
การดาํเนนิงานการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด(CVD Risk)
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วตัถปุระสงค์

เพือ่:
บคุลากรสาธารณสขุเขา้ใจรายละเอยีดระบบรายงานและสามารถ
รายงานผลผา่นระบบ HDC ไดถ้กูตอ้ง
ตดิตามผลการดําเนนิงานไดร้วดเร็ว และลดภาระงาน
บคุลากรสาธารณสขุเขา้ถงึขอ้มลูและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ด ้



 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมาย 2560  

ประเดน็เน้นหนกั ระดบั 
การรายงาน 

ขอ้มูล PA  
ปลดั 

สตป.  PA 
กรม 

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคเป็นเลิศ)  

แผนงานท่ี 2 : การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 

1. อตัราการเสียชวิีตจากการจมนํา้ ≤ 5.0 ตอ่ประชากรเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปีแสน
คน 

√ ประเทศ 

2. อตัราการเสียชวิีตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ตอ่ประชากรแสนคน √ √ √ ประเทศ 

3. อตัราผูป่้วยความดนัโลหิตสงูและ/หรือ
เบาหวานรายใหม่ 

DM รายใหม่ (< 258ตอ่แสนประชากร) 
HT รายใหม่ (< 536ตอ่แสนประชากร) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

จงัหวดั 

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนงานท่ี 6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

4. รอ้ยละของผูป่้วย DM, HT ที่ขึน้ทะเบียน
ไดร้บัการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหวัใจ
และหลอดเลือด

≥ รอ้ยละ 80 √ √ √ 
 

จงัหวดั 

5. รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดนัโลหิตสงูที่ควบคมุได ้

DM = เพ่ิมขึน้อย่างนอ้ย 5 %จากปี 2559 หรือ
มากกวา่ 40%
HT = เพ่ิมขึน้อย่างนอ้ย 5 %จากปี 2559  
หรือมากกว่า 50%

√ เขต 

ตวัชีว้ดัภายใตแ้ผนยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (ประกอบดว้ย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตวัชีว้ดั) 
ความเชือ่มโยงตวัชีว้ดักระทรวง สํานกัตรวจฯ  กรม  ประจาํปีงบประมาณ 2560 

 



ตวัชีว้ดัที่ 33 : รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงูทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้บัการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจ
                      และหลอดเลอืด (CVD Risk) ใน 10 ปีขา้งหนา้

เป้าหมาย :  ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสูงทีข่ ึน้ทะเบยีนในสถานบรกิารไดร้บัการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดCVD Risk > 80 %

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน
- ผูป่้วย DM HT 
ทีข่ ึน้ทะเบยีน 
ไดร้บัการประเมนิ 
CVD Risk 20%

- ผูป่้วย DM HT ที่
ข ึน้ทะเบยีน ไดร้บั
การประเมนิ CVD 
Risk  40%

-  ผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้ทะเบยีน 
ไดร้บัการประเมนิ CVD Risk 
60% 
- สรปุผลการประเมนิ CVD Risk 
รอบ 6 เดอืน เพือ่หาแนวทาง
เรง่รดัแกไ้ขในเขตบรกิารทีย่งัไม่
บรรลผุลการดาํเนนิงานตาม
ตวัชีว้ดั

- ผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้ทะเบยีน ไดร้บัการประเมนิ CVD Risk 80% 
- ผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้ทะเบยีน ไดร้บัการประเมนิ CVD Risk ทีอ่ยู่
ในกลุม่เสีย่งสงูมาก ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งเขม้ขน้
เรง่ดว่น 60% 
- กลุม่เสีย่งสงูมากทีไ่ดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งเขม้ขน้
เรง่ดว่น เมือ่ประเมนิ CVD Risk ซํา้มโีอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด ลดลง ≥10% 

การป้องกนั คน้หาผูท้ ีม่โีอกาสเสีย่ง
ตอ่ CVD 

การจดัการหลงัการประเมนิ กลไกระบบบรหิารจดัการ

•  สนบัสนุนเครือ่งมอืการ
ดาํเนนิงาน อสม./อสค.   
(กรม คร.)

•  การประเมนิ CVD Risk 
ในกลุม่ประชาชนท ัว่ไป        
(กรม สบส.)

• ผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้
ทะเบยีนในสถาน
บรกิารไดร้บัการ
ประเมนิ CVD Risk

•  ผูป่้วย DM HT ทีม่โีอกาสเสีย่งตอ่ CVD Risk 
≥30% ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่ง
เขม้ขน้รบีดว่น 60%ไดร้บัการประเมนิโอกาส
เสีย่ง (CVD Risk) ซํา้ และจํานวนกลุม่เสีย่งมี
ความเสีย่งลดลง ≥10%
•  การพฒันาศกัยภาพ CM SM NCD 
(กรม คร.)

• ขบัเคลือ่นการประเมนิ CVD Risk 
ผา่นคลนิกิ NCD คณุภาพ และสํานกั
ตรวจราชการ

• พฒันาการเชือ่มโยงระบบขอ้มลูของ
การประเมนิ CVD Riskในฐานขอ้มลู
ของ HDC

• ระบบตดิตามประเมนิผล

Performance Agreement กระทรวงสาธารณสขุปี 2560

Quick Win

1. กลุม่เสีย่งสงูมาก (CVD Risk ≥30%) หมายถงึ ผูป่้วย DM ผูป่้วย HT ทีม่โีอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรค CVD อยูใ่นกลุม่เสีย่งสงูมาก (30%-<40%) และกลุม่เสีย่งสงูอนัตราย 
(≥40%)ใน 10 ปีขา้งหนา้
2. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งเขม้ขน้เรง่ดว่น หมายถงึ ใหค้ําปรกึษาในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมรายบคุคล ตามปจัจยัเสีย่งทีสํ่าคญั ภายใน 1 เดอืน

Presenter
Presentation Notes
DM =ค่า HbA1c ครั้งสุดท้าย < 7 ในกลุ่มอายุ<65ปี <87 ในกลุ่มอายุ<65ปี  HT =มีค่าBP 2 ครั้งสุดท้าย < 140/90 mmHg�



รอ้ยละของผูป่้วย DM/HT ทีไ่ดร้บัการคดักรองความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด(CVD Risk)  จาํแนกรายเขตบรกิารสขุภาพ
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ผลการดาํเนนิงานปี 2559

หมายเหต:ุ รายงานผลการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด 1-12 สคร.4 ขาดขอ้มลูจงัหวดันนทบรุ ี และสคร.8 ขาดขอ้มลูจงัหวดัเลย หนองคาย นครพนม สกลนคร
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รอ้ยละของผูป่้วย DM/HT ในกลุม่เสีย่งสงูมาก ≥30% ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
อยา่งเขม้ขน้และรบีดว่น  จําแนกรายเขตบรกิารสขุภาพ

หมายเหต:ุ รายงานผลการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหัวใจและหลอดเลอืด 1-12สคร.4 ขาดขอ้มลูจังหวดันนทบรุ ีสคร.5ขาดขอ้มลูจังหวดักาญจนบรุ ี
ประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสงสคราม สมทุรสาคร สพุรรณบรุ ีและสคร.8 ขาดขอ้มลูจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม สกลนคร
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ปญัหา-อปุสรรคการดาํเนนิงาน

การดาํเนนิงานประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด(CVD)
1. ผลการดําเนนิงานคดักรองการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกดิ

โรคหวัใจและหลอดเลอืด(CVD) ของพืน้ทีม่าจากหลายแหลง่ขอ้มลู 
ทําใหผ้ลแตกตา่งกนั และขอ้มลูไดไ้มค่รบถว้น 

2. การรายงานผลการดําเนนิงาน ไมท่นัตอ่การรายงานตามนโยบาย  
เพิม่ภาระงานของทกุฝ่าย
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