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แนวทางการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 

ค าชี้แจง  

การด าเนินงาน NCD Clinic Plus เป็นแนวทางการประเมินตนเองของโรงพยาบาลเพ่ือพัฒนา โดยใช้
หลักการ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่  

1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การ
ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการ
จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 

2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดครอบคลุมโรค DM, HT, CVD และ CKD จ านวน 12 
ตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย ; โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (กรณี รพศ.สามารถประเมินในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง) 

2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

ไตรมาส การด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 และ 2 1. ผู้รับผิดชอบคลินิกโรคไม่ติดต่อในโรงพยาบาลทบทวนผลการด าเนินงานปี 2562 โอกาส

พัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563 
2. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาตามแนวทางการประเมิน NCD Clinic Plus 

ทั้ง 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ใช้หลกัการขั้นบันได (Milestone) ส่วนที่ 2 ใช้ฐานข้อมูลจาก 
Health Data Center (HDC) Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  

3. ส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมและรายงานต่อให้
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพ่ือสรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมเขต และ
รายงานผลให้กองโรคไม่ติดต่อ ซึ่งจะเป็นผลประเมินรอบที่ 1 (เดือนตุลาคม–มีนาคม) 

4. โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามผลการประเมินตนเองปี 2563  
ไตรมาส 3 
 

1. ทีมผู้ประเมินซึ่งก าหนดร่วมกันในเขตสุขภาพ (สคร. สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
ลงประเมินรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมิน
ตนเองร่วมกันกับโรงพยาบาล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

2. ทีมผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินรับรองแก่โรงพยาบาล 
3. ทีมผู้ประเมินส่งผลการประเมินรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus ให้ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรค พร้อมผลการคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ดี
เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขต ในการประกวด NCD Clinic Plus Awards 
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ไตรมาส การด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 1. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ทั้ง 2 

ส่วน โดยสว่นที่ 1 เป็นผลการประเมินหลังจากประเมินรับรอง ส่วนที่ 2 ใช้ฐานข้อมูล
จาก Health Data Center (HDC) Freeze ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพ่ือ
สรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมเขต 

2. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค รายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ทั้ง 2 
ส่วน ให้กองโรคไม่ติดต่อ ซึ่งจะเป็นผลการประเมิน รอบที่ 2 (เดือนเมษายน–กันยายน) 

การผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง  

คะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

50 คะแนน และการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ คะแนนผลประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 
ดีเด่น 85 – 100 
ดีมาก 80 – 84  

ดี 70 – 79  
พ้ืนฐาน 60 – 69 

ต่ ากว่าพ้ืนฐาน < 60  

ระดับสถานบริการ : โรงพยาบาลได้คะแนนประเมินรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 

ระดับเขตและประเทศ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์รับรอง NCD Clinic Plus มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

หมายเหตุ : * ค่าเป้าหมายร้อยละของโรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ประเมนิคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563 

ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 
เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 

  A 
(1-5) 

น้ าหนัก 
(B) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

องค์ประกอบท่ี 1 ทิศทาง และนโยบาย  6 30  
1.1 มีการก าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และการสื่อสารกับภาคีเครือข่าย  1 5  
 1. มีการก าหนด และสื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย เพื่อลดโรคและ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อโดยผูบ้ริหาร 
1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการก าหนด และสื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย เพื่อลดโรคและ
ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อโดยคณะกรรมการ NCD board โดยใช้ผลลัพธ์
การด าเนินงานของโรงพยาบาลร่วมกับแหล่งฐานข้อมูลอื่นที่เช่ือถือได้ 

2 

 3. มีการสื่อสารทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและทีมสหวิชาชีพ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้รับรู้ทั่วถึงกัน 

3 

 4. มีการวิเคราะห์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการ 
NCD board ระดับอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 

4 

 5. มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย โดยการน าผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานมาปรับให้ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

5 

1.2 วางแผนปฏิบัติการและตกลงท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 

 1 5  

 1. มีการวางแผน, มีแผนปฏิบตัิการ/กิจกรรม เพื่อป้องกัน และจัดการดูแล
รักษาโรคไมต่ิดต่อ (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรือ้รัง) 
ภายในองค์กร 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมและงบประมาณที่ชัดเจนสอดคล้องกับการ
ทบทวน วิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงานของ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย 

2 

 3. มีการก าหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและกจิกรรม และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

3 

 4. มีการน าผลลัพธ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการมาทบทวน และ
ปรับปรุง 

4 

 5. มีแผนพัฒนายกระดับการด าเนนิงานให้ครอบคลุมทุกคลินิกท่ีเกี่ยวข้อง
กับโรคไม่ตดิต่อ 

5 

1.3 การจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
NCD Clinic Plus 

 2 10  

 1. มีการวิเคราะห์ความต้องการบคุลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
NCD Clinic Plus 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะและวิชาการทีส่นับสนุนการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

2 

 3. มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนความส าเร็จการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

3 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

 4. มีการจัดสรรบุคลากรทดแทน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus 

4 

 5. มีแผนจัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนความส าเรจ็การด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

5 

1.4 การจัดสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เข้าถึงบริการ NCD Clinic Plus 

 1 5  

 1. มีการก าหนดวัน และจัดตารางเวลาและทีมผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ส าหรับการให้บริการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการก าหนดวัน และจัดตารางเวลาส าหรับการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย และ/หรือ การให้บริการ 
คลินิกชะลอไตเสื่อมท่ีชัดเจน 

2 

 3. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอและสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ 3 
 4. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทีเ่พียงพอและมีการจัดสถานท่ีเหมาะสมต่อการ

ให้บริการ 
4 

 5. มีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ 5 
1.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าประสงค์ NCD Clinic Plus  1 5  
 1. มีกลไกการติดตามผลการด าเนนิงาน แต่ยังไม่เป็นระบบชัดเจน 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีกลไกการติดตามผลการด าเนนิงานอย่างเป็นระบบ 2 
 3. มีแผนการตดิตามประเมินการด าเนินงานให้บรรลุเปา้ประสงค์ NCD 

Clinic Plus 
3 

 4. มีผลการก ากับ ติดตาม อย่างเปน็ระบบ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี 4 
 5. มีการน าผลการก ากับติดตามประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 
5 

องค์ประกอบท่ี 2 ระบบสารสนเทศ  9 45  
2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั ในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร 

 3 15  

 1. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคลครบถ้วน 
- ทะเบียนการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ของเครอืข่าย
สถานบริการระดับปฐมภูม ิ
- ทะเบียนการให้บริการ (การวินิจฉัย ผลทางห้องปฏิบัติการ ยา การคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน ประเมินปจัจัยเสีย่ง) 
- ทะเบียนผลลัพธ์การดูแลรักษา (ภาวะแทรกซ้อน การควบคุมภาวะโรค 
การควบคุมปัจจัยเสี่ยง) 
- ทะเบียนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการแยกรายกลุ่มครบถ้วน 
- กลุ่ม Pre-DM, Pre-HT และกลุม่สงสัยป่วย 

2 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

- กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ/หรอื โรคความดันโลหิตสูง 
- กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และ/หรอื โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคมุไม่ได้ 
- กลุ่มป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนตา  
- กลุ่มป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเท้า (แยกตาม Stage) 
- กลุ่มป่วยโรคไตเรื้อรัง (Stage 1-5) 
- กลุ่มเสีย่งสูง CVD Risk ≥20% (แยกกลุ่มตามปัจจยัเสีย่ง) 

 3. มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางคลินิกทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

3 

 4. มีการน าผลการวเิคราะห์มาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ทั้งในสถานบริการสาธารณสขุและร่วมกบัเครือข่ายบริการสุขภาพ 

4 

 5. มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบยีนข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจบุัน 5 
2.2 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ (Data Exchange) ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพ่ือ
การบริการต่อเนื่องในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ data center อ าเภอ และ 
data center จังหวัด 

 2 10  

 1. มีระบบข้อมลู และสารสนเทศระดับอ าเภอ 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลู และสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบในระดับอ าเภอ 

และจังหวัด 
2 

 3. มีการใช้และตรวจสอบข้อมลู และระบบสารสนเทศร่วมกันในระดบั
อ าเภอและจังหวัด  

3 

 4. มีการคืนข้อมูล และสะท้อนปญัหาที่พบ ให้หน่วยบริการปรับปรงุแก้ไข 4 
 5. มีการปรับปรุงระบบข้อมลู และสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบัน และถกูต้อง 5 
2.3 มีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 4 20  

 1. มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 1-2 ครั้ง/ป ี 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ครัง้/ป ี 2 
 3. มีการรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับเครือข่ายบริการ และผู้บริหาร 3 
 4. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การปรับปรุง

คุณภาพการด าเนินงานของ NCD Clinic Plus 
4 

 5. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชงิ
นโยบายของผู้บริหาร 

5 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

องค์ประกอบท่ี 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ  12 60  
3.1 การให้บริการคัดกรอง ค้นหาความเสี่ยง ประเมินโอกาสเสี่ยง ค้นหาปัจจัย
ก าหนดและคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

 3 15  

 1. มีการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูงตามแนวทาง
มาตรฐาน และลงทะเบียนแยกกลุม่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่ป่วย 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการค้นหาความเสีย่ง และประเมินโอกาสเสีย่งใหแ้ก่กลุม่เสีย่งและกลุ่มปว่ย 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 

1) ประเมินปัจจยัเสีย่ง ได้แก่ 
ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน, 
แบบแผนการออกก าลังกาย, 
การสูบบุหรี่ (5A), ปัญหาการ
ดื่มสรุา (AUDIT), แบบ
แผนการบริโภค, ความเครียด 
(ST5) 
2) ค้นหาปัจจัยก าหนดต่อ
โรคเบาหวาน ความดันโลหติ
สูงของผู้รับบริการ (ถ้ามี) 

1) ประเมินปัจจยัเสีย่ง ได้แก่ ภาวะ
น้ าหนักเกินและอ้วน,  
แบบแผนการออกก าลังกาย,  
การสูบบุหรี่ (5A), ปัญหาการดื่มสรุา 
(AUDIT), แบบแผนการบริโภค, 
ความเครยีด (ST5), โรคซึมเศร้า 
(2Q, 9Q), สุขภาพช่องปาก 
2) ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3) ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง 
4) คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา ไต
เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
5) ประเมิน Target Organ 
Damage (TOD) ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง 
6) ประเมินความสามารถและ
อุปสรรคในการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหติ
สูงของผู้รับบริการ  

 

2 

 3.มีการค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสีย่ง และวางแผนแก้ไขปญัหาร่วมกบั
ผู้รับบริการทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

3 

 4. มีการจัดบริการและเสรมิทักษะเพื่อลดปัจจยัเสีย่ง ของผู้รับบริการ 
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

4 

 5. มีการติดตามประเมินผลการจดับริการลดความเสีย่งของผู้รับบริการ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  

5 

3.2 การให้บริการเพ่ือการดูแลและจัดการโรค  3 15  
 1. มีการวินิจฉัย และลงทะเบยีนผูป้่วยรายใหม่อยา่งครบถ้วน และ

ปรับปรุงข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยรายเก่าให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการคืนข้อมูลการเจ็บป่วยและปัจจัยเสี่ยงให้กับผูร้ับบริการรายบุคคล  2 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
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น้ าหนัก 
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คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

 3. มีการปฏิบัตติามแนวทางการให้บริการส าหรบัผูร้ับบริการ ตาม
มาตรฐาน 

3 

 4. มีการคืนข้อมูลการเจ็บป่วยและปัจจัยเสี่ยงให้กับเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

4 

 5. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่ายบริการสุขภาพในการดูแล
จัดการโรคและปัจจยัเสีย่ง 

5 

3.3 ระบบการรับ-ส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการได้ง่าย 

 2 10  

 1. มีระบบการรับ-ส่งต่อระหว่างเครือข่าย และระบบการดูแลสุขภาพท่ี
บ้าน (Home Health Care) โดยมีเกณฑ์การด าเนินงานท่ีชัดเจน 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการปฏิบัตติามเกณฑ์การรับ-ส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
(Home Health Care) 

2 

 3. มีแผนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านที่บูรณาการกับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster: PCC) 

3 

 4. น าผลการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน (Home Health Care) มาทบทวนและ
ปรับปรุงคณุภาพการดูแลผู้ป่วย 

4 

 5. มีแผนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านทีบู่รณาการกับแผนท้องถิ่น (อปท.) หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) 

5 

3.4 ผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD Case Manager/ Coordinator) 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

 2 10  

 1. มีผู้ประสานงานท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีผู้ประสานงาน NCD Case Manager/ Coordinator และทีมสห

วิชาชีพที่มีค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
2 

 3. ทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนและด าเนินงานในการให้บริการในคลินกิโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

3 

 4. มีการประสานงานเชื่อมโยงการด าเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในโรงพยาบาล  

4 

 5. มีการประสานงานเชื่อมโยงการด าเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

5 

3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อของสถานบริการทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมโยงไปชุมชน 

 2 10  

 1. มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไมต่ิดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะ
ของโรค ท่ีเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีแนวทางการด าเนินงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายการ
ดูแลรักษาโรคไมต่ิดต่อทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2 
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 3. มีการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุม
ผู้รับบริการตามระยะของโรค โดยมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

3 

 4. มีการติดตาม/ประเมินผลของผูร้ับบริการในเขตรับผิดชอบ (รวมถงึผู้ที่
ไปรับบริการนอกกระทรวงสาธารณสุข) 

4 

 5. มีการแจ้งผลการตดิตาม และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของ
เครือข่ายผ่านเวที และ/หรือ ช่องทางที่เหมาะสม 

5 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบสนับสนนุการจัดการตนเอง  8 40  
4.1 การจัดบริการเพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ และการ
จัดการตนเองท้ังกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย 

 2 10  

 1. มีการก าหนด Core Content (เช่น ด้านอาหารและโภชนาการ ดา้น
การออกก าลังกาย ด้านการใช้ยา การดูแลเท้า) ที่บุคลากรจะให้ความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นท้ังรายบุคคล และรายกลุม่ 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาก าหนดกิจกรรม
ที่สนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการทั้งรายบคุคล และรายกลุ่ม 

2 

 3. มีแผนและด าเนินการตามกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการ หรือปจัจัยเสีย่งด้านสุขภาพ 

3 

 4. น าผลการด าเนินงานมาทบทวน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการด าเนนิงาน
เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของผู้รับบริการ 

4 

 5. มีการประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของผู้รบับริการ 5 
4.2 กระบวนการสื่อสารเพ่ือคืนและแลกเปลี่ยนข้อมลูการดูแลรักษา และการ
จัดการตนเองของกลุม่เสี่ยง/กลุม่ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งที่บ้านและ
โรงพยาบาล 

 2 10  

 1. มีการสื่อสารข้อมลูการดูแลรักษา และการจดัการตนเองของผู้ปว่ยราย
กลุ่ม ด้วยช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม  

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการสื่อสารข้อมลูการรักษา ระยะของโรค ปัจจัยเสี่ยงและการจดัการ
ตนเองของผู้ป่วยรายบุคคลด้วยช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น 
คู่มือ สมุดสุขภาพ LINE Application เป็นต้น  

2 

 3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูการจัดการตนเองมาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย
และวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ 

3 

 4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูและสรา้งการมีส่วนร่วมในการดแูลตนเองที่บ้าน 
ระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแล และทมีสหวชิาชีพ เช่น SMBG/SMBP และสามารถ
แจ้งอาการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญใหแ้ก่ทีมสหวิชาชีพได ้

4 

 5. น าผลการรักษา และการบนัทึกขอ้มูลด้านสุขภาพของผู้รบับรกิารที่บ้านมา
ทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการจดัการตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

5 
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4.3 การสนับสนนุการจัดการตนเอง การท าหน้าท่ีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สัมพันธภาพทางสังคม 

 2 10  

 1. มีการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสรา้งความสามารถในการจดัการตนเอง 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีแผนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ชมรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

จัดการตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สมัพันธภาพทางสังคมและการ
ช่วยเหลือภายในกลุ่มเพื่อน 

2 

 3. กลุ่ม ชมรม ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 3 
 4. กลุ่ม ชมรม มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 4 
 5. กลุ่ม ชมรม มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาวางแผนการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 
5 

4.4 สื่อ และ/หรือ เคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มป่วย 

 2 10  

 1. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผู้รับบริการ 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผู้รับบริการ ท่ีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับผู้รับบริการตามบริบทของ
พื้นที ่

2 

 3. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองที่ส่งผลต่อ
การจัดการตนเองของผู้มารับบริการ 

3 

 4. มีการประเมินผลการใช้สื่อ และ/หรือ เครื่องมือ ร่วมกับผู้รับบริการ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4 

 5. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือซึ่งเปน็นวัตกรรมที่คดิค้นขึ้นมาใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผูร้ับบริการ 

5 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ  5 25  
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไตเร้ือรัง) ที่จัดท าขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศ 

 2 10  

 1. มีแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) อิงหลักฐานของ
สถานบริการแต่ยังไม่ครอบคลุมทกุกระบวนการ 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) อิงหลักฐานของ
สถานบริการครอบคลุมทุกกระบวนการ (ตาม CPG นั้นๆ) 

2 

 3. มีการช้ีแจง สื่อสาร ให้แกผู่้ปฏบิัติที่เกี่ยวข้องทุกระดับในสถานบริการ
และเครือข่าย 

3 

 4. มีการประเมินผลการใช้แนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) 4 
 5. มีการทบทวน และปรับแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน เป็นระยะ เพื่อให้มี

ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
5 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

5.2 ระบบการประสานงานให้ค าปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบทีมผู้จัดการระบบ
กับผู้ให้บริการในคลินิกรวมท้ังเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข 

 2 10  

 1. มีผู้ประสานงานเพื่อให้การปรึกษาเบื้องต้น แต่ไมม่ีระบบที่ชัดเจน 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีการก าหนดเกณฑ์การให้ค าปรึกษาโดยสหวิชาชีพหรือตัวแทนใน

โรงพยาบาลทีไ่ดร้ับการแต่งตั้ง รวมทั้งก าหนดช่องทางของ 
การให้ค าปรึกษา 

2 

 3. มีการด าเนินงานตามระบบการให้ค าปรึกษา  3 
 4. มีการติดตามประเมินผลการใหค้ าปรึกษาของทีมสหวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง และทบทวนผลการด าเนนิงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสม่ าเสมอ 
4 

 5. มีการวิเคราะห์ปญัหาในการใหค้ าปรึกษาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพสถานบริการ และเครือขา่ยทุกระดับ 

5 

5.3 Chronic Case Conference / KM เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และ
จัดการโรค 

 1 5  

 1. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM  เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 1 สรุปประเด็น : 
 2. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM  และมีการสรุปผลการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2 

 3. มีการน าผลจาก Chronic Case Conference / KM มาปรับปรงุ
กระบวนงานจัดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

3 

 4. มีการน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวตักรรมในการป้องกันควบคุม
โรคไม่ตดิต่อ มารวบรวมเป็นคลังความรู้ 

4 

 5. มีการกระจายความรู้ให้แก่ผู้ใหบ้ริการ สามารถเข้าถึงไดส้ะดวก หลาย
ช่องทางเช่น Social Media Website 

5 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน  10 50  
6.1 การสนับสนนุทิศทางนโยบาย และแผนลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน  2 10  
 1. มีการส่งคืนข้อมลูที่วิเคราะห์แลว้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชนหรือคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชพ.) 
1 สรุปประเด็น : 

 2. มีการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ และ
ชุมชน 

2 

 3. มีการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการลดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดโรคในชุมชน โดยเครอืข่ายบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน ร่วมกัน 

3 

 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานครบทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 4 
 5. มีการติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวติ

ระดับพื้นท่ี (พชพ.) 
5 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

6.2 การสนับสนนุแผนงาน โครงการการด าเนินงานที่เอื้อต่อการปรับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

 2 10  

 1. มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนนิงาน
ในการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 

1 สรุปประเด็น : 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานที่
วางไว้ 

2 

 3. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการ
ด าเนินงาน เช่น ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการลดโรค  

3 

 4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม ในการ
ปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลดเสี่ยงลดโรค 

4 

 5. มีการใช้ผลของการตดิตามประเมินผล มาปรบัปรุงแผนงานโครงการให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5 

6.3 มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อสขุภาพของคนในชมุชน  2 10  
 1. มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงดา้นโรคไมต่ิดต่อ 

และสามารถระบุปญัหา และรากเหง้าของปัญหาของชุมชนที่ต้องจัดการ 
เพื่อสร้างเป็นนโยบายสาธารณะ 

1 สรุปประเด็น : 

 2. มีแผนงานโครงการหรือแผนกิจกรรม เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะใน
การจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักโรคไมต่ิดต่อ 

2 

 3. มีการผลักดันให้เกดิการใช้นโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการมสี่วน
ร่วม เช่น การท าประชามติในชุมชน, การทดลองใช้นโยบายในบางพืน้ท่ี 

3 

 4. มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการ
สุขภาพในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

4 

 5. มีการบูรณาการนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชพ.) 

5 

6.4 สนับสนนุการจัดกจิกรรม และ/หรือ จัดต้ังกลุ่มชมรมเพ่ือสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 2 10  

 1. เครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการป้องกนัควบคุมโรคในชุมชน 

1 สรุปประเด็น : 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน ท่ีด าเนินการเอง  

2 

 3. มีกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือ กลุ่มชมรมผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อ 3 
 4. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการดูแลตัวเอง 

และด าเนินกิจกรรมตามแผนโดยชมุชน  
4 

 5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสขุภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และชมรม อย่างต่อเนื่อง 

5 
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เกณฑ ์ แนวทางการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
  A 

(1-5) 
น้ าหนัก 

(B) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(C=AxB) 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม ระดับน้ าตาลในเลือด การวัดความดัน
โลหิต และปัจจัยเสี่ยงหลกั/ปัจจยัเสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสีย่ง และกลุ่ม
ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. 

 2 10  

 1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีแผนงานสนับสนุนให้ อสม.มีการดูแลกลุม่
เสี่ยง และกลุ่มป่วย ในพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบ 

1 สรุปประเด็น : 

 2. อสม. มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง และกลุม่ป่วย ใน
พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

2 

 3. อสม. ด าเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ50 3 
 4. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อสม. 4 
 5. เครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกับ อสม. มีการทบทวนกระบวนการ

ด าเนินงาน 
5 

คะแนนรวม 50 250  

การคิดคะแนน ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) 

 

 

  

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑥 50

250
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 

รายการ หน่วย เกณฑ ์ น้ าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัย

ป่วยเบาหวาน 1 
ร้อยละ ≥60 5 <45 45 50 55 ≥60 25  

2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับ
การตรวจไขมัน LDL และมคี่า LDL 
< 100 mg/dl 

ร้อยละ ≥60 4 <45 45 50 55 ≥60 20  

3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 2 

ร้อยละ ≥40 4 <25 25 30 35 ≥40 20  

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีความ
ดันโลหติน้อยกว่า 140/90 mmHg 

ร้อยละ ≥60 4 <45 45 50 55 ≥60 20  

5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ
อ้วน [BMI ≥25 กก./ตร.ม. ] ลดลง
จากงบประมาณที่ผา่นมา 2 

ร้อยละ ≥10 4 <4 4 6 8 ≥10 20  

6. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน 

ร้อยละ ≤2 4 >8 8 6 4 ≤2 20  

7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
ลดลง 

ร้อยละ ≥5 4 <2 2 3 4 ≥5 20  

8. ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัย
ป่วย HT 1 

ร้อยละ ≥60 5 <45 45 50 55 ≥60 25  

9. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ด ี

ร้อยละ ≥50 4 <35 35 40 45 ≥50 20  

10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/
ความดันโลหติสูงที่ได้รับการหรือ 

ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

ร้อยละ ≥80 4 <65 65 70 75 ≥80 20  

11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหติสูงที่มี CVD 
Risk ≥ 20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 
และมผีล CVD Risk ลดลงเป็น  
< 20% ในไตรมาส 3, 4 

ร้อยละ ≥40 4 <25 25 30 35 ≥40 20  

12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหติสูง ท่ีเป็น CKD 
3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้
ตามเป้าหมาย 2 

ร้อยละ >50 4 <35 35 40 45 >50 20  

คะแนนรวม 50      250  
หมายเหต ุ: 1 หมายถึง ตวัชี้วัดใหม่ในการประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2563 
               2 หมายถึง ตัวชี้วัดแก้ไขรายละเอียดขอ้มูลใน Template ปี 2563 
               ตัวชีว้ัด NCD Clinic Plus ที่ไม่น ามาประเมินในปี 2563 ได้แก่ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 1-4 และ
ได้รับยา ACEi/ARB แต่พื้นที่สามารถใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานได้ 
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การคิดคะแนน ประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน) 

ผลประเมินรอบท่ี 1 (ต.ค. – มี.ค.)  

คิดคะแนน 11 ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี 

CVD Risk ≥ 20% ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 ยังไม่มีผลงาน ดังนั้น

จะไม่คิดคะแนนตัวชี้วัดนี้ในการประเมินรอบท่ี 1  

 

  

 

ผลประเมินรอบท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย.)  

 คิดคะแนน 12 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 

 

  

 

 

 

 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑥 50

230
 

คะแนนรวม =  
ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑥 50

250
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กรอบเวลาการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดับ กิจกรรม ปี 2562 ปี 2563 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563             

 1.1 กองโรคไม่ติดต่อจัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563             

 1.2 กองโรคไม่ติดต่อจัดประชุมชี้แจงพร้อมส่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯให้ สคร. และสสจ.              

2 การติดตามผลการประเมิน NCD Clinic Plus รอบที่ 1 (6 เดือนแรก)  
(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 
1) ผลการประเมินกระบวนการฯ 6 องค์ประกอบ (ส่วนที่ 1)  
2) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการฯ (ส่วนที่ 2) โดยใช้ข้อมูลจาก HDC ที ่Freeze ณ วันที่ 16 ก.พ.63 

            

  - โรงพยาบาล ส่งผลการประเมินตนเองให้ สสจ.     20        

  - สสจ. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของ รพ. ให้ สคร.     24        

  - สคร. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของ รพ. ภาพรวมเขต ให้กองโรคไม่ติดต่อ        28        

3 การลงพ้ืนที่ประเมินรับรองการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาล             

 3.1 ทีมประเมินรับรองประชุมทีมและวางแผนลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

            

 3.2 ทีมประเมินรับรองลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการด าเนินงานของโรงพยาบาลใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมสรุปผลการงพ้ืนที่ 

            

 3.3 สคร. ส่งรายงานผลสรุปการลงพื้นที่ประเมินประเมินรับรองโรงพยาบาล พร้อมผล
การคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ดีเพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขต 
ในการประกวด NCD Clinic Plus Awards ปี 2563 ไปยังกองโรคไม่ติดต่อ 

        15    
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ล าดับ กิจกรรม ปี 2562 ปี 2563 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 การคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นประดับประเทศ ปี 2563 

(ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการฯ (ส่วนที ่2) ใช้ข้อมูลจาก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 ก.ค.63) 
            

  - กองโรคไม่ติดต่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2563              

5 การติดตามผลการประเมิน NCD Clinic Plus รอบที่ 2 (6 เดือนหลัง)  
(หลังประเมินรับรอง) ประกอบด้วย 
1) ผลการประเมินกระบวนการฯ 6 องค์ประกอบ (ส่วนที่ 1)  
2) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการฯ (ส่วนที่ 2) โดยใช้ข้อมูลจาก HDC ที ่Freeze ณ วันที่ 16 ส.ค.63 

            

  - โรงพยาบาล ส่งผลการประเมิน ให้ สสจ.           20  

  - สสจ. ส่งรายงานผลการประเมินของ รพ. ให้ สคร.           24  

  - สคร. ส่งรายงานผลการประเมินของ รพ. ภาพรวมเขต ให้กองโรคไม่ติดต่อ           26  

 


