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กระบวนการทีRเหมาะสมคอือยา่งไร

ปจัจยันําเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปจัจยัคอืใคร องคก์ร
ของเรา
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KPI	:	Key	Performance	Indicator
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KPI	:	Key	Performance	Indicator

Are	We	Doing	The	Right	Things?
(What?)

Are	We	Doing	Things	Right?
(How?)
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โครงการ
Change	
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Gestión del
PROYECTO O PROGRAMA

Recursos

- Humanos
- Físicos

- Presupuestarios 

Diagnóstico Situación 
que Justifica 
Intervención:

- Elaboración de Línea de 
Base del Proyecto o 
Programa

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Diseño y Formulación

Diseño y formulación del 
proyecto o programa

- Objetivos (General y 
Específico)
- Recursos (insumos)
- Productos
- Fuentes de 
Financiammiento
- Destinatarios (usuarios y 
beneficiarios)
- Modelo de Gestión
- Programación
- Metas
- Resultados esperados 
- Impactos esperados

Evaluación ex-ante 

- Pertinencia
- Coherencia
- Viabilidad (política y 
factica)

Producción Interna
Administración del 

Programa

Producción 
Externa

Cumplimiento de 
Misión

Productos 
Externos

Usuarios
-Transacciones 

Resultados

CONTEXTO SOCIO - ECONÓMICO

Beneficiarios
-Transferencia 

de valor 

Impactos

Outputs

Outcomes

Factores intervinientes del Contexto
- Observables y no observables

Ejecución

Evaluación Ex-Post
Uso de recursos / Procesos de gestión / Cumplimiento de Metas / Producción (calidad y cantidad) / Resultados / Impactos

Adecuaciones
y

Reformulaciones

Evaluación Intermedia
Uso de recursos / Procesos de gestión / Cumplimiento de Metas /  Producción (calidad y cantidad)





NCD	Targets
25%	

reduction	in	
premature	

NCD	mortality

Health	system	
-50%	coverage	for	CVD	
risk/glycemic control

- 80%	NCD	diagnostic		and	
drug	availability

Metabolic	risk	factors
-25%	reduction		in	
hypertension

-0%	rise	in	obesity	and	
diabetes

-30	%	↓	in	tobacco	use	
-30%	↓	in	salt	consumption		
-10%	↓	in	physical	inactivity

-10%	↓	in	harmful	use	of	alcohol

+

Behavior risk	factors

Control	of	all	risk	factors	
important….…	

..but	SOME risk	factors	will	
contribute	MORE to	achieve	

the	25x25	target



Goal 1
Prevention of 
Risk Factors 

Goal2
Detection and  

Rx Risk 
Factors

Goal3
Early 

identification 
and Rx  of  

heart attacks

Goal4
Prevention of 
recurrent CVD 

events

Policy 
and Env. 
Change

Behavior 
change

Risk factor 
Detection and 

control

Emergency care 
/Acute care Mx

Rehab 
/long -
term 
care

End of 
life care

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

Reduce 
consumption
- Salt
-Sat Fat
-Trans Fat
-Tobacco
Exercise

-CVD Risk 
Assessment
-Control Risk : life 
style Mod. +/-
Medication 
 FPG / BP/ 
Cholesterol
 -CHD  awareness 
,alert in risk groups

-มาตรฐานการรกัษาUA,STEMI,NSTEMI
-พฒันาระบบเครอืขา่ย…

Unfavor.	
Social,env.
condition

Adverse
Behavio
r	Pattern

Major	Risk	
factors

Fatal	CVD
Complicatio
n/Decpmpe
nsation

Disability
Risk	of	

recurrence	

First	Event	
/Sudden	death



อตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ
ลดลง

คนไทยมพีฤตกิรรม
สขุภาพดี

ปจัจยัเสีRยงลดลง

ผูป่้วยโรคหวัใจ 
เขา้ถงึบรกิาร

ไดร้บัการรกัษา
ตามมาตรฐาน

กลุม่เสีRยงสงู
ตอ่โรคหวัใจ 
ไดร้บัการคดั
กรองและปรบั

พฤตกิรรม

ผูป่้วยโรคหวัใจ 
ไดร้บัการฟืi นฟ ู

ลดอตัราการเป็น
ซํiา

1.ลดปจัจยั
เสีRยงใน
ประชากรท ัRวไป
และชุมชน
สนบัสนนุ
สภาพแวดลอ้ม
ทีRเอ ืiอตอ่
สขุภาพ

2.สนบัสนนุ
การประเมนิ
และจดัการ
ปจัจยัเสีRยง
ของNCD
รายบคุคล

3.คน้หาผูท้ ีRม ี
ความเสีRยงสงูตอ่
การเกดิ 
IHD/CVD
-รูอ้าการเตอืน
-ปรบัพฤตกิรรม
-ใหย้าตามขอ้
บง่ชีi

4.พฒันาคณุภาพระบบบรกิาร ระบบสง่
ตอ่

-พฒันาระบบคลนิกิ NCD 
-พฒันาศกัยภาพบคุลากร
-ผป . STEMI ไดร้บัยาทนัทว่งที
-ผป.โรคหวัใจไดร้บัการฟืi นฟู



คลนิกิบรกิาร
ใน รพ.

คลนิกิ
เฉพาะทาง

ใหค้าํปรกึษา
ปรบัพฤตกิรรม

สถานพยาบาล
เอกชน

ผูป่้วยระดบัตา่งๆ

สสอ.

ฝ่ายเวชฯ
รพ.สต.

ประชาชนท ัRวไป

DPAC

โรงเรยีน

สถาน
ประกอบการ

ชุมชน

กรมอนามยั กรมควบคมุโรค

DPAC

เอกชน

องคก์รตน้แบบไรพ้งุ

ศนูยเ์ด็กเล็ก
ฯ

เหลา้บหุรีRรอบ
สถานศกึษา / หนว่ยงาน
รฐั

NCD คณุภาพ CVD risk

กรมสขุภาพจติ

คลนิกิอดเหลา้บหุรีR

เครืRองมอืประเมนิ

ตดิตามประเมนิภาพรวม

คดักรองความเสีRยงคดักรองกลุม่เสีRยง

เฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีRยง

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

ตาํบลจดัการ
สขุภาพ

หมูบ่า้นปรบัเปลีRยน
พฤตกิรรมฯ

สปสช

Case 
manager

System 
manager

งบเพืRอ
บรกิารเฉพาะ

ทาง
ปี 55, 56, 57

สสส.

แผน
อาหาร

แผนออก
กาํลงักาย

เหลา้
/บหุรีR

สาํนกัโภชนาการปีละ 20 ลา้นบาท

ปีละ 53-73 ลา้นบาท

รบบขอ้มลู
และ

ตดิตาม
ประเมนิผ

ล

ปีละ 304 -
800 ลา้นบาท

NCD ปีละ 20 ลา้นบาท

แอลกอฮอลปี์ละ 16 ลา้นบาท

ส.บรกิารสขุภาพภาค
ประชาชน 
ปีละ 200 ลา้นบาท

1. บหุรีRปีละ 200 
ลา้นบาท

2. เหลา้ปีละ 280
ลา้นบาท

ปีละ 200 
ลา้นบาท

ปีละ 200 
ลา้นบาท

หนว่ยปฏิบตักิาร

และกิจกรรม



ประเดน็การตดิตาม ประเมนิผล ในส่วน สํานักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค

• กรมควบคมุโรค และสาํนกัโรคไมต่ดิตอ่ ได้มีบทบาทสนบัสนนุงานแตล่ะปี มีผลผลติ ผลลพัธ์ 
ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ หรือไม ่อยา่งไร 

• ชี Pทิศ ชี Pเปา้ ?	
•  การคดักรอง และดําเนินการเพืCอลดความเสีCยง ?		ผลเป็นอยา่งไร จะเพิCมประสทิธิภาพ

อยา่งไร  ปัญหา อปุสรรค

• การเฝา้ระวงั และจดัการข้อมลูเพืCอประกอบการวางแผนเป็นอยา่งไร 

• การจดัการให้ความเสีCยงตอ่การเป็นโรคไมต่ดิตอ่ ลดลง เป็นอยา่งไร 

•  การดําเนินงาน NCD	คณุภาพ,	NCD	plus	มีผลกระทบ แคไ่หน อยา่งไร 

•  การจดั CKD	clinic	มีผลกระทบอยา่งไร ทั Pงด้านบวกและลบ 

• ทําไมผู้ ป่วย เบาหวาน ความดนั จงึไมดี่ขั Pน  (%	การควบคมุได้)  


