนวก ข
เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย ได้แก่
1.1 มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมการบริโภคอาหาร เครือ่ งดืม่ ยา และผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
1.2 มีนโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมการผลิตและการบริโภคอาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีส่ ง่ ผล
ดีต่อสุขภาพ
1.3 มีนโยบายส่งเสริมการออกก�ำลังกายและกิจกรรมทางกายและใจ
1.4 มีนโยบายการจัดการน�้ำหนักส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย ได้แก่
2.1 ประชาชนและสังคมรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง การป้องกันโรค แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ
และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต
2.2 สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการ
สร้างวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1 เป้าหมาย คือ ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร รับรู้ เข้าใจ ตระหนักสามารถดูแล
และจัดการเกี่ยวกับสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย ได้แก่
4.1 มีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4.2 กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
4.3 กลุ่มผู้ป่วยมีระบบและมาตรฐานการจัดการโรคและภาวะแทรกซ้อน และการดูแลส่งต่อผู้ป่วย                       
โรควิถีชีวิตแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย ได้แก่
5.1 ผู ้ น� ำ และบุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์                   
ในอย่างเหมาะสม
5.2 มีองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์            
ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
5.4 มีระบบคุณภาพและการประเมินผลภาพรวมอย่างบูรณาการ
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