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คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาล
ที่ จ ะนํ า ประเทศไทยก า วสู Thailand 4.0 เพื่ อ รองรั บ อนาคตที่ มี ค วามเป น สั ง คมเมื อ ง สั ง คมผู สู ง อายุ
ซึ่งในป 2573 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเขาสูการเชื่อมตอการคา
และการลงทุ น ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่ อ มล้ํ า การเข า ถึ ง ระบบสุ ข ภาพ ซึ่ ง ใน
การดําเนินงานไดกําหนดแผนเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เปนการสรางความ
เข มแข็ ง ระยะที่ 3ดํ า เนิ น การให เ กิ ดความยั่งยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเปน ผูนําดานการแพทย แ ละ
สาธารณสุข 1 ใน 3ของเอเชีย เมื่อสิ้นแผนในป 2579 โดยแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
เป าหมาย คื อ ประชาชนสุ ขภาพดี เจ า หน าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใตการพัฒ นาความเปนเลิศ
ใน 4 ดาน คือ 1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
2.ยุ ท ธศาสตร บ ริ ก ารเป น เลิ ศ (Service Excellence) 3.ยุ ท ธศาสตร บุ ค ลากรเป น เลิ ศ (People Excellence)
และ 4.แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ในการนี้ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายของกระทรวงสาธารณสุ ข “ประชาชนสุ ข ภาพดี เจ า หน า ที่
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” หนวยงานตาง ๆ จึงไดรวมกันจัดทําแผน และรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร
20 ป ภายใต ก รอบ 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 55 ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพรอมทั้งจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดังกลาวใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และขอขอบคุณกรม กอง และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวย ที่ใหความรวมมือในการจัดทําคูมือ
เลมนี้เพื่อใชประโยชนรวมกันตอไป

กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2562

ก

สารบัญ
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการตัวชี้วัด

หนา

คํานํา
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด
อัตราสวนการตายมารดา
ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด
รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital
รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care
Cluster)
รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่
กําหนด
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

ก
ข
1
4
11
15
18
23
28
34
42
47
51
86
91
94
97
106

ลําดับที่

รายการตัวชี้วัด

หนา

17

รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณา
การ (AMR)
รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
อัตราตายทารกแรกเกิด
รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย Strong
Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ
รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired
รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention
รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด
รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัด
ภายใน 30 วัน
อัตราสวนของจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล
รอยละผูติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดและ ไดรับการ
ติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate 1 year)
รอยละของผูใช ผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบหยุด
เสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 month remission
rate)

116

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

119
123
126
129
135
139
143
146
157
162
165
167
172
175
177
180
183

ลําดับที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รายการตัวชี้วัด
รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟน
สภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)
รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน
โรงพยาบาล A, S, M1
รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน
ITA
รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑ
ที่กําหนด
รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA ขั้น 3
รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน
Smart Hospital
มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง
ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใชบริการผูปวย
ใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

หนา
186
191
198
206
209
220
224
231
239
251
257
263
269
272
274
279
283
285

ลําดับที่

รายการตัวชี้วัด

หนา

53
54
55

รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด
รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช

289
300
306

ที่

แผนงาน/
โครงการ

1 1. โครงการ
พัฒนาและสราง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมสตรีและ
เด็กปฐมวัย

2 2. โครงการ
พัฒนาและสราง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยเรียน
และวัยรุน

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
สวนภูมิภาค
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic Hard Evalu Sur electronic
copy ation y HDC other copy ation vey HDC other
ปลัด
ขอมูล
1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

1

*1) อัตราสวนการตายมารดา

กรมอนามัย

1

ประเทศ

จังหวัด

กรมอนามัย

2

*2) ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
กรมอนามัย
ตัวชี้วัดยอย
2.1 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
2.2 รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยลาชา
2.3 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ
ติดตาม
2.4 รอยละ 60 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ
ดวย TEDA4I

2

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

3

3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป กรมอนามัย
ตัวชี้วัดยอย
3.1 ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง
3.2 รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน
3.3 สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ป
3.4 สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

4

1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
ตัวชี้วัดยอย
4.1 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I

กรม
สุขภาพจิต

ประเทศ

จังหวัด

2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
ตัวชี้วัดยอย
5.1 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
5.2 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม
5.3 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน
5.4 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย
5.5 ความครอบคลุม

กรมอนามัย

จังหวัด

5

จังหวัด

/

กรม
/
สุขภาพจิต (กทม.)

HDC

/
(จังหวัด)

/

ข:1

ที่

แผนงาน/
โครงการ

3 3. โครงการ
พัฒนาและสราง
เสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัย
ผูสูงอายุ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic
/

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

6

3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ตัวชี้วัดยอย
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป Adjusted

กรมอนามัย

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

7

1) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว กรมอนามัย
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

/

จังหวัด

/

/

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.)

8

*1) รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ สปค./กบ
มีคุณภาพ
รส./สสว.

3

จังหวัด

จังหวัด

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
(3 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
5 1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ

9

1 ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง

กรมควบคุม
โรค

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

6 2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

10

1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุม กรมควบคุม
สงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิต โรค
ที่บาน
ตัวชี้วัดยอย
10.1 ผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
10.2 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตที่บาน

จังหวัด

จังหวัด

HDC

/

ข:2

ที่

แผนงาน/
โครงการ
7 3. โครงการ
คุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

ที่
11

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic
1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดยอย
11.1 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมี
ความปลอดภัย
11.2 รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการ
ปลอมปนสเตียรอยด

อย.

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic
/

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
8 1.โครงการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

12

*1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital
ตัวชี้วัดยอย
12.1 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป
12.2 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป
12.3 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป
12.4 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก Plus

กรม
อนามัย/
กรมควบคุม
โรค

4

ประเทศ

จังหวัด

กรมอนามัย

/

ข:3

ที่

แผนงาน/
โครงการ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
9 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ

13

*1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary สปค.
Care Cluster)

10 2. โครงการ
พัฒนาเครือขาย
กําลังคนดาน
สุขภาพ

14

1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตาม
เกณฑที่กําหนด

5

สบส.

ประเทศ

เขต

สปค.

/

ประเทศ

จังหวัด

สบส.

/

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
11 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง

15

*1) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
กรมการ
ตัวชี้วัดยอย
แพทย
15.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic
Stroke ;I63)
15.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic
Stroke ;I60-I62)
15.3 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การ
รักษาใน Stroke Unit
15.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72
ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่
เหมาะสม
15.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
(I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)
15.6 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัด
สมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

6

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

ข:4

ที่

แผนงาน/
โครงการ
12 2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคติดตอ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

16

*1) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

คร

7

ประเทศ

จังหวัด

คร

17

*1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

8

ประเทศ

จังหวัด

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

/

18

2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยาง
บูรณาการ (AMR)

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

9

ประเทศ

จังหวัด

กบรส./อย./
กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

/

14 4. โครงการ
พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศทาง
การแพทย

19

1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

กบรส.

เขต

จังหวัด

HDC

15 5. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ส
ิ
16 6. โครงการการ
ดูแลผูปวยระยะ
ทายแบบ
ประคับประคอง
และการดูแล
ผูปวยกึ่งเฉียบพลัน

20

1) อัตราตายทารกแรกเกิด

กรมการ
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

HDC

21

1) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong กรมการ
Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ
แพทย

เขต

เขต

เขต

13 3. โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ตานจุลชีพและ
การใชยาอยาง
สมเหตุสมผล

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

/

/

/

/

ข:5

ที่

แผนงาน/
โครงการ
17 7. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการแพทย
แผนไทยฯ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

22

1) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค กรมการ
และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก แพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

จังหวัด

จังหวัด

HDC

18 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

23

1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต

ประเทศ

จังหวัด

กรม
สุขภาพจิต

24

2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

กรม
สุขภาพจิต

ประเทศ

จังหวัด

กรม
สุขภาพจิต

/

19 9. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5
สาขาหลัก
ี
20 (10. ิ โครงการ

25

*1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired

กรมการ
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

26

2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

กรมการ
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

HDC

/

27

1) รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่
กําหนด

กรมการ
แพทย

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

28

2) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

กรมการ
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

/

29

1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลา กรมการ
ที่กําหนด
แพทย
ตัวชี้วัดยอย
29.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา
4 สัปดาห
29.2 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา
6 สัปดาห
29.3 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา
6 สัปดาห

ประเทศ

เขต

กรมการ
แพทย

/

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ
21 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

10

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic
/

/
/

/

ข:6

ที่

แผนงาน/
โครงการ
22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

30

1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr

กรมการ
แพทย

จังหวัด

จังหวัด

HDC

23 13. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา

31

1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการ
ผาตัดภายใน 30 วัน

กรมการ
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

กรมการ
แพทย

24 14. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาปลูกถาย
อวัยวะ

32

1) อัตราสวนของจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวน กรมการ
ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
แพทย

ประเทศ

จังหวัด

กรมการ
แพทย

33

*1) รอยละผูติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดและ ไดรับ
การติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate 1 year)

กรมการ
แพทย

11

ประเทศ

จังหวัด

กรมการ
แพทย

/

34

*1) รอยละของผูใช ผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละ กรมการ
ระบบหยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 month แพทย
remission rate)

12

ประเทศ

จังหวัด

กรมการ
แพทย

/

35

1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดรอง
35.1 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord
Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน
Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel
index = 20

จังหวัด

จังหวัด

กรมการ
แพทย

25

15. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
บําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด

26 16. โครงการการ
บริบาลฟนสภาพ
ระยะกลาง
(Intermediate
care; IMC)

กรมการ
แพทย

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic
/

/

/

/

ข:7

ที่

แผนงาน/
โครงการ
27 17. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ one day
surgery

ที่
36

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic
1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery

กรมการ
แพทย

ประเทศ

เขต

กรมการ
แพทย

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

/

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
28 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการสง
ตอ

29 2. โครงการ
คุมครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่เสี่ยง
(Hot Zone)

37

*1) อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 กรมการ
แพทย
ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1

38

2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
39 1) รอยละของจังหวัดที่มีร้ ะบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

13

เขต

เขต

HDC

สพฉ.

จังหวัด

จังหวัด

สพฉ.

กรม
อนามัย/
กรมควบคุม
โรค

ประเทศ

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

เขต

/
/

/

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย
( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
30 1. โครงการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและ
การแพทย

40

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร

กรมการ
แพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

เขต

/

ข:8

ที่

แผนงาน/
โครงการ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
31 1. โครงการผลิต
และพัฒนา
กําลังคนดาน
สุขภาพสูความ
เปนมืออาชีพ

41

1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด

สบช.

32 2.โครงการ
Happy MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแหง
ความสุข

42

*1) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

กยผ.

43

*2) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข

บค.

เขต

เขต

เขต

/

14

ประเทศ

เขต

กยผ.

/

15

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

/

4. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
33 1.โครงการ
ประเมินคุณธรรม
ความโปรงใส
ิ
34 2. โครงการ
พัฒนาองคกร
คุณภาพ

44

1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ
ประเมิน ITA

ศปท.

45

1) รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กพร.

16

ประเทศ

จังหวัด

ศปท.

/

ประเทศ

สวนกลาง/
จังหวัด

กพร.

/

ข:9

ที่

แผนงาน/
โครงการ

ที่

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic

46

*2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

กบรส.

17

ประเทศ

เขต

กบรส.

/

47

*3) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว

สปค.

18

ประเทศ

เขต

สปค.

/

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
35 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยี
สุขภาพแหงชาติ
(NHIS)

48

1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล

กยผ.

36 2. โครงการ
Smart Hospital

49

*1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสู
การเปน Smart Hospital

ศทส.

50

มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง

ศทส.

ประเทศ

จังหวัด

กยผ.

19

ประเทศ

เขต/จังหวัด

ศทส.

20

ประเทศ

เขต

ศทส.

/

/

/

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
37 1. โครงการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ของ 3 กองทุน

51

1) ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใชบริการ สปสช.
ผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ

ประเทศ

ประเทศ

52

2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

ประเทศ

ประเทศ

กศภ.

สปสช.

/
/

ข : 10

ที่

แผนงาน/
โครงการ
38 2. โครงการ
บริหารจัดการ
ดานการเงินการ
คลัง

ที่
53

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562
ประเด็น
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)
หนวยงาน
ระดับการ ระดับการ หนวยงาน
สวนกลาง
รับผิดชอบ เนนหนัก PA รายงาน แสดงผล บันทึกผล Hard Evalu Surve electronic
*1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

กศภ.

21

ประเทศ

เขต

กศภ.

/

สวนภูมิภาค
Hard Evalu Sur electronic

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
39 1. โครงการ
พัฒนางานวิจัย /
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย

54

1) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา กรมการ
ตอยอด
แพทย/
กรมวิทยาศาส
ตรการแพทย

ประเทศ

ประเทศ

กรมวิทยาศา
สตร
การแพทย

/

ประเทศ

ประเทศ/ กองกฎหมาย
จังหวัด

/

/

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
40 1. โครงการปรับ
โครงสรางและ
พัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ

55

1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช กองกฎหมาย
ตัวชี้วัดยอย
55.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
55.2 ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบที่
กําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด

21

ข : 11

หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
ประเทศ
1. อัตราสวนการตายมารดา
- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด
ภายใน 42 วั น ไม ว าอายุ ครรภ จะเป นเท าใดหรื อการตั้ งครรภ ที่ ตํ าแหน งใด จากสาเหตุ ที่
เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ
และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน
- การเยี่ยมเสริมพลัง เปนการเสริมพลังใจพลังความคิดใหผูบริหาร ผูใหบริการ ตลอดจนภาคี
เครือขาย ใหใชศักยภาพของตัวเองและทีมงานอยางเต็มกําลังในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแมและเด็กใหไดตามมาตรฐานสอดคลองตามบริบท เชน การเสริมพลังในการ
นิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหนางาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็กเพื่อการพัฒนา

แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพ ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพ ไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน
แสนคน
แสนคน
วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

1.พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
คุณภาพ
2.เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ
และการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ
3.จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน
1. สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดาแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน
24 ชั่วโมง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแกศูนยอนามัยและกรมอนามัย
3. สถานบริการสาธารณสุขสงแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แกสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน
4. ศูนยอนามัยรายงานการตายมารดา (รายงานการ Conference Case มารดาตายของ
MCH board) ตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
ป 2563:
รอบ 3 เดือน

ป 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รายละเอียด
ขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
A = จํานวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาที่กําหนด
B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100,000
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไมเกิน 15 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
- แบบรายงานการตายมารดา CE, หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตายมารดา
(อื่นๆ ถามี)
- มาตรฐานบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly
hospital)
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
data
พ.ศ.
2557
2558
2559 2560
อัตราสวนการ อัตราสวนการตายตอ 23.3
24.6
26.6
18.4
ตายมารดา
การเกิดมีชีพแสนราย
พญ.พิมลพรรณ ตางวิวัฒน โทรศัพท 0 2590 4435 โทรศัพทมือถือ 08 1292 3849
นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทรศัพท 0 2590 4425 โทรศัพทมือถือ 08 4681 9667
โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: noi_55@hotmail.com
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หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ โทรศัพท 0 2590 4438 โทรศัพทมือถือ 08 6546 5561
โทรสาร 0 2590 4427 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

3

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชื่อตัวชี้วัด proxy :

คํานิยาม

Promotion & Prevention Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
จังหวัด/เขต/ประเทศ
2.ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
- รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
- รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
- รอยละ 60 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I
- เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ตัวอยูจริงและ Type3 : ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
- พัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ
เด็ กในการประเมิ น พัฒ นาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ทั้งเด็กที่ตองแนะนําใหพอแม
ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยลาชา สงตอทันที
(1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)
- พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะกลุมที่แนะนํา
ใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวั งและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการ
ตรวจคั ดกรองพั ฒ นาการครั้งแรก รวมกับ เด็กที่พบพัฒ นาการสงสัย ลาชา และไดรั บ การ
ติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ําแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดาน
ภายใน 30 วัน(1B260)
- เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ไมผานครบ 5 ดาน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
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เกณฑเปาหมาย : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
เกณฑเปาหมาย : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20
เกณฑเปาหมาย : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
เกณฑเปาหมาย : รอยละของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 60
รอยละ 60
รอยละ 60
รอยละ 60
เกณฑเปาหมาย : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85
หมายเหตุ : เปาหมายรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยไมไดนํามาใชในการประเมินใน ป 2562
แตนํามาแสดงใหเห็นวายังมีการกําหนดเปาหมายไวที่ รอยละ 85
วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3

1. สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู ตามชวงวัย
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพของหนวยบริการทุกระดับ
3. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรู เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
B = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาที่กําหนด
C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ที่
ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

5

รายการขอมูล 4
รายการขอมูล 5

รายการขอมูลที่ 6

รายการขอมูลที่ 7
รายการขอมูลที่ 8
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

D = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)
สงตอทันที(1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)
E = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง
เด็กที่ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
F = จํานวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ
เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5
ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชาและ
ไดรับการติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ําแลวผลการประเมิน ผานครบ
5 ดานภายใน 30 วัน(1B260)
G = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการลาชา
H = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย
TEDA4I
1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
𝐁𝐁

= × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐀𝐀
2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
𝐂𝐂+𝐃𝐃

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=
𝐁𝐁
3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
𝐄𝐄

= × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐂𝐂
4. รอยละของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I
𝐇𝐇

= × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐆𝐆
5. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
𝐅𝐅

= × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐁𝐁
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไมสะสม)
เกณฑการประเมิน : กําหนดคาเปาหมายที่จะทําใหสําเร็จ 4 ตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชึ้วัด : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
ตัวชึ้วัด : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอบ 12 เดือน
รอยละ 90
รอบ 12 เดือน
รอยละ 20
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ตัวชึ้วัด : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
ตัวชึ้วัด : รอยละของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอยละ 30
รอยละ 40
รอยละ 50

รอบ 12 เดือน
รอยละ 90
รอบ 12 เดือน
รอยละ 60

มาตรการสําคัญที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
1.พัฒนากลไก และระบบการสงเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใชคูมือ DSPM
และกระตุนพัฒนาการโดยใชคูมือ TEDA4I
1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหมีความรู ทักษะที่เพียงพอตอการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็ก
โดยเครื่องมือ DSPM และกระตุนพัฒนาการโดยใชคูมือ TEDA4I
1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุนเด็กสงสัยลาชา
1.3 พัฒนาระบบติดตาม และกระตุนเด็กพัฒนาการลาชาดวยTEDA4I อยางตอเนื่อง
1.4 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ องคความรูและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมใหพอแม ผูปกครองใชคูมือ DSPM มากขึ้น
1.5 เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานตามแผนฯ และสงคืนขอมูลแกพื้นที่
2.สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็กและจัดบริการคลินิกนมแม
2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2.3 รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
3.สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสรางความรอบรูดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยแกครอบครัว
3.1 หนวยบริการสาธารณสุขใหความรู จัดกิจกรรม สงเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ
กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน เฝาระวังพัฒนาการ
3.2 สรางเครือขายหนวยงานเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมโภชนาการ
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.3 สนับสนุนดานวิชาการใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
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Small Success :
3เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.
1. บุคลากรสาธารณสุข
1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่ 1. รณรงคการคัดกรอง
1. ระดับความสําเร็จของ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพให เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ และสงเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มีความรู ทักษะการประเมิน องคความรูและแนวทาง
ปฐมวัย
มาตรฐาน
คัดกรองพัฒนาการเด็กโดย ปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหพอแม 2. รอยละ 50 ของเด็ก
1.1 รอยละ 90 เด็ก 0เครื่องมือ DSPM และ
ผูปกครองใชคูมือ DSPM มาก พัฒนาการลาชาไดรับการ 5 ป ไดรับการคัดกรอง
กระตุนพัฒนาการเด็กที่มี ขึ้น
กระตุนพัฒนาการดวย
พัฒนาการ
พัฒนาการลาชาดวยคูมือ 2. รอยละ 40 ของเด็ก
TEDA4I
1.2 รอยละ 20 ของ
TEDA4I รวมทั้งทักษะการ พัฒนาการลาชาไดรับการ
2. ตรวจเยี่ยมการ
เด็กที่ไดรับการคัดกรอง
สื่อสารกับผูปกครอง
กระตุนพัฒนาการดวย
ดําเนินงานตาม
พัฒนาการ พบสงสัยลาชา
2. เครือขายหนวยงานใน
TEDA4I
พระราชบัญญัติควบคุม
1.3. รอยละ 90 ของ
ระดับพื้นที่รวมมือ
3. เยี่ยมเสริมพลังการ
การสงเสริมการตลาด
เด็กที่มีพัฒนาการลาชา
ดําเนินการเพื่อสราง
ดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการ อาหารสําหรับทารกและ ไดรับการติดตาม/สงตอ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ คัดกรอง กระตุน ติดตาม
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
1.4 รอยละ 60 ของ
สงเสริมโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป
3. อัตราการกินนมแมของ เด็กพัฒนาการลาชาไดรับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยาง 4. มีระบบเฝาระวังการละเมิด ทารกแรกเกิดถึงต่ํากวา 6 การกระตุนพัฒนาการดวย
เปนรูปธรรม
พระราชบัญญัติควบคุมการ เดือน
TEDA4I
3. มีระบบเฝาระวังการ
สงเสริมการตลาดอาหาร
4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. รณรงคการสงเสริมการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
มีการประเมินตนเองตาม เลี้ยงลูกดวยนมแม
ควบคุมการสงเสริม
พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัด มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
การตลาดอาหารสําหรับ
และระดับเขต
ปฐมวัยแหงชาติ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต
วิธีการประเมินผล :
ใชขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)
การดึงขอมูลจาก HDC ตองรอการบันทึกขอมูลสมบูรณ อยางนอย 45 วัน
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เอกสารสนับสนุน :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฐานขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
คูมือนักสงเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเรงรัด ประจําโรงพยาบาล
คูมือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสและ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และ คูมือ DSPM ฉบับพอแม (ครอบครัว) (เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส)
คูมือ TEDA4I
คูมือมิสนมแม
คูมือเฝาระวังการควบคุมการสงเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
คูมือคลินิกเด็กดีคุณภาพ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรอง

พัฒนาการ (HDC 2561)
2.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา (HDC 2561)
3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัย
ลาชาไดรับการติดตาม (HDC 2561)
4.รอยละของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I (HDC 2561)
5.รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
(HDC 2561)

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.
2559
2560
2561

80.5

รอยละ

ไมมีขอมูล

80.5

81.4

16.0

รอยละ

12.0

16.0

16.4

73.3

รอยละ

57.0

73.3

77.9

38.5

รอยละ

ไมมีขอมูล

34.2

38.5

95.8

รอยละ

90.6

95.8

95.5

Baseline
data*

หมายเหตุ :การตั้งคาเปาหมายรอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย ที่รอยละ 85 คิดจากขอมูลทางวิชาการ
พบวา
1. เด็กที่มีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental Disabilities) มีคาประมาณอยูที่ รอยละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบที่รอยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่รอยละ 8.9 )
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ป (19972008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น รอยละ 17.1 ประเทศไตหวันพบเพิ่มขึ้น รอยละ 20.0
ดังนั้นการตั้งคาเปาหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยที่ รอยละ 85 จึงเปนคาเฉลี่ยที่อางอิงจากขอมูลดังกลาว
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท : 02 – 588 3088 ตอ 3124 E-mail : teerboon@hotmail.com
2 .แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพท : 02-248 8900 ตอ 70390 โทรศัพทมือถือ: 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034 E-mail : janarpar@gmail.com
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หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

1. สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย
3. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1 .แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ
นายแพทยชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-248 8900 ตอ 70390 โทรศัพทมือถือ: 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
2. นางประภาภรณ จังพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590 4433
โทรศัพทมือถือ : 087 077 1130
โทรสาร : 02 590 4427
E-mail : paporn11@gmail.com
3. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590 4405
โทรศัพทมือถือ: โทรสาร : E-mail : puapat@yahoo.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
จังหวัด
3.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตามเกณฑ
คอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ กรม
อนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 SD
ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ
สมสวน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ําหนัก
ตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมี
คาอยูในชวง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง
สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไปและมี
น้ําหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปเต็ม
ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ 2 ป
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ
อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป รวมทั้งการเสริมสารอาหาร
ที่สําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสําหรับหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดที่ใหนมแม 6 เดือน ยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป) รวมกับ
การ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เชน สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตําบลที่มี
การดําเนินงานดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญดานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ใน 5 setting ไดแก สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ชุมชน อปท. ศูนยเด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย
2. จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
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3. มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดําเนินงาน
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการ
ดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดานโภชนาการและสุขภาพ
ชองปากในบริการเครือขายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)
เกณฑเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
1. รอยละเด็กสูงดีสมสวน
57
60
63
2. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
113
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)
112
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาการใหบริการโภชนาการใน ANC WCC และศูนยเด็กเล็ก
3. เพื่อใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการใน ANC WCC หมูบาน และศูนยเด็กเล็ก
4. เพื่อสรางกระแสและสื่อสารสาธารณะการสงเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็ก เด็กอายุ 0-5 ป
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนําขอมูลน้ําหนักสวนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของสถาน
บริการ เชน JHCIS, HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม
แหลงขอมูล
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)
2) หมูบาน
3) ศูนยเด็กเล็ก
รายการขอมูล 1
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน
รายการขอมูล 2
A2 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปที่ไดรับการวัดสวนสูง
รายการขอมูล 3
A3 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปที่ไดรับการวัดสวนสูง
รายการขอมูล 4
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ทั้งหมด
รายการขอมูล 5
B2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
รายการขอมูล 6
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด
รายการขอมูล 7
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
1) ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง = (B2/ B1) × 100
2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน = (A1 / B2) × 100
3) สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ป
= (A2 / B3)
4) สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป
= (A3 / B4)
ระยะเวลารายงาน
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (งวดที่ 1 เดือนตุลาคม งวดที่ 2 เดือนมกราคม งวดที่ 3 เดือน
เมษายน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม)
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอยละ 51
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอยละ 57
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอยละ 60
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
รอยละ 53

รอบ 9 เดือน
รอยละ 55

รอบ 12 เดือน
รอยละ 57

รอบ 6 เดือน
รอยละ 58

รอบ 9 เดือน
รอยละ 59

รอบ 12 เดือน
รอยละ 60

รอบ 6 เดือน
รอยละ 61

รอบ 9 เดือน
รอยละ 62

รอบ 12 เดือน
รอยละ 63

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วัน และการพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี
สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย ผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอําเภอ (พชอ.)
3. มีรายงานผลการขับเคลือ่ นงานมหัศจรรย 1,000 วัน และการพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ
0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย พรอมขอเสนอแนะของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกฝากครรภ
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
4. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย
5. แนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย
ดานโภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care
Cluster : PCC)
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานดานโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
9. VTR มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
Baseline
หนวยวัด
data*
2559
2560
2561
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
46.3
รอยละ
47.4
49.5
50.7
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
ชาย = 109 เซนติเมตร
109.6
110
109.4
หญิง = 108.6 เซนติเมตร
108.9
109.4
108.7
*ขอมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 1. นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
/
(ดานโภชนาการ)
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nutwan65@gmail.com
2. นายสุพจน รื่นเริงกลิ่น
ตําแหนง : นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904338 โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หนวยงานประมวลผล 1. นายสุพจน รื่นเริงกลิ่น
นักโภชนาการชํานาญการ
และจัดทําขอมูล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904338
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
(ระดับสวนกลาง)
2. นางสาววราภรณ จิตอารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904327
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นายสุพจน รื่นเริงกลิ่น
ตําแหนง : นักโภชนาการชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904338 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
2. นางสาววราภรณ จิตอารี
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904338 โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ตัวชี้วัด
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หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
แผนที่
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการที่
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน
ระดับการวัดผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
4. เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
คํานิยาม
เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา ปที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ)
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความฉลาดทางสติปญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใชเหตุผล
การคํานวณ การเชื่อมโยง เปนศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิด สามารถวัดออกมา
เปนคาสัดสวนตัวเลขที่แนนอนได โดยเครื่องมือวัดสวนใหญจะวัดทักษะและกระบวนการ
ของสมอง เชน ความคิด ความจํา การจัดการขอมูลของสมอง เปนตน
ความฉลาดทางสติปญญาไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หมายถึง คาที่แสดงความสามารถ
ของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใชเครื่องมือวัดความสามารถทางสติปญญาใหได
ใกลเคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีคากลางที่เปนมาตรฐานสากล ยุคปจจุบันที่คา =
100
เกณฑเปาหมาย 1.เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
วัดผลป 64
วัดผลป 64
ระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมต่ํากวา 100
เกณฑเปาหมายยอย 1.1 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 60
รอยละ 65
รอยละ 70
วัตถุประสงค
1. ทราบถึงสถานการณความฉลาดทางสติปญญาของเด็กไทย
2. เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปญญาเด็กไทย
ประชากรกลุมเปาหมาย
เปาหมาย 1 เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา ปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึ กษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สาธิตและราชภัฏ ) กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
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วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

เปาหมายยอย 1.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชา คือ เด็ก
ปฐมวั ย ทุ ก ช ว งอายุ ที่ ป ระเมิ น ด ว ยคู มื อ เฝ า ระวั ง และส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
( Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ค รั้ ง ที่ 1 แ ล ว
พบวาตองสงตอ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มาประเมินซ้ํา ดวยคูมือเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แลวยังพบมีพัฒนาการลาชา
เปาหมาย 1 ป 2564 : จากการสํารวจระดับสติปญญาเด็กชั้นป.1ทั่วประเทศ
เป า หมายย อย 1.1 ป 2562 – 2565 : จากรายงานผลการดําเนิน งานตามตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิตในชวงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (ใชขอมูลจากแฟม
SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเวน กทม.ใชขอมูลที่ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 รวบรวม
จากการดําเนินงานของเครือขายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ)
เป า หมาย 1 ข อ มู ล จากการรายงานผลการสํ า รวจระดั บ สติ ป ญ ญาเด็ ก นั ก เรี ย นไทย
ป 2564, 2569, 2574, และ 2579 (สํารวจทุก 5 ป)
เปาหมายยอย 1.1 ขอมูลจากแฟม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเวน กทม.ใช
ขอมูลที่ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดําเนินงานของเครือขายในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ
A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุมตัวอยาง
B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยที่เปนกลุมตัวอยางในปที่สํารวจ
C = จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I
D = จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชา
1.เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 = (A/B)
2.รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I = (C/D) x 100
ไตรมาส 4

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 60
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 65
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ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
1.1 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I รอยละ 70
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย และแฟม
SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเวน กทม.ใชขอมูลที่ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 รวบรวม
จากการดําเนินงานของเครือขายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
เอกสารสนับสนุน :
- บทความฟนฟูวิชาการ: การสํารวจระดับสติปญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผานมา.
วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 20 ฉบับที่ 2 ป 2555
- รายงานการสํารวจระดับสติปญญา และความฉลาดทางอารมณ ป 2554 และ 2559.
กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1.คาเฉลี่ยของระดับ
98.23
สติปญญาเด็กไทย
1.1รอยละของเด็กปฐมวัย รอยละ
80.05
78.93
34.41
ที่ไดรับการคัดกรองแลว
(ใชขอมูลการ (ใชขอมูลการ (15 ส.ค.61)
พบวามีพัฒนาการลาชา
รายงานจาก รายงานจาก
ไดรับการกระตุน
พื้นที่)
พื้นที่)
พัฒนาการดวย TEDA4I
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
1. ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-2488900 ตอ 70902, 70305
โทรสาร : 02-2488903
2. แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-2488900 ตอ7039
โทรศัพทมือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
หนวยงานประมวลผลและ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1.แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ
นายแพทยชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-2488900 ตอ 70390
โทรศัพทมือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail :janarpar@gmail.com
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

17

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Promotion Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน
จังหวัด
5. รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม
– 14 ป 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3)
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน มีคาต่ํากวา – 2 S.D.
แสดงวาเด็กเติบโตไมดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปวยบอยๆ
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใชกราฟ
แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ป 2542
ภาวะผอม หมายถึ ง น้ําหนักของเด็กเมื่อเทีย บกับ เกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ํากวา
–2 S.D. แสดงวาเด็กมีน้ําหนักนอยกวาเด็กที่มีสวนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ป 2542 มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 S.D. ของสวนสูง
ตามเกณฑอายุ
สมสวน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามั ย ป 2542 มีคาระหวาง +1.5 S.D. ถึ ง -1.5 S.D. ของน้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง
เด็กสูงดีสมสวน หมายถึง เด็กที่มีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป และมีน้ําหนักอยู
ในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)
สวนสูงเฉลี่ย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ
12 ปเต็ม ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน)

เกณฑเปาหมาย :
ชื่อตัวชี้วัด
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63
1.รอยละเด็กวัยเรียน
68
69
(6-14 ป) สูงดีสมสวน
2.สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ป
-เด็กชาย (เซนติเมตร)
-เด็กหญิง (เซนติเมตร)

ปงบประมาณ 64
69

154
155
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วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
รายการขอมูล 5
รายการขอมูล 6
รายการขอมูล 7
รายการขอมูล 8
รายการขอมูล 9
รายการขอมูล 10
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
สํ า รวจเพื่ อ เป น ข อ มู ล
พื้นฐาน(Baseline data)
ที่ แ สดงให เ ห็ น แนวโน ม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
ภาพรวม

ระยะเวลารายงาน

เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
เด็กอายุ 6-14 ป ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษา
ตอนตน ม.1-ม.3 )
ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตรและแผนงาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ที่มีภาวะผอม
A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ที่มีภาวะเริ่มอวนและอวน
A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ที่มีภาวะเตี้ย
A5 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 12 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูง
A6 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ทุกคนที่เรียนในเขตรับผิดชอบ (อาศัยอยูในเขตและ
นอกเขตรับผิดชอบ)
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด
1.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
= (A1/B1) x 100
2.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
3.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน = (A3/B1) x 100
4.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
5.ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6.สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ป
= (A5 / B3)
7.สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ป
= (A6 / B4)
วิเคราะหและสรุปผล ปละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บขอมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
68

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
68

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
69

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
69

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
69

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
69

ป 2563:

ป 2564:

หมายเหตุ
คาเปาหมายรายเขตสุขภาพ รอยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
เขตสุขภาพ
เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี
เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ชลบุรี
เขต 7 ขอนแกน
เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 นครศรีธรรมราช
เขต 12 ยะลา
ภาพรวมประเทศ

วิธีการประเมินผล :

คาเปาหมายป 2562
65
66
66
70
66
68
71
69
74
69
66
65
68

1.จังหวัดมีการดําเนินงานดังนี้
1.1 จัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ขับเคลื่อน
งานสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
การปองกันและแกไขปญหาทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย) ในเด็กวัยเรียน รวมทั้งสงเสริมให
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และดําเนินการตามแผน
1.3 จัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน และแกไขปญหา
ทุพโภชนาการ (ผอม อวน เตี้ย )
- รณรงคดื่มนมจืด ปละ 2 ครั้ง ในวันเด็กแหงชาติและวันดื่มนมโลก
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เอกสารสนับสนุน :

- ผลักดันและพัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการอยางนอย จังหวัดละ 3-5
โรงเรียน
- พัฒนาศักยภาพ Smart Kids Coacher ระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี สม
สวนและจัดการปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย)
- จัดกิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค เพื่อสงเสริมการบริโภคผัก นม
ไข ที่เปนรูปธรรม
- ผลักดันใหมีการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงจากสถานศึกษาสูสถานบริการ
สาธารณสุข ใหครอบคลุมทุกระดับ
1.4 ติดตาม ควบคุม กํากับใหหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายงานขอมูลสถานการณภาวะ
โภชนาการในระบบรายงาน HDC ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดใน Template ปละ 2
ครั้ง พรอมทั้งตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและใหมีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.
1.5 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงศูนยอนามัยเขต
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก
- จํานวนโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการ
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ Smart Kids Coacher
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืดเนื่องในวันเด็กแหงชาติและวันดื่มนมโลก
- รายงานจํานวนเด็กอวนกลุมเสี่ยงที่ไดรับการคัดกรอง สงตอ จากสถานศึกษาสูสถาน
บริการสาธารณสุข
2. ศูนยอนามัยมีการดําเนินงานดังนี้
2.1 รายงานงานผลการดําเนินงานสงสวนกลาง รายไตรมาส
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล ความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียงกับคา
เปาหมายในระบบรายงาน HDC
1. ชุดความรูเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม (NuPETHS)
E-book :
http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html
PDF :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf
2. แผนพับสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน ไมอวน ผอม เตี้ย
3. แนวทางการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
4. คูมือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
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5.
6.
7.
8.

แนวทางการควบคุมปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน
หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
หนังสือผักผลไมสีรุง
หนังสือเมนุผักกุกนอย 4 ภาค
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
เด็กอายุ 6-14 ป
รอยละ
63.2
65.2
65.5
สูงดีสมสวน
เด็กอายุ 6-14 ป ผอม รอยละ
5.6
5.0
4.7
เด็กอายุ 6-14 ป อวน รอยละ
11.1
11.1
11.8
เด็กอายุ 6-14 ป เตี้ย รอยละ
5.9
5.1
5.7
สวนสูงเฉลี่ยอายุ
ชาย = 148.6
12 ป* วัดผลที่ป
เซนติเมตร
หญิง =149.9
2564
หมายเหตุ : ขอมูลระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1.แพทยหญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904329
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail :
pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หนวยงานประมวลผลและ กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
(ระดับสวนกลาง)
02-5904336
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1.นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห
นักโภชนาการปฏิบัติการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
2.นางสาวสุรียรัตน พิพัฒนจารุกิตติ์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904336
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน
จังหวัด
6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ
15-19 ป 1,000 คน

เกณฑเปาหมาย (อัตราตอพัน)
ป 2562
ป 2563
ป 2564
38
36
34
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูหญิงอายุ 15 – 19 ป ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปที่ทําการเก็บขอมูล
วิธีการจัดเก็บขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
แหลงขอมูล 1
ฐานขอมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหลงขอมูล 2
ฐานขอมูล HDC ขอมูลตัวชี้วัดการเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการขอมูล 1
A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)
ดูขอมูลจากจํานวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ
(ประชากรจากการสํารวจ Type Area=1,3)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC = (A/B) X 1,000
รายการขอมูล 3
A: คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานทะเบียนราษฎร ปที่
(adjusted)
ผานมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC ปที่ผานมา
B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากระบบ HDC (ทําเปนอัตราคงที่ของทั้งป)
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ป 2561 X 4
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป 2561 X 4/2
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ป 2561 X 4/3
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 2
AXB
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
38
Small success

รอบ 6 เดือน
38

รอบ 9 เดือน
38

รอบ 12 เดือน
38

สวนกลาง
1. มีการประชุม
1. มีการติดตามการ
1. กฎกระทรวงสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ดําเนินงานตามแผนปฎิบัติ ภายใต พ.ร.บ. การปองกัน
ยุทธศาสตรการปองกันและ การฯ พ.ศ. 2562 ภายใต
และแกไขปญหาการตั้งครรภ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน ยุทธศาสตรการปองกันและ ในวัยรุนมีผลบังคับใช
แกไขปญหาการตั้งครรภใน 2. มีนวัตกรรมเพื่อสงเสริม
วัยรุน
วัยรุน พ.ศ. 2560-2569
2. มีการประชุม
ความรูและทักษะชีวิตใหแก
คณะกรรมการปองกันและ 2. มีการติดตามการ
วัยรุนและเยาวชน
แกไขปญหาการตั้งครรภใน ดําเนินงานของ
3. มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
คณะอนุกรรมการปองกันและ แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
วัยรุน
แกไขปญหาการตั้งครรภใน ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
3. มีการจัดทําแผนการ
วัยรุนระดับจังหวัดและ
สงเสริมความรอบรูดาน
การปองกันและแกไขปญหา
กรุงเทพมหานคร
สุขภาพสําหรับวัยรุนและ
การตั้งครรภในวัยรุน
3. สนับสนุนการเสริมสราง
ครอบครัวเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภ ความรอบรูดานสุขภาพใน
ระดับเขต/จังหวัดเพื่อปองกัน
ในวัยรุน
การตั้งครรภในวัยรุนในระดับ
เขตสุขภาพ ผานกลไก
คณะกรรมการระดับชาติ

1. มีการประชุม
คณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน
2. มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
3. มีผลการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการ
สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพสําหรับวัยรุนและ
ครอบครัวเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
4. อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ป ไมเกิน
38 ตอประชากรหญิงอายุ
15-19 ป พันคน
เขตสุขภาพ/ สสจ./กรมวิชาการระดับเขต(ศูนยอนามัย สนง.ปองกันควบคุมโรค ศูนยสุขภาพจิต)
1. คณะอนุกรรมการปองกัน 1.ประสานงานและสนับสนุน 1. มีการเยี่ยมประเมินและ
1. มีการจัดประชุม
และแกไขปญหาการตั้งครรภ การจัดประชุมอนุกรรมการ รับรองโรงพยาบาลตาม
คณะอนุกรรมการปองกัน
ในวัยรุนในระดับจังหวัดและ การปองกันและแกไขปญหา มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา และแกไขปญหาการ
กรุงเทพมหานครมีการ
การตั้งครรภในวัยรุนและ
การและอําเภออนามัยการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับ
ประชุมหรือมีการกําหนด
ติดตามความกาวหนาการ
เจริญพันธุ
จังหวัดจํานวน 2 ครั้ง
แผนการประชุม ประจําป
ดําเนินงานของอนุกรรมการฯ 2. มีการขยายบริการ
2. มีการติดตามการ
2562
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน คุมกําเนิดสําหรับวัยรุนหลัง ดําเนินงานตามแผนการ
เรียนรูการดําเนินงานปองกัน
ปองกันและแกไขปญหา
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2. มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนในระดับจังหวัด
3. มีชองทางเพื่อการเขาถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุใน
รูปแบบตางๆ (สื่อ
infographic สายดวน 1663
การจัดบริการในโรงพยาบาล
สถานศึกษา) ที่หลากหลาย
ตรงตามความตองการ
4. มีการจัดทําแผนการ
สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพสําหรับวัยรุนและ
ครอบครัวเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน

และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนในระดับเขต
3. ศูนยอนามัย สคร. ศูนย
สุขภาพจิตและ สสจ.มีการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อใหการเขาถึงบริการดาน
อนามัยการเจริญพันธุของ
วัยรุน
4. มีการดําเนินงานตาม
แผนการเสริมสรางความรอบ
รูดานสุขภาพเพื่อปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน

คลอดหรือหลังแทงที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มีการขยาย อปท.ที่เปน
แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
4. มีเครือขายการยุติการ
ตั้งครรภที่ปลอดภัยภายใต
ระบบประสุขภาพครอบคลุม
ทุกจังหวัด

อําเภอ/รพช./รพท./รพศ.
1. คณะกรรมการพัฒนานา 1. มีการดําเนินงานโครงการ/ 1. มีการดําเนินงานโครงการ/
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เขต มีความรูความเขาใจ
ใหบริการดานอนามัยการ
ใหบริการดานอนามัยการ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปองกัน เจริญพันธุแกวัยรุนอยาง
เจริญพันธุแกวัยรุนอยาง
และแกไขปญหาการตั้งครรภ ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
2. มีชองทางเพื่อการเขาถึง 2. มีชองทางเพื่อการเขาถึง
ในวัยรุน
2. มีการบรรจุเรื่องการ
บริการสุขภาพทางเพศและ บริการสุขภาพทางเพศและ
ปองกันและแกไขปญหาการ อนามัยการเจริญพันธุใน
อนามัยการเจริญพันธุใน
ตั้งครรภในวัยรุน ไวใน
รูปแบบตางๆ (สื่อ info
รูปแบบตางๆ (สื่อ info
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
graphic สายดวน 1663 การ graphic สายดวน 1663 การ
ระดับอําเภอ
จัดบริการในโรงพยาบาล
จัดบริการในโรงพยาบาล
3. มีแผนการจัดหาเวชภัณฑ สถานศึกษา) ที่หลากหลาย สถานศึกษา) ที่หลากหลาย
การใหบริการคุมกําเนิดหลัง ตรงตามความตองการ
ตรงตามความตองการ
คลอดหรือหลังแทงใหแก

การตั้งครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัด
3. โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑ
YFHS ฉบับบูรณาการและ
อําเภอผานเกณฑการ
ประเมินอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุไดตามเปาหมาย
4. อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเปาหมาย

1. วัยรุนในพื้นที่สามารถ
เขาถึงบริการดานอนามัย
การเจริญพันธุที่
หลากหลายอยางทั่วถึง
2. โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑ
YFHS ฉบับบูรณาการและ
อําเภอผานเกณฑการ
ประเมินอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุไดตามเปาหมาย
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วัยรุนอยางเพียงพอ พรอม
สําหรับใหบริการ
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
36
36
36
36
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
34
34
34
34
รอบระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ 2562)
= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)
= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted)
มาตรการสําคัญ
มาตรการสําคัญที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผล ใหบรรลุผล : PIRAB (P=Partnership,
I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P=Partnership /R=Regulation:
1. เรงรัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ผานกลไกของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการระดับชาติ เพื่อกระตุน สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวาง
กระทรวง ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและในระดับจังหวัดอยางเปน
รูปธรรม
2. เรงรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในระดับจังหวัด การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานในจังหวัด
Building capacity:
3. พัฒนาความรูและทักษะแกบุคลากรผูใหบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการคุมกําเนิดที่
เหมาะสมสําหรับวัยรุน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการ
ปฏิบัติงานบริการวัยรุนระหวางภาคีเครือขายในพื้นที่
Investment:
4. สงเสริมการเขาถึงบริการคุมกําเนิดเพื่อปองกันการตั้งครรภซ้ําในแมวัยรุน
โดยเฉพาะในดานการไดรับบริการใหคําปรึกษาวางแผนครอบครัวหลังคลอดหรือ
หลังแทงที่มีคุณภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อใหมีเวชภัณฑการคุมกําเนิด
พรอมสําหรับการใหบริการ
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P=Partnership
5. ส งเสริ มใหส ถานบริการสาธารณสุขพัฒ นาคุณภาพในการใหบ ริ การวัย รุ น ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุ น และ
เยาวชน (YFHS) และสงเสริมเครือขายการดําเนินงานระดับพื้นที่ดวยการสงเสริม
กลไกอําเภออนามัยการเจริญพันธุ
Advocacy:
6. สรางการสื่อสารสาธารณะเพื่อใหวัยรุนเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุในรูปแบบที่หลายหลายตรงตามความตองการ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
25560
อัตราการคลอดมีชีพใน อัตราตอ
44.8
42.5
39.6
หญิงอายุ 15-19 ป
ประชากรหญิง
(อัตราการคลอดจาก
อายุ 15-19 ป
ฐานทะเบียนราษฎร)
1,000 คน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทยบุญฤทธิ์ สุขรัตน
นายแพทยเชี่ยวชาญ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904242
โทรศัพทมือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปยะรัตน เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพทมือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
หนวยงานประมวลผลและ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1 นางปยะรัตน เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพทมือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวอารีรัตน จันทรลําภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร
โทรศัพที่ทํางาน : 0 2590 4167 โทรศัพทมือถือ : 089-7627339
โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค

Promotion & Prevention Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ
จังหวัด
7.รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผานเกณฑ
มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
หมายถึง มีการดําเนินงานครบองคประกอบ 7 ขอ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพ และมีขอมูลผูสูงอายุ ที่จําเปนตองไดรับ
การสงเสริมสุขภาพและการดูแลชวยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
3. มีผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ผูดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ (Caregiver)
หรือ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บานที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จาก
สถานบริการสูชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว
5. มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผูสูงอายุ กลุมติดบาน กลุมติดเตียง โดยทองถิ่น ชุมชน มีสวนรวม
และมีแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
7. มีคณะกรรมการ (ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ) บริหารจัดการดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนตําบล
หมายเหตุ: ผานเกณฑ หมายถึง ผานองคประกอบทุกขอ
- ชมรมผูสูงอายุที่ผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุที่อยูใน
พื้นที่ตําบล Long Term Care และผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
- มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ปองกันโรคในชองปากตามชุดสิทธิประโยชนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 95
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงหรือใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวอยางเสมอภาคและเทาเทียม จากทีมสหสาขาวิชาชีพ หนวยบริการปฐม
ภูมิและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการมีสวนรวมของ
ครอบครั ว ชุ มชน และทองถิ่น ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิ ตที่ ดี อยูในสังคมอยา งมี ศั กดิ์ ศรี “
สังคมไทย สังคมสูงวัย ไมทอดทิ้งกัน ”
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ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลารายงาน
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
มาตรการและกฎหมาย ใน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
และชี้แจงประสาน
หนวยงานภาคีเครือขาย
เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือขายใน
การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ทุกระดับ ทั้ง

2. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานบริการสุขภาพลงอยางยั่งยืน ลดความ
แออัดในสถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัว ชุมชนมี
สวนรวม
ผูสูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอทั่วประเทศ
1. จังหวัดรายงานทาง E-mail หรือ สงขอมูลผานศูนยอนามัยเขต
2. ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รายงานตามระบบเขาสวนกลาง
ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน
- สํานักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมวัยผูสูงอายุ
- ศูนยอนามัยที่ 1-12/ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผานเกณฑ
B = จํานวนตําบลทั้งหมดในประเทศไทย
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

รอบ 6 เดือน
1) พัฒนาคูมือ/แนวทาง
การอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานของ Care
Manager/ Caregiver
2) พัฒนาแนวทางการ
ประเมินคัดกรองดูแล
ผูสูงอายุ
3) มีชองทางการสื่อสาร
ระบบขอมูล Long Term
Care ผานระบบ Digital
On line
4) มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมแผนการดูแล
ผูสูงอายุรายบุคคลผาน

รอบ 9 เดือน
1) มีแนวทางขับเคลื่อน
การดําเนินการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุแบบ
องครวม เพื่อเตรียมความ
พรอมรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
2) มีแนวทางการดูแล
ผูสูงอายุในเขตเมือง ดวย
นวัตกรรม Application
และ Digital

รอบ 12 เดือน
1) มีนวัตกรรมการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว อยางนอย 13 เรื่อง
2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อเผยแพร
นวัตกรรมและขยายผลการ
ดําเนินงาน
3) มีบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม
4) มีรายงานผลการ
ดําเนินงาน Long Term
Care ประจําเดือน/ราย
ไตรมาสและรายป ตาม
ระบบโปรแกรมการรายงาน
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สวนกลาง/เขตสุขภาพ/
จังหวัด
3) มีการพัฒนาระบบการ
จัดทํารายงานขอมูล
สงเสริมสุขภาพและการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)

ระบบ Care Plan
ออนไลน
5.มีระบบโปรแกรมการ
ขึ้นทะเบียน ของ Care
Manager/ Caregiver
ออนไลน

ผลการดําเนินงานในระดับ
สสจ./ศูนยอนามัย

ป 2563:
รอบ 3 เดือน
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ใน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
แบบองครวมและชี้แจง
ประสานหนวยงานภาคี
เครือขาย เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือขายใน
การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบองครวม ทุก
ระดับ ทั้งสวนกลาง/เขต
สุขภาพ/จังหวัด
3) มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ขอมูลสงเสริมสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
แบบบูรณาการ

รอบ 6 เดือน
1) พัฒนาคูมือแนว
ทางการใหบริการ/
มาตรฐานผูดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน
2) พัฒนาคูมือ/แนวทาง
การการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะCare Manager/
Caregiver
3) พัฒนาคูมือ/แนว
ทางการดําเนินงาน
Intermediate Care in
Community

รอบ 9 เดือน
1) มีแนวทางการ
ดําเนินงาน”ศูนยกตัญู
ดูแลพอแม : Day Care”
2) มีคูมือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผูประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผูปฏิบัติงานการ
ดูแลผูสูงอายุหลักสูตรดูแล
ผูสูงอายุ 70 ชม.และ
420 ชม.
3) มีระบบแสดงผลผู
ผานการอบรมหลักสูตร
Care Manager/
Caregiver ผานระบบ
GIS Map

รอบ 12 เดือน
1) มีนวัตกรรมการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว อยางนอย 26 เรื่อง
2) มีบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม ที่เปนปจจุบัน
3)มีคูมือ /แนวทางการ
ติดตาม ควบคุม กํากับ
คุณภาพหลักสูตรและ ผู
ผานการอบรมหลักสูตรดูแล
ผูสูงอายุ 70 ชม.และ 420
ชม.
4) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ถอดบทเรียน
เผยแพรนวัตกรรมและขยาย
ผลการดําเนินงานในระดับ
นานาชาติ
5) มีระบบรายงาน/
วิเคราะหประมวลผลการ
ดําเนินงาน Long Term
Care ขอเสนอเชิงนโยบาย
ตอผูบริหาร
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ป 2564:
รอบ 3 เดือน
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวแบบองครวมและ
ชีแ้ จงประสานหนวยงาน
ภาคีเครือขาย เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือขายใน
การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบองครวม
ทุกระดับ ทั้งสวนกลาง/
เขตสุขภาพ/จังหวัด
3) มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ขอมูลสงเสริมสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
แบบบูรณาการ

ป 2565:
รอบ 3 เดือน
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ใน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
แบบองครวมและชี้แจง
ประสานหนวยงานภาคี

รอบ 6 เดือน
1) มีการพัฒนาคูมือแนว
ทางการใหบริการ/
มาตรฐานผูดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน ใน
รูปแบบออนไลน
2) มีการพัฒนาคูมือ/
แนวทาง การอบรม
เพิ่มพูนทักษะ Care
Manager/ Caregiver
ผานระบบออนไลน
3) มีการพัฒนาคูมือ /
แนวทางการดําเนินงาน
Intermediate Care in
Community และการ
เรียนรูผานระบบออนไลน

รอบ 9 เดือน
1) มีพื้นที่/แหลงเรียนรู
ดําเนินงาน”ศูนยกตัญู
ดูแลพอแม : Day Care”
อยางนอยเขตสุขภาพละ
1 แหง (13 แหง )
2) มีคูมือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผูประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผูปฏิบัติงานการ
ดูแลผูสูงอายุหลักสูตรดูแล
ผูสูงอายุ 70 ชม.และ
420 ชม.
3) มีระบบแสดงผลผู
ผานการอบรมหลักสูตร
Care Manager/
Caregiver ผานระบบ
GIS Map

รอบ 12 เดือน
1) มีนวัตกรรมการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
และการพัฒนาในรูปแบบ
Digital/Application อยาง
นอย 1 เรื่อง/เขตสุขภาพ
2) มีการจัดทําระบบรายงาน
บัญชี/ทะเบียนนวัตกรรม ผาน
ระบบออนไลน
3) มีระบบการติดตาม
ควบคุม กํากับคุณภาพ
หลักสูตร /ผูผานการอบรม
และปฏิบัติงานการดูแล
ผูสูงอายุตามหลักสูตร 70 ชม.
และ 420 ชม.
4) มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดบทเรียน เผยแพร
นวัตกรรมและขยายผลการ
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ
5) มีระบบรายงาน/วิเคราะห
ประมวลผลการดําเนินงาน
Long Term Care ขอเสนอ
เชิงนโยบายตอผูบริหาร

รอบ 6 เดือน
1) มีการพัฒนาคูมือแนว
ทางการใหบริการ/
มาตรฐานผูดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน ใน
รูปแบบออนไลน
2) มีการพัฒนาคูมือ/
แนวทาง การอบรม

รอบ 9 เดือน
1) มีพื้นที่/แหลงเรียนรู
ดําเนินงาน”ศูนยกตัญู
ดูแลพอแม : Day Care”
อยางนอยเขตสุขภาพละ 2
แหง (26 แหง )
2) มีคูมือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผูประเมิน

รอบ 12 เดือน
1) มีนวัตกรรมการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
และการพัฒนาในรูปแบบ
Digital/Application
อยางนอย 2 เรื่อง/
เขตสุขภาพ
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เครือขาย เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
2) มีคูมือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/
ภาคีเครือขายในการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
แบบองครวม ทุกระดับ ทั้ง
สวนกลาง/เขตสุขภาพ/
จังหวัด
3) มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ขอมูลสงเสริมสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) แบบ
บูรณาการ

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะ Care
manager/ Caregiver
ผานระบบออนไลน
3) มีการพัฒนาคูมือ /
แนวทางการดําเนินงาน
Intermediate Care in
Community และการ
เรียนรูผานระบบออนไลน

มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผูปฏิบัติงานการ
ดูแลผูสูงอายุหลักสูตรดูแล
ผูสูงอายุ 70 ชม.และ
420 ชม.
3) มีระบบแสดงผล
ผูผานการอบรมหลักสูตร
Care Manager/
Caregiver ผานระบบ
GIS Map

2) มีการจัดทําระบบรายงาน
บัญชี/ทะเบียนนวัตกรรม
ผานระบบออนไลน
3) มีระบบการติดตาม
ควบคุม กํากับคุณภาพ
หลักสูตร /ผูผานการอบรม
และปฏิบัติงานการดูแล
ผูสูงอายุตามหลักสูตร 70 ชม.
และ 420 ชม.
4) มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดบทเรียน เผยแพร
นวัตกรรมและขยายผลการ
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ
5) มีระบบรายงาน/วิเคราะห
ประมวลผลการดําเนินงาน
Long Term Care ขอเสนอ
เชิงนโยบายตอผูบริหาร

1. พื้นที่ประเมินตนเองตามองคประกอบ
2. จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานใหศูนยอนามัยเขต รายไตรมาส
3. ศูนยอนามัยเขตสุมประเมิน และรายงานใหสวนกลางรอบ 3, 6 , 9 และ 12 เดือน
1.คูมือแนวทางการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตําบล Long Term Care
2. คูมือกลยุทธการดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวกับตําบลตนแบบ
3. คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager
4.คูม ือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Caregiver 70 ชม. และ 420 ชม. กระทรวง
สาธารณสุข
5. คูมือและ Application การสงเสริมสุขภาพและปองกันภาวะสมองเสื่อม “สูงวัย สมองดี”
Baseline หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
2561
รอยละของ
ตําบลที่มรี ะบบ
การสงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long

รอยละ

27
74.5
81.2
71.7
ทุกตําบลทั่ว
(หมายเหตุ:
(หมายเหตุ:
ทุกตําบลทั่ว
ประเทศ
เฉพาะตําบล เฉพาะตําบลที่
ประเทศ
1,958 ตําบล
นํารอง
เขารวม
(จาก 7,255
(จาก 7,255 โครงการ LTC โครงการ LTC
ตําบล
ตําบล
1,067 ตําบล) 4,469 ตําบล)
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Term Care) ใน
ชุมชน ผาน
เกณฑ

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ทั่วประเทศ) 794 ตําบล
ประเมิน
(จาก 7,255
6 องคประกอบ
ตําบล
(องคประกอบ ทั่วประเทศ)
ขอที่ 1-6)
ประเมิน
7
องคประกอบ

3,628 ตําบล
(จาก 7,255
ตําบล
ทั่วประเทศ)
ประเมิน
7
องคประกอบ

ทั่วประเทศ)
ประเมิน
7
องคประกอบ

1. นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศิริ ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4503
E-mail: kitti.l@anamai.mail.go.th
รองผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
2. นางวิมล บานพวน
โทรศัพท 0 2590 4509
โทรศัพทมือถือ 09 7241 9729
E-mail: vimol.b@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย

1. นางรัชนี บุญเรืองศรี
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 4504
โทรสาร : 2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 4500
โทรสาร : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : 09 9616 5396
E-mail: rachanee.b@anamai.mail.go.th
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 08 1454 3563
E-mail: orawannee.a@anamai.mail.go.th
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หมวด
แผนที่
โครงการ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
จังหวัด/เขต/ประเทศ
8.รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ ที่เปนไปตามเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองคประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่
กําหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกขอ หรือตั้งแตระดับสามขึ้นไปทุกขอ โดยการประเมิน
ตนเองและระดับจังหวัด
อํ า เภอ หมายถึ ง เปน หนว ยราชการบริห ารรองจากจังหวัด มีน ายอํา เภอเป น
หัวหนาปกครองและเปนผูนําในการทํางานรวมกับทองถิ่นและภาคสวนตางๆในการดูแล
ประชาชนและสงเสริมใหประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนรวมกัน โดยใชปญหา
ความทุกขยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ เปนเปาหมายรวมภายใต
บริบทของแตละพื้นที่จํานวน 878 แหง

เกณฑเปาหมาย

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใชหลักการ
“พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง” เปนไปตามเจตนารมณของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ทุกอําเภอ ( 878 อําเภอ)
การรายงาน
สํ า นั กงานเขตสุ ขภาพ / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/
โรงพยาบาล
A = จํานวนอําเภอที่ผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
B = จํานวนอําเภอ 878 แหง
(A/B) × 100
ไตรมาส 3 และ 4
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เกณฑประเมิน
ป 2562
รอบ 3 เดือน
มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่สําคัญตามบริบท
ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดําเนินการพัฒนาหรือแกไข
ปญหา
อยางนอย 2 ประเด็น

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-มีคณะทํางาน วางแผน
มีการเยี่ยมเสริมพลังและ อําเภอมีการดําเนินการ
กําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลการดําเนินการ และผานเกณฑการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม ประเมินคุณภาพการ
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่
แนวทาง UCCARE โดย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การประเมินตนเองและผู รอยละ 60
กําหนด
เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต
-มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
1.มีการกําหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอย 2 ประเด็น
2.มีคณะทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กําหนด และหรือการบริหารจัดการทรัพยากร
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.มีการประเมินประเด็นปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามองคประกอบ UCCARE และมี
ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอําเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่ง
ระดับทุกข อหรื อตั้งแตร ะดับสามขึ้น ไปทุกขอ โดยการประเมินตนเองและผูเยี่ย มระดับ
จังหวัดและเขต รอยละ 60
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
2.คูมือประกอบการพิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
3.คูมือแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901238
โทรสาร :02 590 1239

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง
นายแพทยทรงคุณวุฒิ(ดานเวชกรรมปองกัน)
โทรศัพทมือถือ : 0819230536
E-mail : yyt2508@gmail.com
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2. นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901238
โทรศัพทมือถือ : 0819230536
โทรสาร :02 590 1239
E-mail : swiriya04@gmail.com
3. นพ.ธีรพงษ ตุนาค
ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 1761
โทรศัพทมือถือ : 087150 3030
โทรสาร : 0 2590 1802
E-mail : ttunakh@gmail.com
4. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
รองผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนระบบปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901238
โทรศัพทมือถือ : 0819230536
โทรสาร : 02 590 1239
E-mail : peed.pr@hotmail.com
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
กองบริหารการสาธารณสุข
1. นางจารุณี จันทรเพชร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901939
โทรศัพทมือถือ : 0817333082
โทรสาร : 025901938
E-mail : jchanohet@gmail.com
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901743
โทรศัพทมือถือ : 0898296454
โทรสาร : 025901641
E-mail : kavalinc@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
3. นางสมสินี เกษมศิลป
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901630
โทรศัพทมือถือ : 0817472052
โทรสาร : 025901641
E-mail : somnee@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
4. นางเอื้อมพร จันทรทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน :02 5901238
โทรศัพทมือถือ : 0811316800
โทรสาร : 02 590 1239
E-mail : auam2702@gmail.com
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
รอยละ60 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)
1. การใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการแกไขปญหาระดับพื้นที่ อยาง
นอย 2 เรื่องโดยใชเกณฑตามบริบทพื้นที่
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เอกสารแนบทาย
1. ตามองคประกอบ UCCARE ดังนี้
1. การทํางานเปนทีม (Unity Team)
2. การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายและประชาชน (Customer Focus)
3. การมีสวนรวมของชุมชนและภาคี (Community participation)
4. การชื่นชมและใหคุณคา (Appreciation)
5. การแบงปนทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human
development)
6. การดูแลผูปวยและประชาชน (Essential care )
2. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
1 มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ
(แนวทาง ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก วัตถุประสงคเปนอยางไร, แผนขั้นตอนเปนอยางไร และตัว
วัดเปาหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเปนอยางไร)
2 มีการขยายการดําเนินการเพิ่มขึ้น แตยังไมครอบคลุม
3 ดําเนินการอยางเปนระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญและ/หรือ มี
การดําเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซ้ําได มีขั้นตอนชัดเจน)
(การดําเนินการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ทําไดครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไมอยางไร,
คนที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ทุกคนหรือไมอยางไร และคนที่ทําทําอยางมุงมั่นหรือไมอยางไร)
4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใชขอมูลจริงและมีการเรียนรูเพื่อปรับพัฒนาใหดีขึ้น
(การเรียนรู ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ผลลัพธตรงเปาหรือไมอยางไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน
ที่ไดรับหรือไมอยางไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไมอยางไร)
5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหมเขาสูระบบงานหลักขององคกร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองตอเปาหมาย/พันธกิจองคกร
(การบูรณาการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความสอดคลองของเปา แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคลองกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวของ และความสอดคลองกับเปาหมายของเครือขายบริการปฐมภูมิ)
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Customer Focus

Unity Team

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทางที่จะทํางาน
รวมกันและ
ดําเนินงานตามหนาที่
ในสวนที่รับผิดชอบ

มีชองทางในการรับรู
และเขาใจ ความ
ตองการของ
ประชาชนและ
ผูรับบริการเปนแบบ
reactive

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู

มีการทํางานรวมกัน
เปนทีมในบาง
ประเด็น
และ/หรือ มีภาคี
ภาคสวนรวมดวย

cross functionalเปน
team ระหวางฝายคิด
วางแผนและดําเนินการ
รวมกัน
โดยมีภาคีภาคสวนรวม
ดวยบางสวน

fully integrateเปน
โครงขายทีมเดียวกัน
ทั้งแนวตั้งและ
แนวราบ
โดยมีภาคีภาคสวน
รวมดวย

มีชองทางในการรับรู
และเขาใจ ความ
ตองการ ของ
ประชาชนและ
ผูรับบริการที่
หลากหลายอยาง
นอยในกลุมที่มี
ปญหาสูง

มีชองทางการรับรูและ
เขาใจความตองการของ
ประชาชนและ
ผูรับบริการ แตละกลุม
ครอบคลุมประชากร
สวนใหญ และนํามา
แกไข ปรับปรุง
ระบบงาน

มีการเรียนรูและ
พัฒนาชองทางการ
รับรู ความตองการ
ของประชาชนแตละ
กลุม ใหสอดคลอง
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

5 บูรณาการ

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึง ทีมภายในหนวยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหวาง
หนวยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.
สต.), ทีมแนวตั้งและทีม
แนวราบ และ/หรือ ทีมขามสาย
งาน (ภาคีภาคสวนตางๆ)
ความตองการของ ความตองการของประชาชน
ประชาชนและ
และผูรับบริการ(Health
ผูรับบริการ ถูกนํามา Need ) หมายถึง ประเด็น
บูรณาการกับ
ปญหาหรือประเด็นพัฒนา ที่
ระบบงานตางๆ จน ประชาชนและผูรับบริการ
ทําใหประชาชน
จําเปนตองไดรับโดยหมาย
เชื่อมั่น ศรัทธา
รวมทั้งในสวนของ felt need
ผูกพัน และมีสวน (เชน การรักษาฟนฟู)และ
unfelt need (เชน บริการ
รวมกับเครือขาย
สงเสริมปองกัน)
บริการปฐมภูมิ
ชุมชน ภาคีภาคสวน
ตางๆ รวมเปนทีม
กับ เครือขาย
สุขภาพ ในทุก
ประเด็นสุขภาพ
สําคัญ
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Appreciation

Community Participation

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มให
ชุมชน และภาคี
เครือขายมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน
ดานสุขภาพ

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

ดําเนินการใหชุมชน
และภาคีเครือขาย
รวมรับรู รวม
ดําเนินการดาน
สุขภาพ ในงานที่
หลากหลายและ
ขยายวงกวางเพิ่มขึ้น

ชุมชน และภาคีเครือขายมี
สวนรวมคิด รวม
ดําเนินการดานสุขภาพ
อยางเปนระบบกับ
เครือขายบริการปฐมภูมิ
และมีการขยายวงได
คอนขางครอบคลุม

4 เรียนรู

ชุมชน และภาคี
เครือขายรวมคิด รวม
วางแผน รวม
ดําเนินการดาน
สุขภาพ และมีการ
ทบทวน เรียนรู
ปรับปรุงกระบวนการ
มีสวนรวมให
เหมาะสมมากขึ้น
มีแนวทางหรือวิธีการ มีการขยายการ
ดําเนินการตามแนวทาง เครือขายสุขภาพมี
ที่ชัดเจน หรือเริ่ม
ดําเนินการตาม
หรือวิธีการดูแลพัฒนา การเรียนรู ทบทวน
ดําเนินการในการ
แนวทางหรือวิธีการ และสรางความพึงพอใจ กระบวนการดูแล
ดูแล พัฒนา และ ในการดูแล พัฒนา และความผูกพัน
พัฒนา และสราง
สรางความพึงพอใจ และสรางความพึง (engagement) ของ ความผูกพันของ
ของบุคลากร
พอใจของบุคลากร บุคลากรใหสอดคลอง บุคลากรให
เพิ่มขึ้นในแตละ
กับภารกิจที่จําเปนอยาง สอดคลองกับบริบท
หนวยงาน หรือในแต เปนระบบ
ละระดับ

5 บูรณาการ

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

ชุมชน และภาคี
เครือขายรวม
ดําเนินการอยาง
ครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินผล จน
รวมเปนเจาของการ
ดําเนินงานเครือขาย
บริการปฐมภูมิ
สรางวัฒนธรรม
เครือขายให
บุคลากรมีความสุข
ภูมิใจ รับรูคุณคา
และเกิดความผูกพัน
ในงานของเครือขาย
บริการปฐมภูมิ

ความผูกพัน (engagement)
หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ และในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดวยความมุงมั่น
เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคกร
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Essential Care

Resources Sharing and
Human Development

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใชทรัพยากร
รวมกัน และ พัฒนา
บุคลากรรวมกัน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน

มีแนวทาง หรือเริ่ม
ดําเนินการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานที่
จําเปนในแตละกลุม
ตามบริบทของชุมชน

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู

5 บูรณาการ

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

มีการดําเนินการ
รวมกัน ในการใช
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ใน
บางประเด็น หรือ
บางระบบ

มีการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากร
รวมกันอยางเปนระบบ
และครอบคลุม ตาม
บริบท และความจําเปน
ของพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
ใหบรรลุตามเปาหมาย
ของเครือขายสุขภาพ

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ให
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Resourceหมายถึง คน เงิน
ของ ความรู รวมทั้งขอมูล ซึ่ง
เปนปจจัยนําเขา (input) ของ
การทํางาน

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท
และตามความ
ตองการของผูรับ
บริการ ประชาชน
และชุมชนบางสวน
โดยเฉพาะกลุมที่มี
ปญหาสูง

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท ตาม
ความตองการของ
ผูร ับบริการ ประชาชน
แตละกลุม และชุมชนที่
ครอบคลุม ประชากร
สวนใหญ

มีการเรียนรู ทบทวน
การจัดระบบดูแล
สุขภาพ และพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดการดูแลสุขภาพ
ที่เหมาะสม
สอดคลองมากขึ้น

มีการจัดการ
ทรัพยากรรวมกัน
โดยยึดเปาหมาย
ของเครือขาย
สุขภาพ (ไมมีกําแพง
กั้น) และมีการใช
ทรัพยากรจาก
ชุมชน สงผลใหเกิด
ระบบสุขภาพชุมชน
ที่ยั่งยืน
มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพอยางบูรณา
การรวมกับ
ประชาชน ชุมชน
ภาคีภาคสวนที่
เกี่ยวของ สงผลให
ประชาชนมีสถานะ
สุขภาพดี

Essential Careหมายถึง
บริการดานสุขภาพที่จําเปน
สําหรับประชาชน โดย
สอดคลองกับบริบทของชุมชน
และเปนไปตามศักยภาพของ
เครือขายบริการปฐมภูมิ
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Promotion, Prevention &Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
จังหวัด
9. ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง หมายถึง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ดําเนินการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ
(SAT) ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดในขั้นตอนที่ 1 - 5
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึ ง
สถานที่ ที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ของกลุ ม ภารกิ จ ต า งๆ ภายใต ร ะบบบั ญ ชาการ
เหตุการณ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล และทรัพยากร
ใหเกิดขึ้นอยางสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงหองทํางาน
และอุปกรณที่ใชในการทํางานแลว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่รวมปฏิบัติงาน
ในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดวยดวย
ที ม ตระหนั ก รู ส ถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึ ง ที ม
ปฏิ บั ติการที่ มีความสามารถในการรวบรวมขอมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมิ น
สถานการณ พร อ มทั้ ง แจ ง เตื อ นแก ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ
การพัฒนาศูนย EOC หมายถึง การพัฒนาศูนย EOC เพื่อใหสามารถจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทุกโรคและภัยสุขภาพไดอยางรวดเร็ว เปนระบบ มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ดาน ดังนี้
ดานระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เชน แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ
(SOP) งบประมาณ
ดานอุปกรณ (Stuff) หมายถึงหองสําหรับใหทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทํางาน มี
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบขอมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง ทัน
สถานการณ สามารถเชื่ อ มโยงได ระบบแสดงผลการประมวลข อ มู ล ข า วสาร และ
ระบบสื่อสาร
ดานกําลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หนวยงานจะตองกําหนดและมีการ
วางแผนแบงบุคลากรที่สามารถระดมมาชวยดําเนินการในภาวะฉุกเฉินได ใหรับผิดชอบ
กลุมภารกิจตางๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งมีการฝกอบรมความรูและทักษะเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น
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All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ
สําหรับหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพรอม
ด า นการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพได ทั น ต อ สถานการณ และมี
ประสิทธิภาพ ใชในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
Incident Action Plan (IAP) หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น ที่
กํ า หนดขึ้ น โดยผู บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ร ว มกั บ กลุ ม ยุ ท ธศาสตร ภ ายใต ร ะบบบั ญ ชาการ
เหตุการณ ที่กําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน รวมทั้งหนวยงานที่นําไปปฏิบัติ
จังหวัด ไดแก จังหวัดที่มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 90
รอยละ 95
รอยละ 100
เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินใหสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได
จังหวัดทุกจังหวัด
รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด
ขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด
A = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินการไดทั้ง 5 ขั้นตอน
B = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

ป 2562 นับจํานวนหนวยงานที่สามารถดําเนินการไดทั้ง 5 ขั้น (รอยละ 90)
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได
ขอมูลสนับสนุน
ป 2561 ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได (รอยละ 85)
ป 2562 ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได (รอยละ 90)
ป 2563 ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได (รอยละ 95)
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ป 2564 ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได (รอยละ 100)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 95
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1
ผูบริหาร และ หัวหนากลุมภารกิจใน
ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ร ะดั บ
จังหวัด ทุกคนผานการอบรมหลักสูตร
ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ภ าวะ
ฉุ กเฉิ น ทางสาธารณสุข (ICS สําหรับ
ผูบริหาร)
หมายเหตุ:
1. ผูบริหาร หมายถึง นพ.สสจ.,
ผชช.ว., ผชช.ส. และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาล
ทั่วไปในจังหวัด
(ผูที่ผานการอบรมหลักสูตร ICS
สําหรับผูบริหาร ในปงบประมาณ
2561 ไมจําเปนตองเขารับการอบรม
ซ้ํา)
2. หัวหนากลุมภารกิจ หมายถึง
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ตระหนักรูสถานการณ (SAT) และ
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation) ที่ยังไมผาน
การอบรมหลักสูตร ICS สําหรับ
ผูบริหาร รวมจังหวัดละ 2 คน
2
ที ม ตระหนั ก รู ส ถานการณ (SAT)
จั ง หวั ด สามารถเฝ า ระวั ง ตรวจจั บ
และประเมิน สถานการณการเกิดโรค
และภัยสุขภาพในพื้นที่ได

ระดับ 5
รอยละ 100

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล
1. คําสั่งแตงตั้งศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ
คณะทํางานตามระบบบัญชาการ
เหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ระดับจังหวัด
2. รายชื่อผูบริหารและหัวหนากลุม
ภารกิจในระบบบัญชาการระดับ
จังหวัด ที่ผานการอบรมหลักสูตร
ระบบบัญชาการเหตุการณภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS
สําหรับผูบริหาร) (จํานวน 9
ชั่วโมง)

1. ตารางการปฏิบัติงานของทีม
ตระหนักรูสถานการณ (SAT)
จังหวัด เปนรายป โดยระบุผู
ประสานงานหลักดานขอมูลเปนราย
สัปดาห
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3

วิ เ คราะหร ะดับ ความเสี่ย งสําคัญ ของ
โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด

4

นํ า ระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) มา
ใช จ ริ ง อย า งน อ ย 1 ครั้ ง (กรณี ไ ม มี
เหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เกิ ดขึ้ น ตองกําหนดการซอมแผน ซึ่ง
อาจเปนการซอมอภิปรายบนโตะ หรือ
ฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามผลการวิ เ คราะห
ความเสี่ ย งด า นโรค/ภั ย สุ ข ภาพ ของ
หนวยงาน)

5

จัดทํารายชื่ออัตรากําลังคน (Surge
capacity plan) ของหนวยงานในระดับ
จังหวัด เพื่อเขารวมสนับสนุนหรือ
ปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข ตามระดับ
ความรุนแรงของโรคและภัยสุขภาพที่
กรมควบคุมโรคกําหนดไว (4 ระดับ)
หมายเหตุ : หนวยงานในระดับจังหวัด
หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ระดับจังหวัด ถึง
ระดับอําเภอ)

2. รายงานการตรวจสอบขาวการเกิด
โรคและภัยที่ผิดปกติประจําสัปดาห
(SAT Weekly report) ทุกสัปดาห
3. Spot Report ตามเงื่อนไขและเวลา
ที่กําหนด
หมายเหตุ : นับเปนปงบประมาณ
- รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
สําคัญของโรคและภัยสุขภาพ
(Rapid Risk Assessment,
RRA) ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดอยาง
นอย 2 ฉบับ
1. รายงานผลการบัญชาการ
เหตุการณและปฏิบัติงานตาม IAP
ของเหตุการณฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
2. หรือ มีรายงานการฝกซอมแผน
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติการ พรอมทั้งขอ
สั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามแบบฟอรม IAP
3. กรณีมีการ Activate EOC ตองสง
Weekly Report ให สคร. จนกวาจะ
Deactivate EOC
ทะเบี ยนรายชื่ ออั ตรากํ าลั งคนของ
หน วยงานที่ เข าร วมสนั บสนุ นหรื อ
ปฏิ บั ติ งานในศู นย ปฏิ บั ติ การภาวะ
ฉุ ก เฉิ น (EOC) ตามระดั บ ความ
รุ น แรงของโรคและภั ย สุ ข ภาพที่
กรมควบคุ ม โรคกํ า หนดไว (4
ระดับ)
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เอกสารสนับสนุน :

1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2. คูมือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ และศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
3. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ
2559 2560 2561
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการ
ระดับ
ตัวชี้วัดใหม ป 2562
พัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. ผูอํานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน :02-5903155
โทรศัพทมือถือ : 082 658 4885
2.น.ส.บวรวรรณ ดิเรกโภค
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903238
โทรศัพทมือถือ : 083 831 8999
โทรสาร : 02-5903812
E-mail : borworn67@gmail.com
3. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903092
โทรศัพทมือถือ : 090 706 6550
โทรสาร : 02-5903812
E-mail : milkthanatcha@gmail.com
4. น.ส.วัชราภรณ ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903157
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903812
E-mail : vacharapornaun@gmail.com
หนวยงานประมวลผลและ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1.น.ส.บวรวรรณ ดิเรกโภค
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901793
โทรศัพทมือถือ : 083 831 8999
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : borworn67@gmail.com
2. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901793
โทรศัพทมือถือ : 090 706 6550
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : milkthanatcha@gmail.com
3. น.ส.วัชราภรณ ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903157
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903812
E-mail : vacharapornaun@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยอย

คํานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จังหวัด
10. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
10.1 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
10.2 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่
บาน
อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
1 กลุมเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่มีคาระดับ FBS
100 – 125 mg/dl หรือคาระดับRPG 140-199 mg/dl ในปที่ผานมาในเขตรับผิดชอบ
2 ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหมใน
ปงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย และไดรับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
1 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ไดรับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบ
และรอการวินิจฉัยของแพทย ในปงบประมาณ
2 การวัดความดันโลหิตที่บาน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ําที่บาน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตที่บาน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุข
แลว

เกณฑเปาหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
≤รอยละ 2.05
≤รอยละ 1.95
≤รอยละ 1.85
เบาหวาน
อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
≥รอยละ 30
≥รอยละ 40
≥รอยละ 50
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อลดผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
2. เพื่อเปนการยืนยันการวินิจฉัยขั้นตนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมสงสัยปวย
ประชากรกลุมเปาหมาย
1.ประชากรอายุ 35 ป ขึ้ น ไปในเขตรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด รั บ การคั ด กรองว า เป น กลุ ม เสี่ ย ง
เบาหวานในปงบประมาณที่ผานมา type area 1,3
2.ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ type area 1,3
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วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :

1.บันทึกผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43
แฟม เขาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.กรณีการวัดความดันโลหิตที่บานจัดเก็บขอมูลผานระบบ HDC
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A1 = จํานวนประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัย
วาเปนผูปวยเบาหวานรายใหม และขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ
B1 = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เปนกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ในปงบประมาณที่ผานมา
A2 = จํานวนประชากรสงสัยปวยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่บาน
B2 = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงและเปนกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ
1.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสีย่ งเบาหวาน = (A1/B1) x 100
2.อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดัน
โลหิตที่บาน = (A2/B2) x 100
ไตรมาส 4 หมายเหตุ : ใชขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปงบประมาณที่วิเคราะห

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
≤รอยละ 2.05

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน
อัตราประชากร Pre-DMในเขตรับผิดชอบของปที่ ≥รอยละ 30 ≥รอยละ 50 ≥รอยละ 70 ≥รอยละ 90
ผานมาไดรับการตรวจน้ําตาลซ้ําและไดรับ
คําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงใน ≥รอยละ 10 ≥รอยละ 20 ≥รอยละ 30
เขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
หมายเหตุ : *คําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ
1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่
2. ถาดัชนีมวลกายมากกวา 30.0 กก./ม2 ใหลดน้ําหนักลง 5% ของน้ําหนักเดิม ภายใน 1 ปดวยวิธีการออก
กําลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม)
3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางชัดเจนอยางนอย 1 วิธี
** วิธีการวัดความดันโลหิตที่บาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมินผล :

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยสํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค
Baseline data
หนวย
ผลการดําเนินงานในรอบ
วัด
ปงบประมาณ
2558
2559
2560 2561
1.อัตราผูปวยเบาหวาน ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
2.อัตรากลุมสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่บาน

อัตรา

2.09

2.40

1.80

1.89

อัตรา

-

-

-

26.80

ที่มา : 1.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
2.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1.แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903982
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903973
E-mail : Sasitth@gmail.com
2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903963
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : jurekong@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
หนวยงานประมวลผลและ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
1.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
หัวหนากลุมโรคไมติดตอ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903963
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
2. นางสาววรัญญา ผกาผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903987
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-59039688
E-mail : ploysaiwaranya@gmail.com
3.นางสาวสุภาพร หนอคํา
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพททที่ ํางาน : 02-5903987
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-59039688
E-mail : maymmay2343@gmail.com
4.นางสาวรุงนภา ลั่นอรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข
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โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903987
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-59039688
E-mail : rukmoei@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
หัวหนากลุมโรคไมติดตอ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903986
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
2. นางสาวอลิสรา อยูเลิศลบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903987
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : alissara2559@gmail.com
3. นางสาวอีสตีนา อุสนุน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903987
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903986
E-mail : isteena_143@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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หมวด
แผนงานที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยอย
คํานิยาม

Promotion Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
3. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
จังหวัด
11.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด
11.1 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัย
11.2 รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด
1. ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ไดแก
- ผักและผลไมสด, นมโรงเรียน, ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลด
น้ํ า หนั ก หรื อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางเพศ และเครื่ อ งสํ า อางที่ ไ ด รั บ การตรวจสอบมี
ความปลอดภัย และ
- ยาแผนโบราณมีความปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด
2. ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง หมายถึง
2.1 ผักและผลไมสด
2.1.1 ผักและผลไมสด หมายถึง ผักและผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและ
การเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมเก็บ
ตัวอยาง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดหรือสถานที่จําหนายเปาหมาย แลวแต
กรณี
2.1.2 สารเคมีกํา จัด ศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบาเมต กลุมออรแกโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด
2.2 นมโรงเรียน หมายถึง ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิต ภั ณฑ
เป น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่ องนมโค และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ซึ่งจําหนายภายใตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทานั้น
2.3 ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง
สมรรถภาพทางเพศ
- ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปา หมาย หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
กาแฟ หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ป ด สนิท ที่ ผ ลการตรวจวิ เ คราะห ใ นป 2560 – 2561
พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist)
2.4 เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถูนวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือ
กระทําดวยวิธีอื่นใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษยและใหหมายความรวมถึงการใชกับฟนและ
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เยื่อบุในชองปากโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่
ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพดีและรวมตลอดทั้ง
เครื่องประทินตาง ๆ สําหรับผิวดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณ
ภายนอกรางกาย
2.5 ยาแผนโบราณ
- ยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง หมายถึง ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตํารับตามกฎหมาย ที่อยู
ในครัวเรือนของผูสูงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป ที่ปวยดวย โรคเรื้อรังอยางใดอยางหนึ่งใน 7 โรค ดังนี้
1) โรคเกา
2) โรคไขมัน
3) เบาหวาน
4) ความดัน
5) หอบหืด
6) ขอเสื่อม
7) CKD
3. การตรวจสอบ หมายถึง การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงจากสถานที่เก็บตัวอยาง
ตามที่กําหนด เพื่อตรวจสอบวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และเก็บตัวอยางยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง
จากครั ว เรื อนของประชากรกลุ มเป าหมาย ดว ยวิธีการสุมตัว อยางมาทดสอบดว ยชุด ทดสอบ
อยางงาย โดยไมนับรวม เรื่องรองเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉินหรือวิเคราะหซ้ํา
หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ใหแยกผลการตรวจวิเคราะห
จากหองปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องตนโดยชุดทดสอบเบื้องตนใหชัดเจน
4. แผน/โครงการจัดการผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง หมายถึง แผน/โครงการจัดการผลิตภัณฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยง 5 กลุม
หมายเหตุ : รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของผลิตภัณฑกลุมเสี่ยงแตละกลุม ตามเอกสารแนบ
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
80
วัตถุประสงค
ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

ปงบประมาณ 63
80

ปงบประมาณ 64
80

เพื่อผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ทั่วประเทศ จําแนกเปนตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ดําเนินการโดยสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
รวบรวมจากผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามแบบฟอรมที่กําหนด และนําเขาในระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2

รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A1-4 = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงแตละกลุม ไดแก A1.= ผักและผลไมสด,
A2
= นมโรงเรียน, A3 = ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ และ A4 = เครื่องสําอาง ที่ไดรับการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการมี
ความปลอดภัย
B1-4 = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงแตละกลุม ไดแก B1.= ผักและผลไมสด, B2. นมโรงเรียน,
B3 = ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง
สมรรถภาพทางเพศ และ B4 = เครื่องสําอาง ที่ไดรับผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการทั้งหมด
C = จํานวนยาแผนโบราณที่ปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด (ตรวจพบจากชุดทดสอบ
อยางงาย)
D = จํานวนยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงทั้งหมดที่นํามาตรวจ

[[(A1/B1 x 100)+(Ai /Bi x 100)] + [(C/D) x 100]]/5 หมายเหตุ : i คือ ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง
กลุมที่ 1 – 4
ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้ง/ป รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
เกณฑการประเมิน : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ป 2562 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง
มีแผน/โครงการจัดการ
ดําเนินการเก็บตัวอยาง
ดําเนินการเก็บตัวอยาง ผลิตภัณฑสุขภาพกลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ผลิตภัณฑสุขภาพ
เสี่ยงไดมาตรฐาน
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ไดรอยละ 50 จากเปาหมาย กลุมเสี่ยงไดรอยละ 100 รอยละ 80
(สวนกลาง หมายถึง พื้นที่กทม.
จากเปาหมายรวม
ใชแผนจัดการความเสี่ยง
ผลิตภัณฑสุขภาพของ อย.
สําหรับสวนภูมิภาคใหจัดทํา
แผนจัดการความเสี่ยง
ในสวนภูมิภาค
วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เอกสารสนับสนุน :
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
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รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ
กลุมเสี่ยงที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
รอยละ
77.32
-

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 1. ผักและผลไมสด
ผูประสานงานตัวชี้วัด ผูใหขอมูลทางวิชาการ :
นางสาววรดา อ่ําบุญ
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โทรศัพท : 02-590-7014
E-mail : law.dreamt@gmail.com
ผูประสานงานตัวชี้วัด :
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
สํานักอาหาร อย.
โทรศัพท : 02-590-7218
โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
2. นมโรงเรียน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ :
นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย
สํานักอาหาร อย.
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218 โทรศัพทมือถือ : 081-055-7988
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com
ผูประสานงานตัวชี้วัด :
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
สํานักอาหาร อย.
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218 โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง
สมรรถภาพทางเพศ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ :
นางสาวกนกเนตร รัตนจันท
สํานักอาหาร
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : knrc@fda.moph.go.th
ผูประสานงานตัวชี้วัด :
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
สํานักอาหาร
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218 โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

54

4. เครื่องสําอาง
ผูใหขอมูลทางวิชาการและผูประสานงานตัวชี้วัด :
นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อย.
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7277 โทรสาร : 02-591-8468
5. ยาแผนโบราณ
ผูใหขอมูลทางวิชาการและผูประสานงานตัวชี้วัด :
ภก วราวุธ เสริมสินสิริ
สํานักยา อย.
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-591-9623 โทรศัพทมือถือ : 089-796-1437
E-mail : varavoot@hormail.com
หนวยงานประมวลผล - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และจัดทําขอมูล
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบ
สวนภูมิภาค
การรายงานผล
1.นายอาทิตย พันเดช
ตําแหนง : เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : 084-795-6951
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7383
โทรสาร : 02-591-8484
E-mail : artypun@gmail.com
กองสงเสริมงานคุมครองฯ (คบ)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนกลาง
1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 093-329-6998
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7292
โทรสาร : 02-591-8457
E-mail : pattana@fda.moph.go.th
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ อย.
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เอกสารแนบ
ประเด็น : ผักและผลไม
ตัวชี้วัดที่ 1 :
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 :
คํานิยาม

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด (เปาหมายรอยละ 80)
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่
กําหนด
1. ผักและผลไมสด หมายถึง ผักและผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ในการผลิตและการเก็บ
รั กษาผั กหรื อผลไม สดบางชนิ ดและการแสดงฉลาก ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมเก็บ
ตัวอยาง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานที่จําหนายเปาหมาย แลวแต
กรณี
2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก กลุมออรกาโน-ฟอสเฟต กลุม
คารบาเมต กลุมออรแกโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด
3. สถานที่ผลิ ต (คัดและบรรจุ ) ผั กและผลไม สด หมายถึ ง สถานที่ ผลิตตามขอบข ายของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่ อง กํ าหนดวิธี การผลิ ต เครื่ องมื อ
เครื่องใชในการผลิตหรือการเก็บรักษาผักและผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก

ประชากรกลุมเปาหมาย ผักและผลไมสด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) หรือสถานที่จําหนาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

จัดเก็บจากแบบรายงาน ดังนี้
1. กิจกรรมการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด
1.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สงขอมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไมสด ที่ไดรับการสํารวจตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560
เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบาง
ชนิด และการแสดงฉลาก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอรม (เอกสารแนบตัวชี้วัด 1-1)
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไมสด ตามหลักเกณฑกําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผัก
หรือผลไมสดบางชนิด และการแสดงฉลาก ดังนี้
1.2.1 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดผานเกณฑและไดรับการอนุญาต
แลว ขอให สสจ. บันทึกขอมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด ในแบบรายงานตัวชี้วัด
ที่ 1-1
1.2.3 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดไมผานเกณฑ (อยูระหวางการ
พัฒนาหรือขออนุญาต) ขอให สสจ.ดําเนินการ ดังนี้
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(1) ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด โดยใชแบบฟอรม
ตส 13 (60)
(2) ใหคําแนะนําในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด
(3) บันทึกขอมูลในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1
2. กิจกรรมการเฝาระวังผักและผลไมสด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหนาย
2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแผนการเฝาระวังผักและผลไมสด โดยใชผลการเฝา
ระวังผักและผลไมสด ปงบประมาณ 2561 เปนขอมูล โดยมีเปาหมายจังหวัดละ 7 ตัวอยาง
2.1.1 ขอให สสจ. นําขอมูลผลการเฝาระวังผักและผลไมสดปงบประมาณ 2561 ที่พบ
ตกมาตรฐาน มาเปนเปาหมายการเฝาระวังปงบประมาณ 2562 โดยสุมเก็บตัวอยาง ณ สถานที่
เก็บตัวอยางเดิม
2.1.2 กรณีขอมูลที่พบตกมาตรฐานไมถึงจํานวนเปาหมาย หรือขอมูลผลการเฝาระวัง
ปงบประมาณ 2561 ไมพบตกมาตรฐาน ขอให สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักหรือผลไมสด ณ สถานที่
ผลิ ตหรื อสถานที่ จํ าหน าย โดยพิ จารณาข อมู ลตามความเสี่ยงของสถานการณ ภาพรวมทั้ ง
ประเทศหรือพื้นที่
2.2 สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักหรือผลไมสด จํานวนจังหวัดละ 7 ตัวอยาง ตามแผนที่กําหนด
ในขอ 2.1 และบันทึกขอมูลในใบนําสงตัวอยาง
วิธีการเก็บตัวอยาง
1) ปริมาณตัวอยาง
- ตัวอยางขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เชน สม แตงกวา พริก เปนตน เก็บตัวอยาง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอยาง
- ตัวอยางขนาดใหญ เชน กะหล่ําปลี แตงโม เปนตน เก็บตัวอยางปริมาณ 2
กิโลกรัม/ตัวอยาง
2) นําตัวอยางผักหรือผลไมสด มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอยาง เชน
ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอยาง โดยใหรวบปากถุงแลวคาดเทปกาวพัน
รอบปากถุง
3) ติดปายชี้บง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อตัวอยาง ชื่อ-ที่ตั้งสถานที่ เก็บ
ตัวอยาง จํานวนหรือปริมาณ วันที่เก็บ ชื่อผูเก็บตัวอยาง บนภาชนะที่บรรจุตัวอยางเรียบร อย
แลว (ควรเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณรักษาความเย็น
(เชน ice pack
หรือน้ําแข็ง) ไวในกลองที่เก็บตัวอยางดวย เพื่อควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา
การขนสง)
2.3 สสจ. สงตัวอยางตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร การแพทย ในวัน
จั น ทร -พุ ธ ภายในเดื อนที่ กํ าหนด โดยส งไปยั งสํ านั กคุ ณภาพและความปลอดภั ย อาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยาง ดังนี้
1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “ผักและผลไมสด” ดวยตัวอักษร สีแดง
2) ในชองหมายเหตุระบุวา
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน

- “ภายใตแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมสด งบประมาณ พ.ศ. 2562”
- ขอใหสงสําเนาผลวิเคราะหถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (กอง คบ.)
2.4 บันทึกขอมูลและรายงานผลในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
2.5 กรณี ผ ลการตรวจวิ เ คราะห ผั ก และผลไม ส ดไม เ ป น ไปตามกฎหมาย ขอให สสจ.
ดําเนินการทางกฎหมาย
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A1 = จํานวนของผักและผลไมสดที่มีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐาน
B1 = จํานวนของผักและผลไมสดที่สงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและไดรับรายงานผล
การตรวจวิเคราะห
(A1/B1) X 100
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) โทรศัพท 02-590-7214
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 หรือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น) โดย
รายงาน ดังนี้
ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน
1
ภายใน 20 ธ.ค. 61
2
ภายใน 20 มี.ค. 62
3
ภายใน 20 พ.ค. 62
หมายเหตุ : ตัดขอมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป

หนวยงานที่รายงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ
นางสาววรดา อ่ําบุญ
สํานักอาหาร
โทรศัพท : 02-590-7014
E-mail : law.dreamt@gmail.com
ผูประสานงานตัวชี้วัด
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
สํานักอาหาร
โทรศัพท : 02-590-7218
โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
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หนวยงานนําเขาขอมูล
การนําขอมูลไปใช
ประโยชน

สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ใชในการเฝาระวังสถานการณการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไมสด เพื่อวาง
แผนการเก็บตัวอยางและหามาตรการจัดการตอไป
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1
แบบรายงานตัวชี้วัด 1-1 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมที่ไดรับการประเมินและพัฒนา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................
ชื่อ-สกุล ผูรายงาน ................................................................ โทร. ..................................e-mail…………....……………………………………
วันที่รายงาน................................................................

ลําดับ

ชื่อสถานที่ผลิต

ที่ตั้ง

ชนิดผักและผลไมสดที่คัด
และบรรจุ (ระบุสายพันธุ)

ไดรับการอนุญาตสถานที่ผลิต
อยูระหวางการขออนุญาตหรือพัฒนา
ผลการตรวจประเมิน
ผลการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินสถานที่ ผาน
ไมผาน
เลขสถานที่ผลิต/นําเขา
ขอบกพรอง
ผลิต (คะแนน)
(คะแนน) (คะแนน)

หมายเหตุ : หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ .......นางสาวจุไรรัตน ถนอมกิจ / 02-590-7406........................
.......นนางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน / นางสาวณัฐนุช สุขแกว โทรศัพท 02-590-7214........................
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2 : รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด .......................................................
ชื่อ-สกุล ผูรายงาน ................................................................ โทร. ..................................e-mail…………....……………………………………
วันที่รายงาน................................................................
วันที่เก็บตัวอยาง ....................................................................................
เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (ถามี)

สถานที่เก็บตัวอยาง
ชนิดผักผลไม
ลําดับ
(ระบุสายพันธุ)

ยี่หอสินคา
(ถามีระบุ)
ชื่อสถานที่ผลิต

ชื่อสถานที่จําหนาย
ชื่อสถานที่จําหนาย
ชื่อผูผลิต

สัญลักษณ Q

เลขที่ กษ เลขสถานที่ผลิต เลขสถานที่นําเขา

หมายเหตุ
Organics
Thailand

อื่นๆ

1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ : 1. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ .....ผูใหขอมูลทางวิชาการ: นางสาวจุไรรัตน ถนอมกิจ โทร . 02-590-7406........................
ผูประสานงานตามตัวชี้วัด : นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน / นางสาวณัฐนุช สุขแกว โทรศัพท 02-590-7214
2. สงรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th
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ประเด็น : นมโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 :

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด (เปาหมายรอยละ 80)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 :
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่
กําหนด
คํานิยาม
นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ซึ่ง
จําหนายภายใตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทานั้น
ประชากรกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต
วิธีการจัดเก็บขอมูล
จัดเก็บจากแบบรายงาน ดังนี้
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ ดังนี้
1.1 กิจกรรมเฝาระวังประจําป
1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรี ยนทุกแหงในจังหวัด ตามหลักเกณฑ
GMP
(1) นมโคชนิ ดพาสเจอร ไรส ตรวจประเมิ นสถานที่ ผลิ ตตามมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส โดยใชแบบตรวจ ตส.5 (50)
(2) นมโคชนิ ดยู เอชที ตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา และชนิดปรับกรด โดยใช
แบบตรวจ ตส.11(56)
1.1.2 สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต และสงตัวอยางเพื่ อ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556
เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห ดังนี้
(1) นมโคชนิดพาสเจอรไรส ตรวจวิเคราะหจํานวน 10 รายการ ไดแก เนื้อ
นมไมรวมมันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม Escherichia coli,
Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus
cereus
(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะหจํานวน 9 รายการ ไดแก เนื้อนมไมรวม
มั นเนย มั นเนย โปรตี น แบคที เรี ยทั้ งหมด Escherichia coli, Salmonella spp.,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus
รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

62

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังนี้
• ภาคการศีกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ชวงเดือน พ.ย. 61
• ภาคการศีกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ชวงเดือน มิ.ย. 62
ทั้งนี้ การสงตัวอยางตรวจวิเ คราะห ณ กรมวิทยาศาสตร การแพทย หรื อ ศู น ย 
วิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “นมโรงเรียน” ดวยตัวอักษรสีแดง
(2) หัวหนังสือดานขวาบน ระบุวา “รอบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
(3) ในชองหมายเหตุระบุวา
• “ภายใต แ ผนการเก็ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
• ขอใหสงสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหถึงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น)”
หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร
ไรสตองเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหใหครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอยาง รวม 2 ตัวอยาง)
1.2 กิจกรรมเฝาระวังประจําเดือน
1.2.1 สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจวิเคราะห
(ฉบับ
คุณภาพมาตรฐานเฉพาะดานเชื้อจุลินทรียตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556
เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง ทุกเดือน นอกเหนือจากแผนการเฝาระวัง
ประจําป โดยกําหนดใหผูประกอบการรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห และ
รายงานผลการดําเนินงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2
ทั้งนี้ การสงตัวอยางตรวจวิเ คราะห ณ กรมวิทยาศาสตร การแพทยหรื อ ศู น ย 
วิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “นมโรงเรียน” ดวยตัวอักษรสีแดง
(2) หัวหนังสือดานขวาบน ระบุวา “รอบผูประกอบการ”
(3) ในชองหมายเหตุระบุวา “ขอใหสงสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหถึง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิ ตภั ณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น)”
หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและ พาสเจอร
ไรสตองเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหใหครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอยางรวม 2 ตัวอยาง)
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A2 = จํานวนผลิตภัณฑนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะหมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด
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รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
วิธีการรายงาน/
ความถี่ในการรายงาน

B2 = จํานวนผลิตภัณฑนมโรงเรียนที่สงตรวจและไดรับรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานทั้งหมด
(A2/B2) X 100
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) โทรศัพท 02-590-7214
รายงานขอมูล ดังนี้
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น) โดย
รายงานดังนี้
ครั้งที่

ระยะเวลาการรายงาน

1

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 (ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561*)

2

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562*)

4

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

หมายเหตุ : 1. * เนื่องจากตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑในการ
จัดสรรสิทธิ์
2. ตัดขอมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป

หนวยงานที่รายงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

2. ส งสํ า เนาผลการตรวจประเมิน สถานที่ผ ลิตและรายงานผลวิเคราะหผ ลิตภัณฑน ม
โรงเรียน โดยสงเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริม
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น)
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูใหขอมูลทางวิชาการ :
นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218
โทรสาร : 02-591-8460
ผูประสานงานตัวชี้วัด :
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218
โทรสาร : 02-591-8460

สํานักอาหาร
โทรศัพทมือถือ : 081-055-7988
E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com
สํานักอาหาร
โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
E-mail : planning.food@gmail.com
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หนวยงานนําเขาขอมูล

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การนําขอมูล
ไปใชประโยชน

เพื่อรายงานผลตอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ เพื่อใชในการจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียน
และเพื่อกําหนดมาตรการการเฝาระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑนมโรงเรียนในปถัดไป
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ประเด็น : ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ
ตัวชี้วัดที่ 1 :
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด (เปาหมายรอยละ 80)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 :
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัย
ตามเกณฑที่กําหนด
คํานิยาม
1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กาแฟ
หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะหในป 2560-2561
พบการปลอมปนสารที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการลดน้ํ า หนั ก หรื อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางเพศ
(Blacklist)
2. ไดรับการจัดการ หมายถึง การตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย เชน ตรวจติดตาม เก็บ
ตั ว อย า ง ยึ ด อายั ด การดํ า เนิ น การทางอาญา เช น เปรี ย บเที ย บปรั บ ฟ อ งคดี หรื อ
การดํ า เนิ น การทางปกครอง เชน แจงงดผลิต ประกาศผลการตรวจพิสูจ น การยกเลิก
เลขสารบบอาหาร หรือ อื่น ๆ เชน การแจงเตือนภัยประชาชน เปนตน
ประชากรกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑอาหารกลุมเปาหมาย (Blacklist)
วิธีการจัดเก็บขอมูล

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สงขอมูลผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหาร
กลุมเปาหมาย (Blacklist) ป 2560-2561 ใหกับสํานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัด (สสจ.) ทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
2. กรณี เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารและอาหารกลุ ม เป าหมาย (Blacklist) ขอให สสจ.
ดําเนินการตรวจติดตามเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ดังนี้
2.1 กรณีเปนจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต/ นําเขา/จัดจําหนาย ตั้งอยูในพื้นที่ ขอให
1) เขาตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP กฎหมาย หรือตรวจสอบสถานที่
นําเขาฯ หรือสถานที่จัดจําหนาย (แลวแตกรณี)
2) เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารกลุมเปาหมาย (Blacklist)
- กรณี ไ ม พ บผลิ ต ภั ณ ฑ ต าม Blacklist แต พ บอาหารอื่ น ที่ พิ จ ารณาแล ว มี
แนวโนมปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ ใหเก็บ
ตัวอยางอาหารนั้น และ
- ส ง ตั ว อย า งเพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห ห าชนิ ด และปริ ม าณสารที่ มีฤ ทธิ์ใ นการลด
น้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1)
2.2 กรณีเปนจังหวัดที่มีดานอาหารและยาตั้งอยูในพื้นที่ ขอให
1) ดําเนินการตามมาตรการกักกันของสํานักดานอาหารและยา
2) สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑตาม Blacklist ณ ดานอาหารและยา และสงตัวอยาง
เพื่ อตรวจวิ เ คราะห ช นิดและปริมาณสารที่มี ฤทธิ์ท างยาในกลุม ที่เกี่ย วขอ งกับ สรรพคุ ณ
ดังกลาว (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1)
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

2.3 กรณีเปนจังหวัดที่พบการจําหนายผลิตภัณฑอาหารตาม Blacklist ขอใหดําเนินการ
ดังนี้
1) รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ณ สถานที่จําหนาย
2) เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารกลุมเปาหมาย (Blacklist)
และสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนั กหรือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1)
หมายเหตุ : เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1
1) ปริมาณตัวอยางผลิตภัณฑกลุมเปาหมายที่เก็บเพื่อสงตรวจวิเคราะห
การอวดอาง
รายการตรวจวิเคราะห
ปริมาณ
สรรพคุณ
(กรัม/ตัวอยาง)
1. ลดน้ําหนัก 1. กลุมยาหรือสารที่ลดความอวน เชน
อยางนอย 30 กรัม
Sibutramine, Fenfluramine
(ใน 1 ตัวอยางสามารถ
2. กลุมยาหรือสารที่ลดความอยาก
ระบุรายการวิเคราะห
อาหาร เชน Fluoxetine,
ไดตั้งแตรายการ
Ephedrine, และ Phentermine
ที่ 1-5)
3. กลุมยาระบาย เชน
Phenophthaline และ Bisacodyl
4. กลุมยาขับไขมัน เชน Orlistat
5. สารอื่น เชน Desoxy-D2PM
2. เสริมสราง Sildenafil, Tadalafil และ
อยางนอย 30 กรัม
สมรรถภาพ
Vardenafil
ทางเพศ
2) การส ง ตั ว อย า งตรวจวิ เ คราะห ณ กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย  ห รื อ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑในชองหมายเหตุวา
• “ภายใต แ ผนการเก็ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
• ขอให ส ง สํ า เนาผลวิ เ คราะห ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น)”
3. กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเขา/จําหนาย หรือผลการตรวจวิเคราะหไมเปนไป
ตามกฎหมาย ขอให สสจ. ดําเนินการทางกฎหมายตามแนวทางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-2
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A3 = จํานวนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายที่มีผลวิเคราะห
ผานมาตรฐาน
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รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน

B3 = จํานวนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายที่สงตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและไดรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห
(A3/B3) X 100
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท 02-590-7214
รายงานผลการดํ าเนิ น การตามแบบรายงานตั วชี้ วั ด ที่ 3 ทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส :
kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น) ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3

หนวยงานที่รายงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูใหขอมูล
ทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

ระยะเวลาการรายงาน
ภายใน 20 ธันวาคม 2561
ภายใน 20 มีนาคม 2562
ภายใน 20 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : ตัดขอมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป
สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูใหขอมูลทางวิชาการ
นางสาวกนกเนตร รัตนจันท
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7030
โทรสาร : 02-591-8460
ผูประสานงานตัวชี้วัด
นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7218
โทรสาร : 02-591-8460

สํานักอาหาร
โทรศัพทมือถือ : 089-8313381
e-mail : knrc@fda.moph.go.th
สํานักอาหาร
โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136
e-mail : planning.food@gmail.com

หนวยงานนําเขาขอมูล

สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การนําขอมูล
ไปใชประโยชน

เพื่อนําขอมูลไปจัดทํามาตรการในการจัดการและกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารที่มีความเสี่ยง
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แบบรายงานตัวชี้วัดยอยที่ 3
แบบรายงานตัวชี้วัดยอย : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑที่กําหนด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
/ดานอาหารและยา
ชื่อ-สกุลผูรายงาน

โทร
ประเภทสถานที่

ลําดับ

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

วันที่ตรวจ

ผลิต นําเขา

จํา
หนาย

e-mail

Blacklist

ผลิตภัณฑที่เก็บ
ตัวอยาง
พบ ไมพบ

วันที่รายงาน
วิเคราะหหา

เลข อย.

.
.

ผลวิเคราะห

การ
การดําเนินการ
ระบุชื่อสารที่พบ แจง
ลด
ทางกฎหมาย
ทางเพศ ผาน ไมผาน
เตือนภัย
น้ําหนัก

หมายเหตุ

1.หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ ผูใหขอมูลทางวิชาการ: นางสาวกนกเนตร รัตนจันท โทร 02-5907030
ผูประสานงานตามตัวชี้วัด: นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน โทร 02-5907218
2.สงรายงานทาง e-mail

kb@fda.moph.go.th
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1
รายการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารที่สงสัยวาปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ
การอวดอางสรรพคุณ
1. ลดน้ําหนัก

2. เสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ

รายการตรวจวิเคราะห

ปริมาณ (กรัม/ตัวอยาง)

1. กลุมยาหรือสารที่ลดความอวน เชน Sibutramine, Fenfluramine
2. กลุมยาหรือสารที่ลดความอยากอาหาร เชน Fluoxetine,
Ephedrine, และ Phentermine
3. กลุมยาระบาย เชน Phenophthaline และ Bisacodyl
4. กลุมยาขับไขมัน เชน Orlistat
5. สาร 2-Diphenyl methylpyrrolidine (Desoxy-D2PM)
Sildenafil, Tadalafil และ Vardenafil

อยางนอย 30 กรัม
(ใน 1 ตัวอยางสามารถระบุรายการวิเคราะหได
ตั้งแตรายการที่ 1-5)

อยางนอย 30 กรัม
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-2
แนวทางการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กรณีผลิตภัณฑอาหารตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสรมสรางสมรรถภาพทางเพศ
กรณี

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวของ
4. บันทึกคําใหการ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝน ม. 14 วรรค
หนึ่ง

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค

1. สถานประกอบการ
1.1 การไดรับ
อนุญาต
สถานที่ผลิต/สถานที่
นําเขาอาหารเพื่อ
จําหนาย

สถานที่ผลิต
1.1.1 กรณีแหลงผลิตเขาขายเปนโรงงานผลิตอาหาร
เพื่อจําหนาย แตไมไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
ตัวอยางเชน :
- กรณีสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหนายมี
เครื่องจักรอุปกรณการผลิตตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือ
คนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป แตไมมีใบอนุญาตผลิตอาหาร

1.1.2 กรณีแหลงผลิตไมเขาขายเปนโรงงานผลิตอาหาร 1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)
เพื่อจําหนาย แตยังไมไดรับเลขประจําสถานทีผ่ ลิต
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
อาหารที่ไมเขาขายเปนโรงงาน (สบ.1)
3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวของ
4. บันทึกคําใหการ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝนประกาศ
ซึ่งออกตาม
ม. 6(10)

โทษตาม ม. 53 - สั่งใหงดผลิตจนกวาจะไดรับ
อนุญาต
โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 30(2)
หากฝาฝนคําสั่งมีโทษตามม.63
ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกวันละหารอยบาทตลอดเวลา
ที่ไมปฏิบตั ิตามคําสั่งดังกลาว
โทษตามม. 51 - ขอความรวมมือใหงดผลิต
จนกวาจะไดรับอนุญาต
เลขสารบบอาหาร
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การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
สถานที่นําเขา
1.1.3 กรณีสถานที่นําเขามีการนําเขาอาหารเพื่อ
จําหนายโดยยังไมไดรับใบอนุญาต

1.2 หนาที่ของ
ผูรับอนุญาต

1.2.1 กรณีผูรับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15
ผลิต/นําเขา หรือเก็บอาหารนอกสถานทีท่ ี่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
ตัวอยางเชน :
- กรณีสถานที่ผลิตไดรับอนุญาตผลิตอาหาร
ระบุ เลขที่ 1 ซอย 2 ถนนดินสอ ตําบล… อําเภอ…
จังหวัด… แตตรวจพบมีการผลิตเพื่อจําหนาย ณ เลขที่
1, 3 และ 5 ซอย 2 ถนนดินสอ... เพิ่มอีกดวย เปนตน

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

1. บันทึกตรวจสถานที่นําเขา
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวของ
4. บันทึกคําใหการ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝน ม. 15 วรรค
หนึ่ง

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเขา
2. บันทึกคําใหการ
3. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

ฝาฝน ม. 20

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค

โทษตาม ม. 53 - สั่งใหงดนําเขาจนกวาจะไดรับ
อนุญาต โดยอาศัยอํานาจตามม.
30(2) หากฝาฝนคําสั่งมีโทษตาม
ม. 63 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และปรับเปน
รายวันอีกวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบตั ิตามคําสั่ง
ดังกลาว
โทษตาม ม. 55
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1.2 หนาที่ของ
ผูรับอนุญาต (ตอ)

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

1.2.2 กรณีผูรับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15 ยาย
สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหารโดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ตัวอยางเชน : - กรณีสถานที่ผลิตอาหารไดรับอนุญาต
ผลิตอาหาร ระบุเลขที่ 1 ซอย 2 ถนนดินสอ… แตมีการ
ยายสถานทีผ่ ลิตอาหารเพื่อจําหนาย ไปยัง ณ เลขที่ 8
ซอย 8 ถนนดินสอ... โดยยังไมไดรบั อนุญาต และไดเลิก
กิจการ ณ เลขที่เดิมที่ไดรับอนุญาตดวยแลว เปนตน

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเขา2.
บันทึกคําใหการ3. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

1.2.3 กรณีผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต
ตัวอยางเชน :
- ใบอนุญาตผลิตหรือนําเขา ระบุ "ใบอนุญาตฉบับนี้
ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558" ตองยื่นคํา
ขอตออายุภายในวันที่ที่ระบุ แตเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ
2559 ตรวจพบวามีการผลิตหรือนําเขาเพื่อจําหนาย
ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะพิจารณานับจํานวนวัน
ทําการตั้งแตสิ้นอายุจนถึงวันที่ยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต (นับตั้งแต 1 มค. ถึง 25 กพ.2559)

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเขา
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวของ
4. บันทึกคําใหการ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ความผิด

บทลงโทษ

ฝาฝน ม. 21

โทษตาม ม.
55

ม. 74 ระบุวา ผูรับ
อนุญาตผูใดผลิตหรือ
นําเขา ซึ่งอาหาร
ภายหลังที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแลว โดยมิได
ยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต ตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันๆ
ละไมนอยกวาหารอย
บาทแตไมเกินหนึ่งพัน
บาท

มาตรการเพื่อประโยชนแก
การควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือให
ปราศจากอันตรายแก
ผูบริโภค
-

โทษตาม ม. 74 ถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุแลว
ดังนั้นหากผูประกอบการ
ประสงคจะผลิตหรือนําเขา
อาหารตอไป ตองยื่นขอ
ใบอนุญาตใหม ไมสามารถมาตอ
อายุและไมสามารถใชใบอนุญาต
เดิมได
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1.3 สุขลักษณะ
สถานที่ผลิต
/กรณีกฎหมายกําหนด
วิธีการผลิตและเก็บ
รักษาอาหาร

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
1.3.1 กรณีสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหนาย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
หมายเหตุ เกณฑกําหนดใหไมพบขอบกพรองรุนแรงและ
คะแนนแตละหัวขอและคะแนนรวมทั้งหมดไมนอยกวา
ดังนี้
- GMP ทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ.
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือใชในการ
ผลิต และเก็บรักษาอาหาร :รอยละ 60
- GMP อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิทที่มีความเปน
กรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉ.349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิทชนิดที่มคี วามเปนกรดต่ําและ
ชนิดที่ปรับกรด:รอยละ 70

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝนประกาศซึ่งออก
ตาม ม. 6(7)

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
บทลงโทษ
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค
โทษตาม ม. 49 - ขอความรวมมือใหงดผลิต
จนกวาจะปรับปรุงแกไขให
เปนไปตามเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด
- กรณีเขาขายโรงงาน หากพบ
ขอบกพรองที่ตองออกคําสั่งให
แกไขดัดแปลงสถานที่ผลิต หรือ
สถานที่เก็บอาหาร โดยอาศัย
อํานาจตาม ม. 30(1) หากฝาฝน
คําสั่งมีโทษตามม. 62 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท
- เสนอคณะกรรมการอาหาร
พิจารณาพักใชใบอนุญาตไมเกิน
120 วันในกรณีที่สถานที่ผลิต
อาหารเขาขายโรงงาน (ตาม
ความรุนแรงของปญหาและการ
กระทําความผิดซ้ําซาก) โดย
อาศัยอํานาจตาม ม. 46
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522
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2. ผลิตภัณฑ
2.1 การไดรับ
อนุญาต

2.2 คุณภาพ
ผลิตภัณฑ

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค

2.1.1 กรณีสถานที่ผลิตเขาขายโรงงานหรือไมเขาขาย
โรงงาน ไดรบั ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือเลขประจํา
สถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน (สบ.1) แลว แตผลิต
ภัณฑยังไมไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร (สําหรับ
ประเภทอาหารซึ่งถูกบังคับใหแสดงเลขสารบบอาหาร
ตามประกาศ)

1. บันทึกตรวจสถานที่
ฝาฝนประกาศซึ่งออก
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร ตามม. 6(10)
3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวของ
4. บันทึกคําใหการ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

โทษตามม. 51

- ขอความรวมมือใหงดผลิต
เฉพาะผลิตภัณฑนั้นจนกวาจะ
ไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร

2.2.1 ดานจุลินทรีย
พบจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เชน Staphylococcus
aureus ,Clostridium spp. , Salmonella spp. หรือ
สารพิษจากจุลินทรีย

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. ผลวิเคราะห
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

โทษตาม ม. 60
(อาหารผิด
มาตรฐาน) และ
ม. 58 (อาหาร
ไมบริสุทธิ์)

- สั่งงดผลิตจนกวาจะปรับปรุง
แกไขใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ โดยอาศัยอํานาจตาม
ม. 30(2) หากฝาฝนคําสั่งมีโทษ
ตาม ม. 63 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับ
เปนรายวันอีกวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบตั ิตามคําสั่ง
ดังกลาว
- ประกาศผลการตรวจพิสจู น
อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม.
30(3)

ฝาฝน ม. 25 (3) และ
ฝาฝน ม. 25(1)
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การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค
- แจงขอใหเรียกคืนผลิตภัณฑ
เฉพาะรุนการผลิตที่พบปญหา

2.2.2 ดานฟสิกส ไมเขามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เชน แคปซูลแตกไมสมบูรณ หรือไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามชนิดของผลิตภัณฑนั้น

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. ผลวิเคราะห
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝน ม.25(3)

โทษตาม ม. 60

-

2.2.3 ดานเคมี เชน พบสารหนู ตะกั่ว ฯลฯ ไมเขา
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
98) พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มสี ารปนเปอน

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. ผลวิเคราะห
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. ผลวิเคราะห
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝน ม. 25(3)

โทษตาม ม.
60

-

ฝาฝน ม. 6 (5)

โทษตาม ม.47

2.2.3.1 กรณีผลวิเคราะหตรวจพบวัตถุเจือปน
อาหารไมเปนไปตามประกาศฯ (ฉบับที่ 381) พ.ศ.
2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) (ตามชนิด
อาหารและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต)

โทษตาม ม. 58
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2.2 คุณภาพ
ผลิตภัณฑ
(ตอ)

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

2.2.3.2 กรณีผลวิเคราะหตรวจพบสารที่หามใช
ในผลิตภัณฑ
ตัวอยางเชน :
- พบยาแผนปจจุบันในผลิตภัณฑอาหาร
1. บันทึกตรวจสถานที่
(เปนอาหารไมบริสุทธิ์)
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. ผลวิเคราะห
5. บันทึกยึดหรืออายัด
6. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ความผิด

บทลงโทษ

ฝาฝนม. 25 (1)

ม.58

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค

- สั่งงดผลิตจนกวาจะปรับปรุง
แกไขใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ โดยอาศัยอํานาจตามม.
30(2) หากฝาฝนคําสั่งมีโทษตาม
ม. 63 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
- ประกาศผลการตรวจพิสูจน
อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม.
30(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
- แจงขอใหเรียกคืนผลิตภัณฑ
เฉพาะรุนการผลิตที่พบปญหา
- เสนอคณะกรรมการอาหาร
พิจารณาพักใชใบอนุญาตไมเกิน
120 วันในกรณีที่สถานที่ผลิต
อาหารเขาขายโรงงาน โดยอาศัย
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2.3 ฉลาก
ผลิตภัณฑ

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

2.3.1 กรณีผลิตภัณฑที่แสดงฉลากไมถูกตองตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่ วของ
ตัวอยางเชน :
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แสดงชื่อไมตรงตามที่
ไดรับอนุญาต
2.3.2 กรณีผลิตหรือนําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูบริโภคให
เขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือ
ลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศ
ที่ผลิต
ตัวอยางเชน :
- ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ของผูผลิตรายอื่น
- ผลิตภัณฑเสริมอาหารทีไ่ ดรับอนุญาตตามสูตร
สวนประกอบ A แตปรากฎขอเท็จจริงวามีการผลิตเพื่อ
จําหนายตามสูตรสวนประกอบ B โดยใชชื่อและเลข
สารบบอาหารของ A

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝนประกาศซึ่งออก
ตาม ม. 6(10)

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
บทลงโทษ
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค
อํานาจตาม ม. 46 แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
-ยกเลิกเลขสารบบอาหาร
โทษตาม ม. 51
-

1. บันทึกตรวจสถานที่
ฝาฝนประกาศซึ่งออก โทษตาม ม. 51
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร ตาม ม.6 (10) และ ม. และโทษตาม ม.
3. บันทึกคําใหการ
25(2)
59
4. บันทึกการยึดหรืออายัด
5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

- สั่งงดผลิตจนกวาจะปรับปรุง
แกไขใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ โดยอาศัยอํานาจตาม ม.
30(2) หากฝาฝนคําสั่งมีโทษตาม
ม. 63 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท และปรับเปนรายวัน
อีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
- ประกาศผลการตรวจพิสูจน
อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม.
30 (3)
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การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

- ผลิตภัณฑเสริมอาหารแสดงเลขสารบบอาหารที่
ถูกยกเลิกไปแลว หรือ เปนเลข อย. ที่ไมมีอยูจริง
2.4 บรรจุภัณฑ 2.4.1 กรณีผลิตภัณฑ ใชบรรจุภัณฑไมเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ
3.การโฆษณา

3.1 กรณีโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิด
ความหลงเชื่อโดยไมสมควร
ตัวอยางเชน :
- โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร วา "เห็นผลทันใจ
ลดไว ไมโยโย 10 กก. ภายใน 30 วัน" เปนตน
3.2 กรณีไมนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะ
โฆษณา คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร เพื่อ
ประโยชนทางการคา ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน
โฆษณา

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

1. บันทึกตรวจสถานที่
ฝาฝนประกาศซึ่งออก
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
ตามตาม ม. 6(6)
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
1. บันทึกตรวจสถานที่
ฝาฝน ม. 40
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดสื่อโฆษณา
4. บันทึกคําใหการ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดสื่อโฆษณา
4. บันทึกคําใหการ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถามี)

ฝาฝน ม. 41

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะ
หรือใหปราศจากอันตรายแก
ผูบริโภค
- แจงขอใหเรียกคืนผลิตภัณฑ
เฉพาะรุนการผลิตที่พบ

โทษตาม ม. 48

โทษตาม ม. 70

โทษตาม ม. 71

ระงับการโฆษณา โดยอาศัย
อํานาจตาม ม. 42 กรณีไมระงับ
การโฆษณาอาหารตามคําสั่งของผู
อนุญาต หรือไมระงับการผลิต
การนําเขา การขายการโฆษณา
อาหารที่คณะกรรมการเห็นวา
อาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่ได
โฆษณา ฝาฝนตาม ม. 42 โทษ
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4.สถานที่จําหนาย

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค
ตาม ม. 72 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
และใหปรับเปนรายวันอีกวันละ
ไมนอยกวาหารอยบาท แตไม
เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
-

การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

ความผิด

บทลงโทษ

4.1 กรณีจําหนายผลิตภัณฑที่ยังไมไดรับอนุญาตใชฉลาก
หรือที่แสดงฉลากไมถูกตอง
ตัวอยางเชน :
- จําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แสดงฉลากไม
ครบถวนตามประกาศทีเ่ กี่ยวของ
4.2 กรณีจําหนายอาหารที่ไมมีเลขสารบบอาหารหรือ
แสดงฉลากไมถูกตอง และแสดงฉลากเพื่อลวง
ตัวอยางเชน :
- จําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมมีเลขสารบบ
อาหาร แตนําเลขสารบบอาหารของผูอื่นมาแสดง
4.3 กรณีจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพไมเขามาตรฐาน
ทางดานจุลินทรีย หรือฟสิกส หรือเคมี ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
ตัวอยางเชน :
- กรณีผูจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งปรากฏผลการตรวจ

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด
1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด
1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ผลวิเคราะห
5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝาฝนประกาศซึ่งออก
ตาม ม. 6 (10)

โทษตามม. 51

ฝาฝนประกาศซึ่งออก
ตามม. 6 (10) และม.
25(2)

โทษตาม ม. 51 - ขอใหงดจําหนายและเรียกคืน
และม.59
ผลิตภัณฑเฉพาะรุนการผลิตที่
พบปญหา

ฝาฝน ม. 25(3)

โทษตาม ม. 60

-
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การกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

หลักฐานที่ตองการ

วิเคราะหไมเขามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
4.4 กรณีจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง เปนการ
กระทําความผิดตาม ม. 48 ม. 50 ม.58 ม. 59 ม. 60 ม.
61 ม. 69
ตัวอยางเชน :
- รานมินิมารทจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ใหแกผูบริโภคโดยตรงแตผลการตรวจวิเคราะหพบยา
sibutramine (อาหารไมบริสุทธิ์)

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําใหการ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ผลวิเคราะห
5. บันทึกยึดหรืออายัด

กรณี

ความผิด

บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชนแกการ
ควบคุมอาหารใหถูก
สุขลักษณะหรือใหปราศจาก
อันตรายแกผูบริโภค

-

4.สถานที่จําหนาย
(ตอ)

-

กระทําความผิดตาม
ม.58

โทษตามม. 73
กรณีผูจําหนาย
ปลีกใหแก
ผูบริโภคโดยตรง
มีโทษตามม. 73
แตถาผูนั้น
กระทําความผิด
ซ้ําอีกภายในหก
เดือนนับแตวันที่
ไดกระทํา
ความผิดครั้งกอน
ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่ง
ปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท

- ขอใหงดจําหนาย
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หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
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ประเด็น : เครื่องสําอาง
ตัวชี้วัดที่ 1 :

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด (เปาหมายรอยละ 80)

ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 :

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัย
ตามเกณฑที่กําหนด
คํานิยาม
“เครื่องสําอาง” หมายความวา วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถูนวด โรย พน หยอด ใส อบ
หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษยและใหหมายความรวมถึงการใช
กั บ ฟ น และเยื่ อ บุ ใ นช อ งปากโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ความสะอาด ความสวยงาม หรื อ
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตาง ๆ นั้น ใหอยูใน
สภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นตาง ๆ สําหรับผิวดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับ
และเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย
“เครื่องสําอางที่ไดถูกตองตามกฎหมาย” หมายถึง
1. เครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย
2. เครื่องสําอางที่แสดงฉลากภาษาไทยครบถวน ถูกตอง
3. เครื่องสําอางที่แสดงเลขจดแจงบนฉลากตรงตามที่ไดรับจดแจงไว
ตอผูรับจดแจง
4. ไม เ ป น เครื่ อ งสํ า อางที่ มี ร ายชื่ อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ลงวั น ที่ 29
กุมภาพันธ 2559 จํานวน 34 รายการ เรื่องกําหนดชื่อเครื่ องสําอางที่หามผลิ ต
นําเขา หรือขาย
ประชากรกลุมเปาหมาย 1. สถานที่ผลิต
2. สถานที่ขายเครื่องสําอางในจังหวัด
3. รานขายเครื่องสําอางบริเวณตลาดชายแดน
วิธีการจัดเก็บขอมูล สํารวจสถานที่ขายเครื่องสําอาง และรานขายเครื่องสําอางบริเวณตลาดชายแดน เพื่อเก็บ
ตัวอยางเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงสงตรวจวิเคราะห และแจงไปยังจังหวัดที่เปนสถานที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตตามที่ระบุในฉลากเพื่อเก็บตัวอยางเครื่องสําอางตรวจวิเคราะหคูขนานกัน
- รวบรวมจํานวนรายการเครื่องสําอางทั้งหมดที่สงตรวจวิเคราะห
- รวบรวมจํานวนเครื่องสําอางที่ตรวจพบสารหามใช
หมายเหตุ: 1. สถานที่ขายเครื่องสําอางสํารวจจากแหลงกระจายสินคาในกรุงเทพมหานคร
และรานขายเครื่องสําอางบริเวณตลาดชายแดน (4 จังหวัดตัวแทนภาค ไดแก เชียงราย
สงขลา หนองคาย สระแกว)
2. สถานที่ผลิตเครื่องสําอางสํารวจจากเฉพาะสถานที่ผลิตตามที่ระบุในฉลาก
เครื่องสําอางที่เก็บในขอ 1 เทานั้น
แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการขอมูล 1
A4 = จํานวนรายการเครื่องสําอางที่มีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐาน
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รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณ
การรายงานผล
การดําเนินงาน
หนวยงานจัดเก็บขอมูล
วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน
หนวยงานที่รายงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผูกํากับตัวชี้วัด

ผูใหขอมูลทางวิชาการ

ผูประสานงาน/จัดทํา
รายงานตัวชี้วัด

การนําขอมูลไปใช
ประโยชน

B4 = จํ า นวนเครื่ องสํ าอางที่สง ตรวจวิ เคราะห ทางห องปฏิ บัติ การและได รั บ รายงานผล
การตรวจวิเคราะห
(A4/B4) x 100
ระบบ คบส. ภูมิภาค
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายงานผานระบบ คบส. online/ทุกไตรมาส
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวอนัญญา มณีภาค
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 0-2590-7273-4 โทรสาร 0-2591-8468
นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 0-2590-7277 โทรสาร 0-2591-8468
นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 0-2590-7277 โทรสาร 0-2591-8468
ประเมินสถานการณปญหาดานสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง เพื่อกําหนดยุทธศาสตร และ
แนวทางการจัดการปญหาแบบบูรณาการ

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

84

ประเด็น : ยาแผนโบราณ
ตัวชี้วัดที่ 1 :
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด (เปาหมายรอยละ 80)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.2 :
รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด
คํานิยาม
ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตํารับตามกฎหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย ยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง คือ ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตํารับตามกฎหมาย ที่อยูในครัวเรือน
ของผูสูงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป ที่ปวยดวย โรคเรื้อรังอยางใดอยางหนึง่ ใน 7 โรค ดังนี้
1) โรคเกา
2) โรคไขมัน
3) เบาหวาน
4) ความดัน
5) หอบหืด
6) ขอเสื่อม
7) CKD
จัดเก็บตัวอยาง ยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง จากครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมาย ดวย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
วิธีการสุมตัวอยาง * มาทดสอบดวยชุดทดสอบอยางาย
แหลงขอมูล
เก็บขอมูลดวยการ สํารวจขอมูลจากครัวเรือนผูบริโภคกลุมเปาหมาย
C = จํานวนยาแผนโบราณที่ป ลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตี ยรอยด (ตรวจพบจากชุ ด
รายการขอมูล 1
ทดสอบอยางงาย)
รายการขอมูล 2
D = จํานวนยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงทั้งหมดที่นํามาตรวจ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(C/D) X 100
หนวยงานจัดเก็บขอมูล หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรวบรวมผาน
ระบบสารสนเทศที่สํานักยา พัฒนาขึ้น
วิธีการรายงาน/ความถี่
รายงานตามแบบรายงาน โดยใหขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้น
ในการรายงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ)
หนวยงานที่รายงาน
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พื้นที่ กทม)
หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด สํานักยา
ตัวชี้วัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ ชื่อ-นามสกุล : ภก วราวุธ เสริมสินสิริ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงาน : กลุมพัฒนาระบบ สํานักยา
โทรศัพท : 0897961437
e-mail : varavoot@hormail.com
หนวยงานนําเขาขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การนําขอมูลไปใช
ลดความเสี่ยงอันตรายจากการไดรับสารสเตียรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย
ประโยชน
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* การสุมตัวอยางครัวเรือน
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
จังหวัด/เขต/ประเทศ
12.รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ดําเนินงานตามเกณฑ ดังนี้
ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสรางกระบวนการสื่อสาร
ใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
R: RESTROOM
4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยที่อาคาร
ผูปวยนอก
E: ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมเกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการที่
กําหนดรวมกันทั้งองคกร
E: ENVIRONMENT
6. มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่พักผอนทีส่ รางความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับผูปวยรวมทั้งผูมารับริการ
7. มีการสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม ไดแก
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมใหคําปรึกษา ดานสุขภาพ
ขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ
N: NUTRITION
8. สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก
9. รอยละ 100 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย
10. จัดใหมีบริการน้าํ ดื่มสะอาดที่อาคารผูปวยนอก และผูปวยใน
ระดับดี
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
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12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)

ที่อาคารผูปวยใน (IPD)
ระดับดีมาก
13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใชประโยชนและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโรงพยาบาลและชุมชน
14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด GREEN Community
ระดับดีมาก Plus
15. โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่
16. โรงพยาบาลผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม ระดับเริ่มตนพัฒนาขึน้ ไป

เกณฑเปาหมาย : รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัด กรมวิชาการ
ปงบประมาณ 62
1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 40
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหง
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

ปงบประมาณ 63
1. โรงพยาบาลผานเกณฑระดับ
ดีมากขึ้นไป รอยละ 60
2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 10

ปงบประมาณ 64
1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 80
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 20

เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงาน
สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมขอมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห
แลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานที่กรมอนามัยกําหนด)
และรายงานผานระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. ศูนยอนามัยรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะหภาพรวมของเขต และรายงานผล
ผานระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย (http://dashboard.anamai.moph.go.th)
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
A1 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
A2 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับดี
รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

88

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลารายงาน
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital

A3 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับดีมาก
A4 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับดีมากPlus
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป
((A2+A3+A4)/B) X 100
= รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป
((A3+A4)/B) X 100
= รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก
ขึ้นไป
(A4/B) X 100
= รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก
Plus
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

รอบ 6 เดือน
1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป
รอยละ 100
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 80

รอบ 9เดือน
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 85

รอบ 12เดือน
1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอย
ละ 40
2. โรงพยาบาลผานเกณฑ
ฯ ระดับดีมาก Plus
อยางนอยจังหวัดละ 1
แหง

รอบ 6 เดือน
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90

รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 1. โรงพยาบาลผานเกณฑ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ระดับดีมากขึ้นไป รอย
ละ 60

ป 2563:
รอบ 3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
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(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital

2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอย
ละ 10

ป 2564:
รอบ 3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ
70

รอบ 12เดือน
1. โรงพยาบาลผานเกณฑ
ฯระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 80
2. โรงพยาบาลผานเกณฑ
ฯระดับดีมาก Plus
รอยละ 20
1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพื่อใหคําแนะนําและรับรองโรงพยาบาลที่พฒ
ั นา
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
3.ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส
1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล
3. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน
Baseline data หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2559
2560
2561
ไมไดรับการ
รอยละ
0.63
0.00
ประเมิน
ไมผานเกณฑ
รอยละ
7.30
0.00
ระดับพื้นฐาน
รอยละ
51.62
20.25
ระดับดี
รอยละ
29.93
40.50
ระดับดีมาก
รอยละ
10.53
39.25
ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
92.08
100.00
ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใชในป 2560 เปนปแรก
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ:
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904261
โทรสาร : 02-5904255
2. นายประโชติ กราบกราน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904128
โทรสาร : 02-5904128
ผูประสานงานตัวชี้วัด:
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904253
โทรสาร : 02-5904255
2. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904317
โทรสาร : 02-5904316
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

1. นางณีรนุช อาภาจรัส
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316
2. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904317
โทรสาร : 02-5904316
3. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904253
โทรสาร : 02-5904255

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th

หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
โทรศัพทมือถือ : E-mail : a.neeranuch@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
เขต/ประเทศ
13.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care Cluster)
คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง การรวมกลุมของหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อใหการดู
ประชาชนที่อยูในเขตรับผิดชอบรวมกันตามหลักเวชศาสตรครอบครัว โดยมีแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันและให
มีการบริหารจัดการ การใชทรัพยากรรวมกัน
คลินิกหมอครอบครัว ตองผานเกณฑ 3 S ประกอบดวย
Staff
- แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอยางนอย 3 วัน/สัปดาห
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เปนอยางนอย
- นักวิชาการ/เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เปนอยางนอย
System - มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับ
บริบทของพื้นที่
- มีรูปแบบการจัดบริการดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว
- มีระบบใหคําปรึกษาเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกโดยใชเทคโนโลยี
- ระบบดูแลสงตอเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมขาย หรือหนวยบริการที่มีศักยภาพ
สูงกวา
- การจัดบริการสงเสริมปองกันควบคุมโรคในชุมชน
- ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขายในการจัดบริการ
- ขอมูลสถานะสุขภาพ กลุมวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล
Structure - ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในหรือนอกสถานบริการ

เกณฑเปาหมาย
รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
ปงบประมาณ 65
รอยละ 18
รอยละ 24
รอยละ 32
รอยละ 40
(1,170 ทีม)
(1,560 ทีม)
(2,080 ทีม)
(2,600 ทีม)
(เปาหมายสะสม)
เปาหมายดําเนินการในป
61 จํานวน 806 ทีม
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการทุกที่ทั้งในหนวยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยไดอยางเหมาะสม
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ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
ระบบลงทะเบียน
สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดําเนินการใหบริการ
การแพทยปฐมภูมิ เปาหมายรวม 1,170 ทีม
(จํานวนทีมที่เปดดําเนินการใหมในป 2562 จํานวน = 364 ทีม เปนขอมูลสะสมเดิม จากป
2561 จํานวน 806 ทีม)
B = จํานวนทีม บริการการแพทยปฐมภูมิเปาหมาย (6,500 ทีม)
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ทีม ใหม 50 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 1,170 ทีม

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 1,560 ทีม

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 2,080 ทีม

ป 2563 :

ป 2564 :

วิธีการประเมินผล :
ลงประเมินในพื้นที่ของแตละระดับ
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน Baseline
หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
วัด
2559
2560
2561
ตั้งเปาไว 48ทีมและ เปดดําเนินการได เปดดําเนินการได
ทําไดตามเปาแลวคิด 596 ทีม คิดเปน 806 ทีม คิดเปน
เปน 0.78 %
9.17%
12.4%
จํานวนทีมที่คิดรอยละ บริการการแพทยปฐมภูมิเปาหมาย (6,500 ทีม)
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นพ.โกเมนทร ทิวทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนระบบ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน :02-5901939
โทรศัพทมือถือ : 081-8767559
โทรสาร :02-5901939
E-mail : k.tewtong@yahoo.com
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
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หนวยงานประมวลผลและ สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.โกเมนทร ทิวทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนระบบ
ผลการดําเนินงาน
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน :02-5901939
โทรศัพทมือถือ : 081-8767559
โทรสาร :02-59019398
E-mail : k.tewtong@yahoo.com
2. นางจารุณี จันทรเพชร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนขํานาญการพิเศษ
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและ
คลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน :02-5901939
โทรศัพทมือถือ : 081-8767559
โทรสาร :02-59019398
E-mail : jchanphet@gmail.com
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
5.การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
2. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
ประเทศ
14.รอยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
ครอบครั วที่ มีศักยภาพในการดูแ ลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กํา หนด หมายถึ ง
ครอบครัวที่มี อสค. ทําหนาที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดย
1. อสค. เปน บุคคลที่ไดรับการถายทอดความรูเพื่อดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว
ตนเองได
2. สมาชิ ก ในครอบครั ว ปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง ได แ ก (1) คุ ม อาหาร
อยางเปนรูปธรรม เชน กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ําเปลา (2) ดูแลการกินยา
ใหตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด (3) ออกกําลังกาย เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด (4)
บํารุงรักษาจิตใจ (5)การดูแลสุขภาพชองปาก และ (6)จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแตล ะ
ครอบครั ว ที่ ได รั บ การคัดเลือกและผานการเรียนรูและฝกปฏิบัติตามหลักสูตร อสค. ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพื่อใหทําหนาที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
กรณี ครอบครัวที่มีผูปวยอยูคนเดียวหรืออยูในภาวะพึ่งพิง อาจคัดเลือกเพื่อนบานที่
สมัครใจใหเปน อสค. ได

เกณฑเปาหมาย

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 60
รอยละ 65
รอยละ 70
1. เพื่อใหครอบครัวไดรับการดูแลสุขภาพโดย อสค.
2. เพื่อให อสค. มีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมาย
สมาชิกในครอบครัวที่มี
1. ผูสูงอายุติดบาน(ADL 5-11 คะแนน) ติดเตียง(ADL 0-4 คะแนน)
2. ผูปวยโรคไตระยะที่ 3 และ 4
3. ผูที่ปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง
จากฐานขอมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข
จากฐานขอมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1.จัดเก็บจากฐานขอมูล อสค. ซึ่งมีการลงทะเบียน 2 ชองทาง ดังนี้
1.1 เจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./หนวยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่นําใบสมัครมาบันทึกขอมูลลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจํา
ครอบครัวwww.thaiphc.net
(ระบบฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th)
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แหลงขอมูล

1.2 อสค. ลงทะเบียนผาน Application “SMART อสค.” ไดดวยตนเอง
2. การประเมินผลโดยสุมตัวอยางจากทีมสวนกลาง
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
A = จํานวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
B = จํานวนครอบครัวเปาหมาย
(A/B) x 100
ไตรมาส 4

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัด
รอยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑการวัด :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

เกณฑการ
พิจารณา
ทํา
ไมทํา

ลําดับ

กิจกรรม

1

คุมอาหาร อยางเปนรูปธรรม เชน กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
ดื่มน้ําเปลา
ดูแลการกินยา ใหตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด
ออกกําลังกาย เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด
บํารุงรักษาจิตใจ : ลดภาวะความเครียด
การดูแลสุขภาพชองปาก
จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

2
3
4
5
6

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รอยละ 60

หมายเหตุ
อยางนอยตองทําได
4 ขอ ใน 6 ขอ ถือวา
ผานเกณฑ

เชิงคุณภาพ โดยทีมประเมินจากสวนกลาง
1. แนวทางการพัฒนาและประเมิน อสค.
2. คูมืออาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.)
3. Application SMART อสค.
4. SMART อสม. , www.อสม.com , Line@SMARTอสม.
5. www.อสค.com เว็บไซตฐานขอมูล อสค. ดานความรู ขาวสาร และการประเมิน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

หมายเหตุ : สามารถดาวนโหลดเอกสารทั้งหมดไดที่เว็บ ไซต กองสนั บสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนhttp://phc.moph.go.th หรื อ เว็ บ ไซต ร ะบบฐานข อ มู ล อาสาสมั ค รประจํ า
ครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th
หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
วัด
2559
2560
2561
รอยละของครอบครัวที่มี
รอยละ
87.16
93.78
91.48
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามเกณฑที่
กําหนด
ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ จากเว็บไซต
http://fv.phc.hss.moph.go.th/
1. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 - 12
2. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 5 แหง
3. ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทร 0 2193 7000 ตอ 18715
หัวหนากลุมพัฒนาการมีสวนรวม โทร 0 2193 7000 ตอ 18740
ผูรับผิดชอบงาน อสค. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทร 0 2193 7000 ตอ
18740
4. กลุมแผนงาน สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7036, 0 2193 7037
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7000 ตอ 18715
อีเมล phc.division@gmail.com
กลุมพัฒนาการมีสวนรวม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 0 2193 7000 ตอ 18740
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยอย

คํานิยาม

Service excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอไมเรื้อรัง
ประเทศ
15.รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่
เหมาะสม
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
15.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
15.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
15.3 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
การรักษาใน Stroke Unit
15.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับ
การรักษาใน Stroke Unit
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม
15.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม
เกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60
นาที (door to needle time)
15.6 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมองภายใน 90
นาที (door to operation room time)
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูป วยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เปนโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
3. การจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผูปวยในออกจาก
โรงพยาบาลดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เปนโรค
หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอด
เลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
3. การจํ า หน า ยผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองแตก หมายถึ ง การที่ ผู ป ว ยในออกจาก
โรงพยาบาลดวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
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อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
1. ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง หมายถึ ง ผู ป ว ยใน (ผู ป ว ยที่ รั บ ไว น อนพั ก รั ก ษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เปนโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลื อด
สมอง
(Stroke ;I60-I69)
3. การจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผูปวยในออกจากโรงพยาบาล
ดวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
การรักษาใน Stroke Unit: รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม
เกิน 72 ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke Unit
หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบดวย 3 สวนหลัก
1. สถานที่เฉพาะไมนอยกวา 4 เตียง
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการใหความรูที่จัดเตรียมไว
แลวโดยผานการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม: รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสมนับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER)
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม: รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60I62) ไดรับการผาตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสมที่ไดรับการผาตัดนับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาล
และนับเฉพาะผูปวยที่มาที่ ER เทานั้น
เกณฑเปาหมาย:
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตี บ/อุ ด
ตัน (Ischemic Stroke; I63)

ปงบประมาณ 62
นอยกวารอยละ 5

ปงบประมาณ 63
นอยกวารอยละ 5

ปงบประมาณ 64
นอยกวารอยละ 5

อัตราตายผูปวยโรคหลอดลเลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke; I60-I62)

นอยกวารอยละ 25

นอยกวารอยละ 25

นอยกวารอยละ 25

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke; I60-I69)

นอยกวารอยละ 7

นอยกวารอยละ 7

นอยกวารอยละ 7
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การรักษาใน Stroke Unit
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60มากกวาหรือเทากับ
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือเทากับ
I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ
รอยละ 40
รอยละ 50
รอยละ 60
รักษาใน Stroke Unit
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
มากกวาหรือเทากับ
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือเทากับ
ตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 70
4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที
(door to needle time)
ร อ ยละผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองแตก มากกวาหรือเทากับ
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือเทากับ
(I60-I62) ไดรับการผาตัดภายใน 90 นาที
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
(door to operation room time)
วัตถุประสงค
ลดอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
วิธีการจัดเก็บขอมูล
- ขอมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะหในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12
- ระบบขอมูล 43 แฟม
แหลงขอมูล
- รายงาน ตก.2
- ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
1. อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนครั้งของการจําหนายสถานะตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke ;I63) จากทุกหอผูปวย
รายการขอมูล 2
B = จํานวนครั้งของการจําหนายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอ
ผูปวยในชวงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke ;I63)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
2. อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนครั้งของการจําหนายสถานะตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke ;I60 - I62) จากทุกหอผูปวย
รายการขอมูล 2
B = จํานวนครั้งของการจําหนายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผูปวยในชวงเวลา
เดียวกัน (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
3. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนครั้งของการจําหนายสถานะตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผูปวย
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รายการขอมูล 2

B = จํ า นวนครั้ ง ของการจํ า หน า ยของผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองจากทุ ก หอผู ป ว ยใน
ชวงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
4. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke Unit
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ
รักษาใน Stroke Unit
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ
รักษาในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
5. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวย
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน
4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที
นับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน
4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
6. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมองภายใน 90 นาที
(door to operation room time)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ที่มาที่ ER และไดรับการผาตัดสมอง
ภายใน 90 นาทีนับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาลและนับเฉพาะผูปวยที่มาที่ ER เทานั้น
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ที่มาที่ ER และไดรับการผาตัดสมอง
ในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
เกณฑการประเมิน
ป 2562:
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สมอง
อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
นอยกวารอยละ 5
นอยกวารอยละ 5
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
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อั ต ราตายผู ป ว ยโรคหลอดลเลื อ ด
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72
ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke
Unit
ร อ ยละผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อาการไม เ กิ น 4.5 ชั่ ว โมงได รั บ การ
รั ก ษาด ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อ ดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมอง
ภายใน 90 นาที (door to
operation room time)
ป 2563:
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง
อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แ ต ก ( Hemorrhagic Stroke ;I60I62)
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72
ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke
Unit

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 7

-

นอยกวารอยละ 7

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 35

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 40

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 50

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 50

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 60

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

นอยกวารอยละ 5

-

นอยกวารอยละ 5

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 7

-

นอยกวารอยละ 7

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 45

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 50
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ร อ ยละผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อาการไม เ กิ น 4.5 ชั่ ว โมงได รั บ การ
รั ก ษาด ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อ ดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมอง
ภายใน 90 นาที (door to
operation room time)
ป 2564:
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง
อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อั ต ราตายผู ป ว ยโรคหลอดลเลื อ ด
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
ร อ ยละผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง
ไดรับการรักษาใน Stroke Unit
ร อ ยละผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อาการไม เ กิ น 4.5 ชั่ ว โมงได รั บ การ
รั ก ษาด ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อ ดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมอง
ภายใน 90 นาที (door to
operation room time)

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 60

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 70

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

นอยกวารอยละ 5

-

นอยกวารอยละ 5

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 25

-

นอยกวารอยละ 7

-

นอยกวารอยละ 7

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 55

-

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 60
มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 70

-

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80

-

มากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 80
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small success
รอบ 3 เดือน
- สื่อสารนโยบายดานโรค
หลอดเลือดสมอง
- เพิ่มจํานวนเครือขาย
วิชาการโรคหลอดเลือด
สมอง สถาบันประสาท
วิทยา กรมการแพทย
- จัดทํา Care map for
hemorrhagic stroke
- จัดอบรม Stroke: Basic
course

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
- จัดอบรม Stroke Advance
course, Stroke Manager,
Pitfall management of
stroke
- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ใน
เครือขายวิชาการ เพื่อรับรอง
คุณภาพ ศูนยโรคหลอดเลือด
สมองมาตรฐาน (Standard
Stroke Center
Certification, SSCC) และ
Stroke Unit
- %SU≥35, %DTN ≥40,
%DTOR≥50

รอบ 9 เดือน
- จัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง
รพ. ในเครือขายวิชาการฯ
- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ.
ในเครือขายวิชาการฯ
- รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) < 25
- รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) < 5
- รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) < 7

รอบ 12 เดือน
- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ใน
เครือขายวิชาการฯ
- %SU≥40, %DTN ≥50,
%DTOR≥60
- รอยละอัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองแตก
(I60-I62) < 25
- รอยละอัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
ตัน (I63) < 5
- รอยละอัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง (I60I69) < 7

- รายงาน ตก.2
- ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
Base
พ.ศ.
line
หนวยวัด
data
2557 2558 2559 2560 2561
3.43 อัตราตายผูปวยโรคหลอ
3.84
เลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke ;I63)
22.28 อัตราตายผูปวยโรคหลอ
22.37
เลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
8.15 อัตราตายของผูปวยโรค 17.1 9.9
8.3
9.1 8.22
หลอดเลือดสมอง
(Stroke ;I60-I69)
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-

-

-

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอยละผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่
มีอาการไมเกิน 4.5
ชั่วโมงไดรับการรักษา
ดวยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดภายใน
60 นาที (door to
needle time)
รอยละผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง (I60-I69) ที่
มีอาการไมเกิน 72
ชั่วโมงไดรับการรักษาใน
Stroke Unit
รอยละผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตก (I60I62) ไดรับการผาตัด
สมองภายใน 90 นาที
(door to operation
room time)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.นายแพทยสุชาติ หาญไชยพิบูลยกุล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-306-9899
โทรศัพทมือถือ : 081-843-4502
ตอ 2408
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail :
suchathanc@yahoo.com
2. นางจุฑาภรณ บุญธง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-306-9899
โทรศัพทมือถือ : 087-114-9480
ตอ 1138
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail : j.bunthong@gmail.com
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
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หนวยงานประมวลผลและจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
1. นางจุฑาภรณ บุญธง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-306-9899
โทรศัพทมือถือ : 087-114-9480
ตอ 1138
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail : j.bunthong@gmail.com
2. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรการบริการที่เปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอ
จังหวัด/เขต/ประเทศ
16.อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
1 ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1 รั ก ษาหาย (Cured) หมายถึ ง ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดที่ มี ผ ลตรวจพบเชื้ อ วั ณ โรคทาง
หองปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทางหองปฏิบัติการ
อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่รักษาครบกําหนดโดย
ไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่แสดงผลการตรวจ
เสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการ
รักษา เปนลบรวมทั้งผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ
2 ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่รักษาวัณ
โรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ แบงเปน 2 กลุม คือ
2.1 ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผูปวย
ที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ culture
หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง
2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผูปวย
ที่มีผลตรวจเสมหะ เปนลบ แตทําการวินิจ ฉัยดว ยวิธี การตรวจเอ็ กซเรยรั งสี ทรวงอก หรือมี
ลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค
3 กลุมเปาหมาย
3.1.การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม คือ ผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม
2561) ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน
3.2.การประเมินรอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
(TB Treatment Coverage) คื อ ผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม แ ละกลั บ เป น ซ้ํ า ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นใน
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562) ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย
และผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน
4 หนวยงานที่ดําเนินการ ประกอบดวย
4.1 สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงานควบคุมโรคของ
ประเทศ
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4.2 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 รับผิดชอบ
แผนงานควบคุมวัณโรคระดับเขต (Regional Program)
5 ระบบข อมู ลผู ปวยวัณ โรค หมายถึง โปรแกรมบริห ารจัดการรายปว ยวัณโรค (โปรแกรม
TBCM online) หรื อ ระบบการจั ดเก็ บ ข อ มู ล ผู ปว ยวั ณโรคผ านระบบออนไลน หรือ ระบบ
รายงานผูปวยที่ทางกรมควบคุมโรคกําหนด
เกณฑเปาหมาย : อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
85
85
85
วัตถุประสงค

1.เพื่อใหผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยวัณโรคเขาถึงระบบบริการสุขภาพในดานการตรวจวินิจฉัย
ปองกัน ดูแลรักษาที่ไดมาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2..เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแลรักษาผูติดเชื้อวัณ
โรคและผูปวยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
ประชากรกลุมเปาหมาย ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น ในไตรมาสที่ 1 ของป ง บประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจํา ที่
รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลผูปว ยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม TBCM
online) หรือ ระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือ ระบบรายงานผูปวย
ที่ทางกรมควบคุมโรคกําหนด
แหลงขอมูล
โปรแกรมบริ ห ารจัด การรายป วยวัณโรค (โปรแกรม TBCM online) หรือ ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือ ระบบรายงานผูปวยที่ทางกรมควบคุมโรคกําหนด
1.สูตรคํานวณตัวชี้วัด อั ต ราความสํ า เร็ จ การรั ก ษาผู ป ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น ในไตรมาสที่ 1
ของปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) คํานวณจาก
สูตรคํานวณ = (A/B) x 100
A = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ
2561 (เดื อ นตุ ล าคม – ธั น วาคม 2561) โดยมี ผ ลการรั ก ษาหาย (Cured)
รวมกั บ รั ก ษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรั ก ษาวั น ที่
30 กันยายน 2562
B = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ
2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2561
(เดื อนตุ ล าคม – ธัน วาคม 2561) โดยมีผ ลการรักษาหาย (Cured) รวมกั บ รักษาครบ
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2562
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
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2.สูตรคํานวณตัวชี้วัด

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2

ระยะเวลาประเมินผล

เงื่อนไขการคํานวณ

รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน 2562)
คํานวณจาก
สูตรคํานวณ = (A/B) x 100
A = จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB Treatment Coverage) ที่คนพบ
และขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน 2562)
B = จํ า นวนคาดประมาณการผูปว ยวั ณโรครายใหมและกลับ เปน ซ้ํา (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน
2562) คิดจากอัตรา 156 ตอประชากรแสนคน
A = จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB Treatment Coverage) ที่คนพบและ
ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน 2562)
B = จํ า นวนคาดประมาณการผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม แ ละกลั บ เป น ซ้ํ า (TB Treatment
Coverage) ที่ ขึ้น ทะเบี ย นในป งบประมาณ 2562 ( 1 ตุ ล าคม 2561– -30 กัน ยายน
2562) คิดจากอัตรา 156 ตอประชากรแสนคน
หมายเหตุ ขอมูลประชากรอางอิงจากฐานขอมูล HDC
 ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4
 ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2562
 ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส
1. การประเมินผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค ไมนับรวม
 ผูปวยวัณโรคนอกปอดรายใหม ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปงบประมาณ
2562 (ตั้งแตตุลาคม-ธันวาคม 2561)
 ผู ป ว ยวั ณ โรคกลั บ เป น ซ้ํ า (Relapse) ที่ เ ป น ผู ป ว ยที่ มี ผ ลตรวจยื น ยั น พบเชื้ อ
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู ป ว ยที่ วิ นิ จ ฉั ย ด ว ยลั ก ษณะทางค ลิ นิ ก
(Clinically diagnosed: B - ) และผู ป ว ยวั ณ โรคนอกปอด ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษาใน
Cohort ที่ 1 ของปงบประมาณ 2562 (ตั้งแตตุลาคม-ธันวาคม 2561)
2. กรณี ที่ แ พทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ พบว า เป น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ Extensively
drug resistant tuberculosis (XDR-TB) กอนสิ้น เดือนที่ 5 จะไมถูกนํามานับ รวมอยู ใ น
ตัวหาร “B” เพื่อคิดคํานวณอัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค
3. พื้ น ที่ เ ป า หมายที่ มี ก ารประเมิ น ผลสํ า เร็ จ การรั ก ษาวั ณ โรค คื อ พื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ 1-12
ยกเวนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่มี
บริ บ ทของหน ว ยงานสถานพยาบาลที่ มี ค วามหลากหลาย มี ค วามจํ า เพาะ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการโดยสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใตแผนงานวัณโรค
และแผนงานปองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562-2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
รอยละ 85

หมายเหตุ :
ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อนําผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานเปน
ผลลัพธของตัวชี้วัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
วิธีการประเมินผล :
ใชอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) แยกเปนระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ
แนวทางการประเมินผล
1 ระดับประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (สํานักวัณโรค)
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพรวมของ
ประเทศ
2 ระดับเขตสุขภาพ/สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2562(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพื้นที่
3 ระดับจังหวัด
ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2562(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพของหนวยงาน/
หนวยบริการภายในจังหวัด
เอกสารสนับสนุน :
1.แนวทางการดําเนินงานวัณโรคแหงชาติ
2.ระบบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคล
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
อัตราความสําเร็จ
รอยละ
82.8
84.2
84.4
การรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม**

หมายเหตุ ** อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาส
ที่ 1 ของแตละปงบประมาณ
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ
/ผูประสานงานตัวชี้วัด

กรมควบคุมโรค สํานักวัณโรค
1. แพทยหญิงผลิน กมลวัทน
ผูอํานวยการสํานักวัณโรค
โทรศัพทที่ทํางาน: 0 2212 9187
โทรศัพทมือถือ : 08 4605 6710
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : phalin1@hotmail.com
2. นายอรรถกร จันทรมาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน: 0 2212 2279 ตอ 1211 โทรศัพทมือถือ : 09 6982 4196
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : auttagorn@gmail.com
กรมการแพทย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองบริหารการสาธารณสุข
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
หนวยงานประมวลผล
นางสาววิลาวรรณ สมทรง
หัวหนากลุมเฝาระวังและพัฒนาขอมูลวัณโรค
และจัดทําขอมูล
โทรศัพทที่ทํางาน: 0 2212 2279
โทรสาร : 0 2212 5935
(ระดับสวนกลาง)
E-mail : swillwan@yahoo.com
กรมควบคุมโรค สํานักวัณโรค
ผูรับผิดชอบการรายงาน
นายอรรถกร จันทรมาทอง
หัวหนากลุมพัฒนาองคกรและจัดการความรู
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน: 0 2212 2279 ตอ 1211 โทรศัพทมือถือ : 09 6982 4196
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : auttagorn@gmail.com
กรมควบคุมโรค สํานักวัณโรค
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ตารางขอมูลพื้นฐานและคาเปาหมาย
อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ในปงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ/สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค

เขต 1-12
1 เชียงใหม
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค
4 สระบุรี
5 ราชบุรี
6 ชลบุรี
7 ขอนแกน
8 อุดรธานี
9 นครราชสีมา
10 อุบลราชธานี
11 นครศรีธรรมราช
12 สงขลา
หมายเหตุ

ขอมูลพื้นฐานอัตราความสําเร็จในการรักษา
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 3 ป ยอนหลัง
2558
2559
2560
คาเฉลี่ย
82.8
78.8
83.3
83.8
80.0
84.6
80.8
81.6
87.0
87.5
83.5
79.4
85.8

84.2
79.2
81.6
81.0
80.6
83.8
86.3
83.7
85.6
86.4
88.8
83.6
87.0

84.4
79.3
84.6
84.9
82.3
82.3
85.5
85.1
85.9
88.9
84.3
82.7
85.4

83.8
79.1
83.2
83.2
81.0
83.6
84.2
83.5
86.2
87.6
85.5
81.9
86.1

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2562
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85

1.คาเฉลี่ย หมาย ถึง ผลรวมของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่รักษาหายและกินยาครบปงบประมาณ 2558-2559 หารดวยผลรวม
จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมในชวงเวลาเดียวกัน (ปงบประมาณ 2558-2560) ขอมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันที่ 19
สิงหาคม 2561 ที่มา http://www.tbcmthailand.net
2. ขอมูลพื้นฐานอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่เปนคนไทย ไมใชไทย และเรือนจํา 3 ป ยอนหลัง ซึ่งแยกราย
จังหวัดตรวจสอบไดจากโปรแกรม TBCM ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561.
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ขอมูลพื้นฐานและเปาหมายของความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
(TB Treatment Coverage)
เขตสุขภาพ
จํานวนปชก.ป
2561*
(1)

ประเทศ
1 เชียงใหม
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค
4 สระบุรี
5 ราชบุรี
6 ชลบุรี
7 ขอนแกน
8 อุดรธานี
9 นครราชสีมา
10 อุบลราชธานี
11
นครศรีธรรมราช
12 สงขลา
13 กรุงเทพฯ

ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา
คาดประมาณ
จํานวนผูปวย
รอยละความ
จํานวนผูปวยวัณ วัณโรคขึ้นทะเบียน
ครอบคลุม
โรค
รักษา
การรักษาป 2561
(156/แสน ปชก.) ป 2561** (3)
(4 = 3/2)
(2)

คาเปาหมายป
2562
ความครอบคลุม
การรักษาผูปวย
วัณโรครายใหม
และกลับเปนซ้ํา
รอยละ 82.5

66,188,503
5,870,510
3,561,377
2,995,999
5,322,632
5,311,909
6,054,606
5,062,898
5,548,817
6,767,667
4,610,095
4,454,389

103,254
9,158
5,556
4,674
8,303
8,287
9,445
7,898
8,656
10,558
7,192
6,949

77,376
5,766
3,894
2,892
5,859
6,284
8,952
6,613
5,256
7,696
5,386
5,149

74.9
63.0
70.1
61.9
70.6
75.8
94.8
83.7
60.7
72.9
74.9
74.1

85,185
7,555
4,583
3,856
6,850
6,836
7,792
6,516
7,141
8,710
5,933
5,733

4,945,189
5,682,415

7,714
8,865

4,955
8,674

64.2
97.9

6,364
7,313

หมายเหตุ
* ขอมูลประชากรทะเบียนราษฏร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานขอมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php ขอมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
** ฐานขอมูล TBCM online ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
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ขอมูลพื้นฐานและเปาหมายของความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
(TB Treatment Coverage)
เขตสุขภาพ

ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา
จํานวนปชก.ป
2561*

ประเทศ
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนาน

1
66,188,503
5,682,415
469,769
887,979
986,005
729,133
1,805,910
534,459
709,889
1,509,125
329,722
1,139,356
509,650
1,746,840
1,287,615
643,072
229,649
644,267
259,342
911,492
718,028
2,639,226
1,557,482
1,065,334
1,229,735
796,239
479,838

คาดประมาณ จํานวนผูปวยวัณ
จํานวนผูปวยวัณ โรคขึ้นทะเบียน
โรค( 156 ตอ รักษาป 2561**
แสน ปชก.)
2
3
103,254
77,376
8,865
8,674
733
394
1,385
1,050
1,538
1,304
1,137
780
2,817
2,507
834
659
1,107
726
2,354
2,967
514
241
1,777
1,491
795
537
2,725
1,423
2,009
1,510
1,003
538
358
285
1,005
848
405
352
1,422
873
1,120
664
4,117
2,626
2,430
1,502
1,662
1,052
1,918
1,885
1,242
610
749
422

รอยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของป
2561
4=3/2
74.9
97.9
53.8
75.8
84.8
68.6
89.0
79.0
65.6
126.0
46.9
83.9
67.5
52.2
75.2
53.6
79.6
84.4
87.0
61.4
59.3
63.8
61.8
63.3
98.3
49.1
56.4

คาเปาหมายป 2562
ความครอบคลุมการ
รักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซ้ํารอย
ละ 82.5
85,185
7,313
605
1,143
1,269
938
2,324
688
914
1,942
424
1,466
656
2,248
1,657
828
296
829
334
1,173
924
3,397
2,004
1,371
1,583
1,025
618
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เขตสุขภาพ

ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา
จํานวนปชก.ป
2561*

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรมั ย
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดแพร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยะลา
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดเลย

1
423,032
1,591,905
1,129,115
543,979
487,544
709,796
813,852
477,100
267,491
524,857
541,868
865,368
482,375
995,331
447,564
402,017
963,072
350,782
279,088
539,542
527,295
1,307,911
190,399
711,236
871,714
757,273
746,547
405,918
641,666

คาดประมาณ จํานวนผูปวยวัณ
จํานวนผูปวยวัณ โรคขึ้นทะเบียน
โรค( 156 ตอ รักษาป 2561**
แสน ปชก.)
2
3
660
432
2,483
1,510
1,761
848
849
773
761
764
1,107
628
1,270
687
744
570
417
339
819
460
845
531
1,350
955
753
431
1,553
1,006
698
488
627
978
1,502
1,368
547
359
435
187
842
641
823
515
2,040
1,434
297
259
1,110
1,014
1,360
761
1,181
792
1,165
800
633
366
1,001
525

รอยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของป
2561
4=3/2
65.5
60.8
48.1
91.1
100.5
56.7
54.1
76.6
81.2
56.2
62.8
70.7
57.3
64.8
69.9
155.9
91.1
65.6
43.0
76.2
62.6
70.3
87.2
91.4
56.0
67.0
68.7
57.8
52.4

คาเปาหมายป 2562
ความครอบคลุมการ
รักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซ้ํารอย
ละ 82.5
544
2,049
1,453
700
627
914
1,047
614
344
675
697
1,114
621
1,281
576
517
1,239
451
359
694
679
1,683
245
915
1,122
975
961
522
826
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เขตสุขภาพ

ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา
จํานวนปชก.ป
2561*

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงหบุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดอางทอง
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

1
1,472,031
1,149,472
1,424,230
319,700
1,310,766
193,902
568,465
561,938
642,040
210,088
599,319
852,003
1,057,581
1,397,180
521,886
511,641
281,187
378,107
1,583,092
457,092
329,942
1,869,633

คาดประมาณ จํานวนผูปวยวัณ
จํานวนผูปวยวัณ โรคขึ้นทะเบียน
โรค( 156 ตอ รักษาป 2561**
แสน ปชก.)
2
3
2,296
2,071
1,793
933
2,222
1,965
499
239
2,045
1,803
302
177
887
1,403
877
734
1,002
852
328
204
935
622
1,329
816
1,650
1,140
2,180
2,069
814
570
798
474
439
239
590
332
2,470
1,658
713
463
515
288
2,917
1,983

รอยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของป
2561
4=3/2
90.2
52.0
88.4
47.9
88.2
58.5
158.2
83.7
85.1
62.2
66.5
61.4
69.1
94.9
70.0
59.4
54.5
56.3
67.1
64.9
56.0
68.0

คาเปาหมายป 2562
ความครอบคลุมการ
รักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซ้ํารอย
ละ 82.5
1,895
1,479
1,833
411
1,687
250
732
723
826
270
771
1,097
1,361
1,798
672
658
362
487
2,037
588
425
2,406

หมายเหตุ
* ขอมูลประชากรทะเบียนราษฏร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานขอมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php ขอมูล ณ วันที่ 7
ตุลาคม 2561
** ฐานขอมูล TBCM online ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล
จังหวัด/เขต/ประเทศ
17.รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
RDU เป น การประเมิ น โรงพยาบาล/เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ซึ่งประกอบดวยการ
ประเมิน RDU1 และ RDU2
- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน)
เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ตามเกณฑเปาหมาย
- RDU 2 หมายถึงหนวยบริการลูกขาย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หนวยบริการปฐมภูมิ)
มีการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑเปาหมาย
ระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดําเนินการผานเงื่อนไขตอไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติผาน จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 40
เกณฑที่กําหนด
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือขายระดับ
2. การดําเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3
อําเภอที่มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
ยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกิน 1 รายการ
เกณฑเปาหมายทั้ง 2 โรค
4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
การสงเสริมการขายยา ผานระดับ 3
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดําเนินการผานเงื่อนไขตอไปนี้
RDU 1
RDU 2
1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชี้วัด จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 60
ตาม RDU ขั้นที่ 1
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือขายระดับ
2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน อําเภอ ที่มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุม
หายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน แผลสด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนและโรค
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอด อุจจาระรวงเฉียบพลันผานเกณฑ
เปาหมายทั้ง 2 โรค
ทางชองคลอด ผานเกณฑทั้ง 4 ตัวชี้วัด
3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป
ไมเกินรอยละ10
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4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ หรือ
ไตทํางานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5
5. การไมใชยาที่หามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก
warfarin*, statins, ergots (* ยกเวนกรณีใส
mechanical heart valve)
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 61
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%

ปงบประมาณ 62
RDU ขั้นที่ 2 80%

ปงบประมาณ 63
RDU ขั้นที่ 2 80%
RDU ขั้นที่ 3 20%

ปงบประมาณ 64
RDU ขั้นที่ 3 80%

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา
ประชากรกลุมเปาหมาย RDU: โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการปฐมภูมิใน
เครือขายระดับอําเภอ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รายงาน
แหลงขอมูล
ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายการขอมูล 1 (RDU) A1 = จํานวนโรงพยาบาลผาน RDU ขั้นที่ 1
A2 = จํานวนโรงพยาบาลผาน RDU ขั้นที่ 2
รายการขอมูล 2 (RDU) B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
RDU ขั้นที่ 1 = (A1/B) x 100
RDU ขั้นที่ 2 = (A2/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ))
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 %
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 85 %
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 90 % RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 10 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 10 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 15 % RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 %
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ป 2564:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

118

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล
รายละเอียดขอมูล
Baseline หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2559
2560
2561
RDU
รอยละ
RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้น 1 รอยละ 95.30
รอยละ 61.49 และ RDU ขั้น 2 รอยละ
9.51
(ขอมูล 9 เดือน)
(ไมผานเกณฑเปาหมาย รอย
ละ 15)
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
/ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR)
2. ภญ.นุชรินธ โตมาชา
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5907155
โทรศัพทมือถือ : 061-7317779
โทรสาร : 02-5907341
E-mail : nuchy408@gmail.com
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชี้วัด RDU)
หนวยงานประมวลผล กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR)
และจัดทําขอมูล
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU)
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5907392
โทรศัพทมือถือ :
ผลการดําเนินงาน
โทรสาร : 02-5918486
E-mail : swech@fda.moph.go.th
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล
จังหวัด/เขต/ประเทศ
18.รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้ อยาตานจุลชีพอยางบูร ณาการ (Integrated AMR
Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใชแบบประเมินตนเอง (self assessment)
และรายงานผลการดํ าเนิน งานของทั้ง 5 กิจ กรรมสําคัญ ผานระบบรายงานกองบริหารการ
สาธารณสุข ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรม AMR (download แบบประเมินตนเอง ไดทาง https://goo.gl/qtJLuv)
1 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)
(1) คณะกรรมการที่ มี บทบาทด านการจั ดการ AMR (2) มี การประชุ มอย างสม่ํ าเสมอ (3)
เปาหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน (4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR (5) การกํากับ
ติดตามขอมูล วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน (6) โรงพยาบาลใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแกไขปญหา (7) มีการจัดการ
AMR อยางบูรณาการในระดับเขต เพื่อใหระบบมีความเขมแข็งและยั่งยืน
2 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรี ยตามมาตรฐาน (2) การเลือกชนิ ดของยาในการ
ทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (3) ระบบ Lab Alert (4) ระบบการเฝาระวัง
พิเศษในเชื้อดื้อยาสําคัญสอดคลองกับการเฝาระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ (5)
การจั ด ทํ า Antibiogram ตามมาตรฐานอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง (6) ระบบบั น ทึ ก ผล
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส (7) การรายงานการเฝาระวังเชื้อดื้อยาทาง
หองปฏิบัติการ (8) นําเสนอสรุปรายงานการพบเชื้อดื้อยา พรอมทั้งวิเคราะหแนวโนม
ปญหา (9) มีการพัฒนาระบบเฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เชน CQI, R2R
(10) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ (NARST) (11) การประสาน
ความรวมมือในการขับเคลื่อนรวมกับเขตสุขภาพ ศูนยวิทยฯ สคร.
3 การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล และใน
เครือขาย (2) การขับเคลื่อนและกํากับติดตามมาตรการลดการใชยาในโรค/ภาวะ ไดแก RI, AD,
FTW, APL (3) การกําหนดแนวทางการรักษา/ขอแนะนําในการเลือกใชยาปฏิชวี นะในโรคติดเชื้อที่
พบบอย และกํากับใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง (4) การติดตามและประเมินการใชยาปฏิชีวนะที่
มีฤทธิ์กวางหรือสงวนสําหรับเชื้อดื้อยา (5) มาตรการพรอมแนวปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะอยาง
เหมาะสม (6) การสอนและฝกอบรมทักษะ (7) ระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช
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ยาอย างเหมาะสม (8) การติ ดตามปริ มาณการใช ยา ทั้ ง ภาพรวมและเฉพาะกลุ ม ยา เช น
Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor
(BLBI), Colistin (9) มีการติดตามมูลคาการใชยา (10) การมีสรุปรายงาน พรอมทั้งวิเคราะห
แนวโนมการใชยา
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(1) จํ านวนพยาบาล ICN ที่ เพียงพอ (2) การประชุ มคณะกรรมการ ICC อย างสม่ําเสมอ (3)
โรงพยาบาลมีโครงสรางพื้นฐานเอื้อตอการจัดการ AMR (4) IPC guideline (5) ระบบการรับ-สง
ตอผูปวยติดเชื้อดื้อยา (6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak) (7) การรวมคิดโดยผู
ปฏิบัติที่ทํางานหนางาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ (8) การสอนและฝกอบรม
ทั กษะ (9) มี การเฝ าระวั งการติ ดเชื้ อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) (10) การติ ดตาม
สถานการณ การพบเชื้ อดื้ อยา ทั้ ง colonization และ infection (11) มี การกํ ากั บติ ดตาม
วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน IPC
5 การวิเคราะหสถานการณปญหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และนําไปสูมาตรการ
ของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ
โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปญหา
และนําไปสูมาตรการทีเ่ หมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 20 ของ รพศ./รพท.
การติดเชื้อ AMR ลดลง 50
มีระบบการจัดการ AMR
% จาก baseline ป 60
อยางบูรณาการ
(intermediate)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา
ประชากรกลุมเปาหมาย
AMR: โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รายงาน
แหลงขอมูล
ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายการขอมูล 1
A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
รายการขอมูล 2
B = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B)x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ))
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 10 %

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 20 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ป 2563:

ป 2564:

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล
Baseline หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
AMR
รอยละ
88.98
(ผานเกณฑเปาหมายขั้น
basic รอยละ 70)

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR)
2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-9510000 ตอ 99302 โทรศัพทมือถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ตัวชี้วัด AMR)
3. นางวราภรณ เทียนทอง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903652
โทรศัพทมือถือ : 081-3465980
โทรสาร : 02-5903443
E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com
สถาบันบําราศนราดูร (ตัวชี้วัด AMR)
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR)
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน
เภสัชกรชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5907392
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5918486
E-mail : swech@fda.moph.go.th
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
เขต
19. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
การสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสงตอผูปวย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ
(ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25) , สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด
และ D0 ทั้งหมด) , สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และ
สาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัสวินิจฉัยที่เด็กอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วันเทียบกับ
วันเกิดแฟม PERSON)) เพื่อไปรับการรักษาตอในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถาน
บริการที่มีศักยภาพสูงกวาที่ตั้งอยูนอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเวน 1. สถานบริการที่มี
บั น ทึ ก ข อ ตกลงในการรั บ สง ตอ ผู ป ว ยทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนของแต ล ะเขตสุ ขภาพ
2. ความสมัครใจของผูมีสิทธิในการรักษา) กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา
2)
เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาตอเนื่อง และทําใหผูปวยไดรับการสงตอไปยังสถานบริการ
ปลายทางนั้นๆ (การสงตอรวมทั้งฉุกเฉินและไมฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
ลดลงรอยละ 10
ลดลงรอยละ 10
ลดลงรอยละ 10
เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลรักษาพยาบาลและการสงตอที่เหมาะสม
รพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทุกแหง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ
จังหวัดจัดเก็บขอมูล และสงเขา HDC กระทรวงสาธารณสุข
HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนผูปวย 4 สาขา ที่สงตอออกนอกเขตสุขภาพป 2561
B = จํานวนผูปวย 4 สาขา ที่สงตอออกนอกเขตสุขภาพป 2562
(A-B)/A x 100 (โดยเปรียบเทียบในชวงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน)
ไตรมาส 3 และ 4

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 – 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1 - 3
ขั้นตอน 1 – 5
ขั้นตอน 1 - 5
ลดลงรอยละ 10
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1) ศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทําบทบาทหนาที่ใน
การประสานงาน รับสงตอผูปวยตามแนวทางพัฒนาระบบสงตอ
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

ขั้นตอน 2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงตอผูปวย การจัดทําระบบขอมูล
การสงตอผูปวยสาขาที่เปนปญหา เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและแกไขปญหา
ขั้นตอน 3) มีการจัดทําเครือขายผูเชี่ยวชาญและจัดทําระบบการสงตอที่สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่/สาขาที่มีการสงตอผูปวยจํานวนมาก และเปนปญหาของจังหวัด/เขต
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแกไขปญหาการสงตอ
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการดําเนินงาน การสงตอผูปวยระดับจังหวัด/
เขตเพื่อรวมกันแกไขปญหาในเครือขาย
ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับจังหวัด/เขต
แนวทางการพัฒนาระบบสงตอผูปวย
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
Baseline
หนวยวัด
data
2559
2560
2561
เพิ่มขึ้นรอยละ ลดลงรอยละ ลดลงรอยละ
รอยละ
16.29
6.87
7.2
1. นายแพทยธีรพงศ ตุนาค
ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 – 5901761 โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02 - 5901802
E-mail : 2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท : 02 - 5901643
โทรศัพทมือถือ : 089 - 8296254
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : kavalinc@hotmail.com
3. นางณัฏฐิณา รังสินธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท : 02 - 5901637
โทรศัพทมือถือ : 087 - 6828809
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : nuttina24@gmail.com
4. นางสาวธนวรรณ นอยเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท : 02 - 5901637
โทรศัพทมือถือ : 065 - 2645159
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : thanawan.2426@gmail.com
5. นางสาวสุธิศา เงินกลั่น
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท : 0 2590 1637
โทรศัพทมือถือ : 087 - 5237601
โทรสาร : 0 2590 1631
E-mail : sparadizes@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท : 02 - 5901643
โทรศัพทมือถือ : 089 - 8296254
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : kavalinc@hotmail.com
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2. นางณัฏฐิณา รังสินธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท : 02 - 5901637
โทรศัพทมือถือ : 087 - 6828809
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : nuttina24@gmail.com
3. นางสาวธนวรรณ นอยเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท : 02 - 5901637
โทรศัพทมือถือ : 065 - 2645159
โทรสาร : 02 - 5901631
E-mail : thanawan.2426@gmail.com
4. นางสาวสุธิศา เงินกลั่น
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท : 0 2590 1637
โทรศัพทมือถือ : 087 - 5237601
โทรสาร : 0 2590 1631
E-mail : sparadizes@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ประเทศ
20. อัตราตายทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ํา
กวาหรือเทากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล

เกณฑเปาหมาย:
เปาหมาย
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวา
< 3.8 ตอ 1,000
< 3.7 ตอ 1,000
< 3.6 ตอ 1,000
หรือเทากับ 28 วัน
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
ประชากรกลุมเปาหมาย
ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการ
แพทย
2. โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และสงขอมูลเขาระบบ Health
Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
แหลงขอมูล
1. ขอมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย
ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2)
2. ฐานขอมูลจากระบบ Health Data Center
รายการขอมูล 1
A = จํานวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน
รายการขอมูล 2
B = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 1,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
4
3.8
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
3.75

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
3.7
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ป 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
3.65
3.6
1. ประชุมทําเขาใจตัวชี้วัด
2. สงขอมูลครบทุกเขต
3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
4. มีการสรุปขอมูล
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบ
data
อัตราตายทารกแรกเกิด
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561
7
ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ
5
3.94 3.51 4.26
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
1. นพ.วิบูลย กาญจนพัฒนกุล
ผูรับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3548928
โทรศัพทมือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
หนวยงานประมวลผลและ 1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล (ระดับสวนกลาง) 2. สํานักงานบริหารการสาธารณสุข สํานักสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
4. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. นพ.วิบูลย กาญจนพัฒนกุล
ผูรับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3548928
โทรศัพทมือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
2. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
6.โครงการการดู แ ลผู ป ว ยระยะท า ยแบบประคั บ ประคองและการดู แ ลผู ป ว ยกึ่ ง
เฉียบพลัน
เขตสุขภาพ
21.รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid
Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ
การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication ใน
ผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ คือ โรงพยาบาลที่มีการจัดการอาการปวด และ/หรือ
อาการรบกวนในระยะทายของชีวิต เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong Opioids
Medication ในผูปว ยในและผูป วยนอก 5 กลุมโรค (ตาม Service plan ที่เกี่ยวกับโรคไม
ติดตอ และองคการอนามัยโลกใหความสําคัญ) ผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล และ
ผูปวยติดบานติดเตียงที่ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) เพื่อใหผูปวยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี จนถึงวาระสุดทาย
โดยโรงพยาบาลตองดําเนินการดังนี้
1. มีบุคลากรที่สามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด
และ/หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะท าย
ดังนี้
1.1. โรงพยาบาลทุกระดับ มีแพทยปฏิบัติงาน PC อยางนอย 1 คน
(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสาขาใด
จํานวนเทาไร)
1.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อยางนอย 2 คน
โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน
(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสังกัดใด
จํานวนเทาไร)
1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผูปวย PC อยางนอย 1 คน
1.4. โรงพยาบาลทุกระดับมีการกําหนดโครงสรางการบริหารบุคลากรงาน PC ใน
รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย งาน หรือกลุมงาน ที่สามารถดําเนินการไดคลองตัว
ตามบริบท
1.5. โรงพยาบาลทุกระดับจัดใหมี PC Essential drugs list กลุม Opioids ตาม
คําแนะนําขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย Codeine, Morphine, Oral
Immediate Release (MoIR), Morphine, Oral Controlled Release
(MoCR) และ Morphine, injectable (MoINJ)
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(1.3-1.5 ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง ไมมี/มี)
2 มีระบบการวินิจฉัยและการใหบริการ PC ใหผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค และ
ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ทุกกลุมอายุ (0-15 ป และมากกวา 15 ป)
ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย
(http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf)
คือ
2.1 กลุมโรคมะเร็ง ICD-10 รหัส C00-C96 ระยะแพรกระจาย (แนวทางฯหนา10-18)
2.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ
(Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และภาวะสมองเสื่อม(Dementia) ICD-10 รหัส
F03 (แนวทางฯหนา 19-25)
2.3 โรคไตในระยะที่ตองไดรับการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement
Therapy) และกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเขาสูภาวะคุกคามตอชีวิตการรักษา
เปนไปเพื่อประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต (แนวทางฯหนา 26-32)
2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 และภาวะหัวใจลมเหลว
(Congenital Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 (แนวทางฯหนา33-43)
2.5 ผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิง ICD-10 รหัส R54 ใชขอบงชี้ทั่วไปในการวินิจฉัย
(แนวทางฯหนา76-80)
ขอบงชี้ทั่วไปในการประเมินผูปวยที่เขาสูภาวะ Palliative Care
(สําหรับขอ 2.1-2.4 กรณีที่ยังไมนํา Palliative care ลงสู service plan แตละกลุมโรค
อนุโลมใหใชขอบงชี้ทั่วไปในการวินิจฉัยและใหบริการทั้ง 5 กลุมโรคได)
1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจําวันนั่งหรือนอนมากกวา
รอยละ 50 ของวันตองพึ่งพิงมากขึ้น
- การประเมิ น สมรรถนะอาจใช PPS ≤ร อยละ 50 หรื อ การประเมิน
Functional Assessment ได แก Karnofsky Score (KPS) ≤ร อยละ 50
หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน
- การประเมิ น Functional Assessment ได แ ก Karnofsky Score
(KPS) ≤ รอยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่มีความสําคัญ
3. สภาวะเสื่อมถอยของรางกาย ตองการความชวยเหลือมากขึ้น
4. โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว มีอาการซับซอนที่ไมสุขสบายมาก
5. ไมตอบสนองตอการรักษา
6. ผูปวย/ครอบครัวเลือกที่จะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มที่
7. น้ําหนักลดลงตอเนื่องมากกวารอยละ 10 ใน 6 เดือนที่ผานมา
8. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง
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9. มี เหตุ การณ ที่ มี ผลกระทบ เช น การล มรุ นแรง ภาวะสู ญเสี ย การรั บเข าดู แลใน
สถานพยาบาล/บริบาล
10. Serum albumin < 2.5 mg/dl
3. มีระบบการทํา Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร
(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วัด รอยละผูปวยใน
และครอบครัวไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ตองไดรับขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting
และมีการทํา Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร มากกวารอยละ 60)
4. ผูปวยที่เขาสูการดูแลประคับประคองไดรับการจัดการอาการอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ
การบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก (World Health
Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: World Health Organization.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf)
และไดรับยาเพื่อบรรเทาอาการไมสุขสบายตางๆ เชน อาการหอบเหนื่อย
(dyspnea/breathlessness) ฯลฯ อยางเหมาะสมตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก
(World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care)
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Pallia
tiveCare_8_A_R.pdf โดยมีระบบบริหารจัดการยา Opioids เพื่อบรรเทาอาการตางๆครอบคลุม
ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก
5. การดูแลผูปว ยแบบประคับประคองตอเนื่องที่บาน (ติดตามผลในการประชุม service plan
สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วัด รอยละการดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่องที่บาน
มากกวารอยละ 60)
6. มีเครือขายการดูแลประคับประคอง อาสาสมัคร และอุปกรณการการดูแลตอเนื่องที่บาน
และ/หรือแพทยแผนไทย (ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง
ไมมี/มีจํานวน)
เกณฑเปาหมาย: รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication ในผูปวย
ประคับประคองอยางมีคุณภาพ
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564
รอยละ 40
รอยละ 45
รอยละ 50
วัตถุประสงค

เพื่อใหผูปวยระยะทายไดรับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะทายของชีวิต
เชนอาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong Opioids Medication อยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน ผานกระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ที่ผูปวยและครอบครัวมีสวน
รวมในการวางแผนการรักษาตนเองลวงหนา (Advance Care Plan) มีโอกาสไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความประสงคจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
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ประชากรกลุมเปาหมาย

โรงพยาบาลทุกระดับ ทั่วประเทศ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

สํ า รวจและประเมิ น ตามเกณฑ ม าตรฐาน โดยที ม นิ เ ทศและตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และกรมการแพทย
สํารวจและประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
A = จํานวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง
(Z51.5)
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ที่กําหนดตาม service
plan ที่เกี่ยวของ คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, CKD และ
วินิจฉัย Z515 รวมดวย) เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ํา
B = จํานวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง
(Z51.5) และ ไดรับการรักษาดวย Strong Opioid Medication
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการจายยา Strong Opioid ของผูปวยใน และผูปวยนอก หรือขอมูล
จากศูนย PC เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ํา
(B/A) x 100
ประเมินทุก 6 เดือน

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
รอยละ 40

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 40

รอบ 6 เดือน
รอยละ 45

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 45

รอบ 6 เดือน
รอยละ 50

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 50

1. การดึงขอมูลในระบบเวชระเบียนโรงพยาบาล หรือขอมูล 43 แฟม ตามรหัส ICD 10
และรหัสยากลุม Strong Opioids หรือจัดเก็บขอมูลจากศูนย PC และหนวยเยี่ยมบาน
2. เขตสุขภาพโดย สสจ. ตรวจสอบขอมูลในภาพรวม (รายอําเภอ รายตําบล ราย
สถานพยาบาล) และหนวยงานบริการ (รพศ รพท. รพช และ รพ.สต.) และผลักดันและ
สรางความเขาใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย
3. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย ทําการสํารวจ
และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ และสรุปผลการประเมิน
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1. แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย
ที่ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner02092558.pdf
2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย
ที่ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf
3 . NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : Palliative Care
Version 1.2016
ที่ https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf
4. แนวทางการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical nursing
practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2558
ที่ http://pni.go.th/pnigoth/wpcontent/uploads//2009/03
5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group.
ที่ http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consulttriggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014)
6. Palliative care guideline, self-assessment workbook ศูนยการุณรักษ และกรมการแพทย
7. World Health Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: World Health
Organization.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
8. World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Palliative
Care_8_A_R.pdf
Baseline data

รอยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการตางๆในระยะทายตาม
แนวทาง Palliative Care ดวย
Strong Opioid Medication
1. พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2591 8246
โทรสาร :02591 8244
2. พญ. เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง
โทรศัพทที่ทํางาน : 1415 ตอ 2413
โทรสาร : 0 2245 7580

หนวยวัด

ราย

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ
2558
2559
2560
NA
NA
40.58

ที่ปรึกษากรมการแพทย
โทรศัพทมือถือ : 08 9666 2960
E-mail : spathomphorn@gmail.com
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : 089-4223466
E-mail : noiduenpen@yahoo.com
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3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
หนวยงานประมวลผลและ 1. สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
2. สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
(ระดับสวนกลาง)
3. สํานักวิชาการ กรมการแพทย
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นางจุฬารักษ สิงหกลางพล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน :0 2590 6329
โทรศัพทมือถือ : 08 1355 4866
โทรสาร :0 2965 9851
E-mail : klangpol@yahoo.com
2. นางอําไพพร ยังวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6282
โทรศัพทมือถือ : 08 1668 5008
โทรสาร : 0 2591 8264-5
E-mail : ampaiporn.y@gmail.com
3.กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จังหวัด
22.รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
แบบไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของที่ไดมาตรฐาน
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ เชน
- การรักษาดวยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟนฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟนฟูสภาพ
- การอบไอน้ําสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟนฟูสภาพ
- การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา
- การทับหมอเกลือ
- การทําหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอื่นๆ
ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
3. การบริ ก ารด า นแพทย ท างเลื อ ก หมายถึ ง การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลนอกเหนื อ จาก
การแพทยแผนปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน
- การฝงเข็ม
- การแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 18.5
รอยละ 19.5
รอยละ 20.5
รอยละ 21.5
เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาถึ งบริ การดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อ กที่ มี
คุณภาพ ความครอบคลุมหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ประชาชนที่เขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุก
ระดับ
1. การบันทึกขอมูลในระบบรายงาน 43 แฟม
2. การรายงานจากจังหวัด
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แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

1. 43 แฟม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/
Provider)
2. ขอมูลรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนครั้งของผูปวยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
B = จํานวนครั้งของผูปวยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
1. ชี้แจง และสรางกลไกการ
มีสวนรวมของ CTMO
ทุกเขตสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสาธารณสุข ไดแก
แพทย พยาบาล
สหวิชาชีพ แพทยแผนไทย
ใหมีความรูดานการ
จัดบริการการแพทยแผน
ไทย เพื่อพัฒนาการบริการ
ที่ไดมาตรฐาน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. สนับสนุนใหมีการ
สถานบริการทุกระดับมี
1. มีการใหบริการผูปวย
จัดบริการดานการแพทย การจัดบริการดาน
นอกดวยการตรวจ วินิจฉัย
แผนไทยและการแพทย
การแพทยแผนไทยและ
รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
ทางเลือกในระบบบริการ การแพทยผสมผสานที่มี ดวยศาสตรการแพทยแผน
สาธารณสุข
คุณภาพมาตรฐาน ตาม
ไทยและการแพทยทางเลือก
2. สถานบริการสาธารณสุข บริบทของหนวยบริการ รอยละ 18.5
ไดแก รพศ.,รพท., รพช.
ไดแก
2. สงเสริมใหมีการสั่งใชยา
เขารวมโครงการรับรอง
- คลินิกครบวงจรดาน สมุนไพร โดยมีจํานวน
คุณภาพมาตรฐานงาน
การแพทยแผนไทยและ
รายการยาสมุนไพรมากกวา
แพทยแผนไทย (Hospital การแพทยทางเลือก
รอยละ 6 ของการสั่งใชยา
Accreditation : TTM HA) - คลินิก OPD แพทย
ทั้งหมด
รอยละ 40
แผนไทยคูขนาน
1. ขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
1. คูมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน
2. คูมือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data

หนวย
ผลการดําเนินงาน
คาประมาณการ
วัด ปงบประมาณ ปงบประมาณ
โดยเฉลี่ย
ในปงบประมาณ
2560
2561
2562
รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับ รอยละ
14.96
17.37
18.5
บริการ ไมนับรหัส U77
- รพศ./รพท.
รอยละ
9.03
9.94
11
- รพช.
รอยละ
14.81
16.88
19
- รพ.สต.
รอยละ
25.88
33.32
36
ที่มา : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2149-5647
โทรศัพทมือถือ : 084-439-1505
โทรสาร : 0-2149-5647
E-mail : khwancha@health.moph.go.th
สถาบันการแพทยแผนไทย
2. นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน
ผูอํานวยการกองการแพทยทางเลือก
โทรศัพทที่ทํางาน: 0-2149-5636
โทรศัพทมือถือ : 081-872-3270
โทรสาร : 0-2149-5636
E-mail : tewantha@gmail.com
กองการแพทยทางเลือก
3. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2591-4409 โทรศัพทมือถือ : 085-485-6900
โทรสาร : 0-2591-4409
E-mail : anchaleeuan@gmail.com
สถาบันการแพทยไทย-จีน
4. นายสมศักดิ์ กรีชัย
กลุมงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2149-5653
โทรศัพทมือถือ : 081-684-6683
โทรสาร : 0-2149-5653
E-mail : augus_organ@hotmail.com
กองวิชาการและแผนงาน
5. นางศรีจรรยา โชตึก
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2965-9490
โทรศัพทมือถือ : 099-245-9791
โทรสาร : 0-2965-9490
E-mail : kungfu55@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน
หนวยงานประมวลผล
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน
และจัดทําขอมูล (ระดับ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
สวนกลาง)
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ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

1. นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2965-9490
โทรศัพทมือถือ : 064-323-5939
โทรสาร : 0-2965-9490
E-mail : ppin1987@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน
2. นางสาวสุดารัตน เกตโล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-149-5653
โทรศัพทมือถือ 083-339-2252
โทรสาร : 02-149-5653
E-mail : Sudarat.osta@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน กลุมงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
3. นางสาวสุกัญญา ชายแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-2591-7809
โทรศัพทมือถือ : 082-729-8989
โทรสาร : 0-2951-0218
E-mail : sukunya0210@gmail.com
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย :
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
จังหวัด
23. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา
ไดรับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการ
จั ด การโรคซึ ม เศร า สํ า หรั บ แพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป หรื อ ได รั บ การช ว ยเหลื อ ตามแนวทาง
มาตรฐานอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู ปวยโรคซึ มเศรา หมายถึง ประชาชนที่ไดรับ การวินิจ ฉัยจากแพทย ตามเกณฑ
วิ นิ จ ฉั ย โรค Depressive Disorder ของสมาคมจิ ต แพทย อ เมริ กั น ฉบั บ ที่ 5 (DSM-5:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) แล ะตามมาตรฐ า น ก า ร
จํ าแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัย โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรค
ของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่ ม ารั บ บริ ก ารสะสมตั้ ง แต ป 
งบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2562
พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พื้นทีท่ ุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
≥รอยละ 63
≥รอยละ 67
≥รอยละ71
เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที มีมาตรฐานตอเนื่องทําใหลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา ปองกันการฆาตัวตาย และไมกลับเปนซ้ํา
ประชาชนที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ตามเกณฑ วิ นิ จ ฉั ย โรคDepressive Disorder
ของสมาคมจิ ต แพทย อเมริ กัน ฉบับ ที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of
Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related
Problems - 10) โดยบั น ทึ ก ตามรหั ส โรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x
และ F39.x
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการเขาถึง
บริ ก าร ป 2562 จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั่ ว ประเทศ และจากแหล ง รายงานกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยนํ า ข อ มู ล ป 2562 รวมกั บ ข อ มู ล ของป 2552 – 2561 โดย
ประมวลผลเป น รายหน ว ยบริ ก ารจั ง หวั ด เขตสุ ข ภาพ และประเทศ แล ว นํ า เสนอผลที่
www.thaidepression.com
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ขอมูลที่ตองการ ไดแก 1) วันที่เขารับการบริการ 2) คํานําหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ
6) เลขที่ บั ต รประชาชน 7) วั น เดื อ นป เ กิ ด 8) อํ า เภอ 9) จั ง หวั ด 10) รหั ส โรคซึ ม เศร า
11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งขอมูลเหลานี้มีอยูในฐานขอมูล 50 แฟมแลว
ในกรณีที่หนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงานมายัง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดําเนินการไดดังนี้
1. สงรายงานเปนเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนดทางไปรษณียมายังฝายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะบันทึก
ขอมูลตามรายการใหอยางครบถวน
2. สงขอมูลจาก file แบบ excel หรือ word ที่สงผานทาง e-mail:depression54@hotmail.com
หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD สงทางไปรษณีย
3. บันทึกทางโปรแกรมการดู แลเฝาระวังโรคซึมเศร า www.thaidepression.com สําหรับ
หนวยที่มีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทางชองทางออนไลนทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพรอมประมวลผลเขากับฐานขอมูล
โรคซึมเศรา จนกวาหนวยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการสงตามขอ 1-2
คําอธิบายสูตร:
• ตัวตั้ง คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเกา
และรายใหมที่มารับบริการสะสมมาตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2562 ใน
หนวยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนยสุขภาพชุมชน ทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
• ตั ว หาร คื อ จํ า นวนผู  ป  ว ยโรคซึ ม เศร า ที่ คํ า นวณจากความชุ ก ของโรคซึ ม เศร า ภาพรวม
ทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศรา
ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุมตัวอยางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจํานวน
19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเปน Major
Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางป 2560 (เฉพาะผูที่มี
อายุ 15 ปขึ้นไป) ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง
ป
งบประมาณ 2562
B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการสํารวจ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4
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เกณฑการประเมิน:
ป 2562
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 63
ป 2563
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 67
ป 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 71
วิธีการประเมินผล :
รวบรวมขอมูลผลการเข าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐาน
ข อมู ล 43 แฟ ม โดยการรับขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เป น รอบไตรมาส ที่ มี ข  อ มู ล สอดคล อ งกั บ แบบรายงานที่ กํ า หนดและทํ า การรวมผลการ
ดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 – 2562 วัดในฐาน
ข อมู ล การเขา ถึ งบริ การโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แลว
วิ เ คราะห ป ระมวลผล และนํ า เสนอเป น รายจั ง หวั ด เขตสุ ข ภาพ และประเทศ
ที่ www.thaidepression.com
เอกสารสนับสนุน :
ขอมูลจากฐานขอมูล www.thaidepression.com
รายละเอียดขอมูล
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
2559
2560
2561
อัตราการเขาถึงบริการของ รอยละ
48.50
54.16
61.21
ผูปวยโรคซึมเศราเทียบกับ
คาดประมาณจากความชุก
ที่ไดจากการสํารวจ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทยประภาส อุครานันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 045-352514
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. นางรุงมณี ยิ่งยืน
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 083-7978881
โทรสาร : 045-352514
E-mail : rungring17@yahoo.com
ศูนยวจิ ัยและฝกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
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หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

1. นายประมอญ พิมพหลอ
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 088-581-7727
โทรสาร : 045-352514
E-mail : proj207@hotmail.com
2.นายนันทวัฒน โคตรเจริญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 090-217-1969
โทรสาร : 045-352514
E-mail : tongchanana@gmail.com
ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ประเทศ
24. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
การฆาตัวตายสําเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนา
ที่จะตายจริง เพื่อใหหลุดพนจากการบีบคั้น หรือความคับของใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระทําอยางตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยออมดวยวิธีการตางๆ จนกระทั่งกระทําไดสําเร็จ
เกณฑเปาหมาย : 1. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
≤ 6.3 ตอประชากร ≤ 6.0 ตอประชากร ≤ 6.0 ตอประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
เกณฑเปาหมายยอย : 1.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
วัตถุประสงค
1. ทําใหทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุมเสี่ยงระหวาง เพศ กลุมบุคคล อาชีพ
สถานที่ ชวงเวลา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
2. เปนเครื่องชี้วัดปญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปญหานั้น สูการกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
ประชากรกลุมเปาหมาย เปาหมาย 1 ผูฆาตัวตายสําเร็จทั่วประเทศ
เปาหมายยอย 1.1 ผูที่เคยมีประวัติการลงมื อทํารายตนเอง ตั้งแต เดือนตุลาคม 2560 กันยายน 2561 ดวยวิธีการตางๆ เพื่อมุงหวังใหตนเองเสียชีวิตแตไมเสียชีวิต และยังคงไดรับ
การดูแลบําบัดรักษาดวยวิธีการทางการแพทย หรือไดรับการดูแลชวยเหลือและสงตอ เพื่อการ
เฝาระวังตอเนื่องตามแนวทางอยางเหมาะสมจากหนวยบริการ และ ไมกลับมาทํารายตนเองซ้ํา
อีกครั้ง ในชวงเวลา 1 ป ( ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 )
วิธีการจัดเก็บขอมูล
เปนขอมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว
แหลงขอมูล
เป า หมาย 1 : รวบรวมข อ มู ล การแจ ง ตายจากฐานข อ มู ล การตายทะเบี ย นราษฎร ข อง
กระทรวงมหาดไทย โดย งานขอมูลขาวสารสุขภาพ 1 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข
เปาหมายยอย 1.1 : ขอมูลสถิติจํานวนผูพยายามฆาตัวตาย ที่มารับบริการในหนวยบริ การ
สาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด รายเขต สุขภาพ ของ กองยุทธศาสตรและแผนงาน และ
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ศูนยสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

A = จํานวนผูฆาตัวตายสําเร็จ
B = จํานวนประชากรกลางป
C = จํานวนผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซ้ํา ภายใน 1 ป
D = จํานวนผูพยายามฆาตัวตายที่เขาถึงบริการที่ยังคงไมเสียชีวิต
เปาหมาย 1 : (A/B) x 100,000
เปาหมายยอย 1.1 : (C/D) x 100
ไตรมาส 4

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. รายงานอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ≤ 6.3 ตอ
ประชากรแสนคน
1.1 รอยละ 80 ของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมา
ทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป

ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. รายงานอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ≤ 6.0 ตอ
ประชากรแสนคน
1.1 รอยละ 85 ของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมา
ทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป

ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. รายงานอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ≤ 6.0 ตอ
ประชากรแสนคน
1.1 รอยละ 90 ของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมา
ทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราตอประชากรแสนคน และอธิบาย
ลักษณะทางภูมิศาสตรของทั้งในกรณีฆาตัวตายสําเร็จและฆาตัวตายซ้ํา
1. ชุดขอมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
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2. ชุดขอมูล 43 แฟม จากหนวยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร
และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนยสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดขอมูล
Baseline data
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
2559
2560
2561
การฆาตัวตาย
อัตราตอ
6.35
6.03
อยูระหวาง
สําเร็จ
ประชากร
ประมวลผล
แสนคน
ผูพยายามฆา
รอยละ
94.5
ตัวตายไมกลับมา
ทํารายตัวเองซ้ํา
ในระยะเวลา1 ป
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร
ผูประสานงานตัวชี้วัด
1. นายแพทยณัฐกร จําปาทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครินทร
โทรศัพทที่ทํางาน : 043-209999 ตอ 63111 โทรศัพทมือถือ : 081-8052420
โทรสาร : 043-224722
E-mail : n_jumpathong@hotmail.com
2. นายแพทยศักรินทร แกวเฮา
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 043-209999 ตอ 63136 โทรศัพทมือถือ : 090–5854643
โทรสาร : 043-224722
E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com
3. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 043-209999 ตอ 63308 โทรศัพทมือถือ : 094-9058877
โทรสาร : 043-224722
E-mail : orapin63308@gmail.com
4.นางสาวพนิดา ชาปญญา
จพง.เวชสถิติชํานาญงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 043-209999 ตอ 63308 โทรศัพทมือถือ : 089-6199137
โทรสาร : 043-224722
E-mail : suicidethailand@gmail.com
หนวยงานประมวลผล
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
และจัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

1. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 043-209999 ตอ 63308 โทรศัพทมือถือ : 094–9058877
โทรสาร : 043-224722
E-mail : orapin63308@gmail.com
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9.โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ประเทศ
25.อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
1. ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง ผูปวยที่เขาเกณฑการวินิจฉัยภาวะ
severe sepsis หรือ septic shock
1.1 ผูปวย severe sepsis หมายถึง ผูปวยที่สงสัยหรือยืนยันวามีการติดเชื้อในรางกาย
รวมกับมี SIRS ตั้งแต 2 ขอ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ
organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไมมีภาวะ hypotension ก็ได
1.2 ผูปวย septic shock หมายถึง ผูปวยที่สงสัยหรือยืนยันวามีการติดเชื้อในรางกาย
รวมกับมี SIRS ตั้งแต 2 ขอ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ตองใช vasopressors
ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีคา serum lactate level >2 mmol/L
(18 mg/dL) แมวาจะไดสารน้ําเพียงพอแลวก็ตาม
2. Community-acquired sepsisหมายถึงการติดเชื้อมาจากที่บานหรือที่ชุมชน โดย
ตองไมอยูในกลุม hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบงเปน 2 กลุม
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
3. กลุมเปาหมายในปงบประมาณ 2562จะมุงเนนที่กลุมcommunity – acquired
sepsis เพื่อพัฒนาให มีระบบขอมูลพื้นฐานใหเหมือนกัน ทั้งประเทศ แลวจึงขยายไปยัง
hospital-acquired sepsis ในปถัดไป
4. การคัดกรองผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผูปวย
ทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อนําไปสูการวินิจฉัยภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงตอไปซึ่งเครื่องมือที่ใช(sepsis screening tools) qSOFA
ตั้งแต 2 ขอ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)modified early warning scoreSOS score (search out
severity) ตั้งแต 4 ขอ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)ซึ่งเกณฑการคัดกรองไมสามารถใชแทนเกณฑใน
การวินิจฉัยได
5.ฐานขอมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ขอมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานขอมูลอื่นๆของ
แตละโรงพยาบาล
ภาวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดแบบรุ น แรงเป น ภาวะวิ ก ฤตที่ มี ค วามสํ า คั ญ พบว า อั ต รา
อุบัติการณมีแนวโนมสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง เชน ผูที่รับ
ยากดภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังพบวาแนวโนมของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น สงผลใหการรักษาผูปวย
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ไมไดผลดีเทาที่ควร นอกจากนี้ยังพบวาการติดเชื้อในกระแสเลือดสงผลใหอวัยวะต างๆ
ทํางานผิดปกติ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมาไดแก ภาวะช็อก,ไตวาย การ
ทํางานอวัยวะตางๆ ลมเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
เกณฑเปาหมาย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล < รอยละ 24ในกลุมผูปวย community-acquired sepsis < รอยละ 48ในกลุมผูปวยhospital-acquired
sepsis
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
<รอยละ 30
<รอยละ 28/50
<รอยละ 24/48
วัตถุประสงค
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวยที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาผูปวย
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทุกระดับ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บขอมูลจากICD-10
โดยใชการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
นําเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
แหลงขอมูล
ฐานข อ มู ล ของโรงพยาบาลหรื อ ฐานข อ มู ล จากการประเมิ น ข อ มู ล จาก Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ เก็ บ ผ า นโปรแกรมอื่ น ๆที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได
ใกลเคียงกัน
รายการขอมูล 1
A= จํานวนผูปวยที่เสียชีวิต(dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis
และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication)
และไมนับรวมผูปวย palliative (รหัส Z 51.5)
รายการขอมูล 2
B= จํานวนผูปวยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บาน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน
Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูปวย palliative (รหัส
Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจําหนาย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจําหนาย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
รายการขอมูล 3
C= จํานวนผูปวยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บาน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน
Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูปวย palliative (รหัส
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รายการขอมูล 4

Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจําหนาย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจําหนาย (Discharge type) = 3 ไมดีขึ้น
D= จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด
ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม
นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูปวย
palliative (รหัส Z 51.5)
(A+C) / D × 100
ทุก 6 เดือน

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
3. มีคณะทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตละระดับ
4. มีการพัฒนาเครือขาย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตละระดับ
5. มีผลการติดตามกํากับการดําเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
แบบรุนแรงชนิด communitycommunity-acquired sepsis
acquired sepsis
นอยกวารอยละ 30
นอยกวารอยละ 30
อัตราการไดรับ Antibiotic
อัตราการไดรับ Antibiotic ภายใน 1
ชม.(นับจากเวลาที่ไดรับการวินิจฉัย)
ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ไดรับ
การวินิจฉัย)ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ90
อัตราการเจาะ H/C กอนให
อัตราการเจาะ H/C กอนให
Antibiotic
Antibiotic
ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ90
อัตราการไดรับ IV 30 ml/kg
อัตราการไดรับ IV 30 ml/kg
ใน 1 ชม.แรก(ในกรณีไมมีขอหาม)
ใน 1 ชม.แรก(ในกรณีไมมีขอหาม)
ไมนอยกวารอยละ90
ไมนอยกวารอยละ90
อัตราที่ผูปวยไดรับการดูแลแบบ
อัตราที่ผูปวยไดรับการดูแลแบบภาวะ
ภาวะวิกฤติ (ระดับ2-3)
วิกฤติ (ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.
ภายใน 3 ชม.ไมนอยกวารอยละ30
ไมนอยกวารอยละ30
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ป 2563 :
รอบ 3 เดือน

ป 2564:
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
นอยกวารอยละ 28และ hospitalacquired sepsis
นอยกวารอยละ 50

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
นอยกวารอยละ 28และ hospitalacquired sepsis
นอยกวารอยละ 50

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแส
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
เลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
community-acquired sepsis
นอยกวารอยละ 24 และ
นอยกวารอยละ 24 และ
hospital-acquired sepsis
hospital-acquired sepsis
นอยกวารอยละ 48
นอยกวารอยละ 48
1. รายงานผลจากฐานขอมูล HDC หรือฐานขอมูลของแตละโรงพยาบาลโดยนําเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
2. เกณฑการใหคะแนน:
ใชอัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเปนระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑการให
คะแนนตามอัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
สูงกวา
สูงกวา
ตามเกณฑ ต่ํากวา
ต่ํากวา
เกณฑ
เกณฑ
เปาหมายที่ เกณฑ
เกณฑ
เปาหมายที่ เปาหมายที่ กําหนด
เปาหมาย เปาหมาย
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
กําหนด
รายป
รอยละ10 รอยละ20
รอยละ40 รอยละ20
แนวทางการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทย
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

Baseline data

หนวยวัด

อัตราตายผูปวย
ติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง

รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
34.79
32.03
34.65

1. นพ.พจน อินทลาภาพร
นายแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพทมือถือ : 081- 612 5891
E–mail :drpojin@yahoo.com
2. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท
อายุรแพทย สํานักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
โทรศัพทมือถือ : 081- 596 8535
E–mail :mr.sepsis@yahoo.com
3. นพ.นิพนธ เฉลิมพันธชัย
อายุรแพทย รพ.ลําปาง
โทรศัพทมือถือ : 088-2518036
E–mail :crisis27@gmailcom
1. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.สํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย
1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
โทรสาร 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6347
โทรศัพทมือถือ : 089-9594499
โทรสาร 02-591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
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ตารางประกอบคํานิยาม
ตารางที่ 1SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature >38°C or <36°C
Heart rate >90 beats/min
Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg
WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %
ตารางที่ 2tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
คา blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output <0.5 mL/kg/hrเปนระยะเวลามากกวา 2 ชม.แมวาจะไดสารน้ําอยางเพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไมมีภาวะ pneumonia เปนสาเหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เปนสาเหตุ
Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)
Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)
Platelet count <100,000μL
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที )
ตารางที่ 3qSOFA (quick SOFA)score ในการประเมิน ไดแก
1. Alteration in mental status (อาจใช Glasgow Coma Scale score นอยกวา 15 ก็ได)
2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg
3. Respiratory rate ≥22/min
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ตารางที่ 4 SOS score (search out severity)

การแบงระดับการดูแลผูป วยภายในโรงพยาบาล
ระดับ 0 (Level 0)
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital
ระดับ 1 (Level 1)
Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels of care,
whose needs can be met on an acute ward with additional advice and support from the critical care
team
ระดับ 2 (Level 2)
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ
system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of care
ระดับ 3 (Level 3)
Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together with support
of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring support for multi-organ
failure
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ตารางที่ 5 Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration
Criteria
Systolic BP (mmHg)
≤70
71-80
81-100
101-199
≥200
Heart rate (beats per minute)
<40
41-50
51-100
101-110
111-129
≥130
Respiratory rate (beats per minute)
<9
9-14
15-20
21-29
≥30
Temperature in °C(°F)
<35 (<95)
35–38.4 (95–101.12)
≥38.5°C (101.3)

Point Value
+3
+2
+1
0
+2
+2
+1
0
+1
+2
+3
+2
0
+1
+2
+3
+2
0
+2

Interpretation
- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an intensive care
unit.
- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient.
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ลําดับ

ตัวอยางแบบบันทึก ตัวชี้วัดการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (รวมตัวชี้วัดยอย)
ปงบประมาณ 2561
ชื่อโรงพยาบาล............................................................. H code ............................................
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4
ตัวชี้วัด
(ต.ค– ธ.ค) (ม.ค–มี.ค) (เม.ย.– มิ.ย.) (ก.ค.–ก.ย.)

1

จํานวนผูปวยทั้งหมด

2

จํานวนผูปวยตายทั้งหมด

3

อัตราตาย

4

อัตราการไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(นับจากเวลาที่ไดรับการวินิจฉัย)

5

อัตราการเจาะ H/C กอนให Antibiotic

6

อัตราการไดรับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก
(ในกรณีไมมีขอหาม)

7

อัตราที่ผูปวยไดรับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ
(ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.

รวม

หมายเหตุ :
1. นับเฉพาะผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
2. ไมนับรวมผูปวย palliative care (รหัส Z 51.5)
นิยามการเก็บขอมูลตัวชี้วัดยอย
1. อัตราการเจาะ H/C กอนให Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C กอนให Antibiotic
สูตรคํานวณ =จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ไดรับ การเจาะ H/C กอนให Antibiotic
X 100
จํานวนผูปว ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผูปวยไดรับ Antibiotic อยูโดยไมไดเจาะ H/C ตอมาผูปวยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง แลวมีการเจาะ H/C รวมกับปรับ Antibiotic ใหถือวา มีการเจาะ H/C กอนให Antibiotic
2. อัตราการไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดยนับจากเวลา
วินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)
สูตรคํานวณ =จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
X 100
จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
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3. อัตราการไดรับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก หมายถึง ผูปวยไดรับ IVfluidจํานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. แรกหลัง
วินิจฉัย
สูตรคํานวณ =จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ไดรับIVfluidจํานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม.
X 100
จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
4. อัตราการรับผูปวยเขา ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ไดรับการวินิจฉัยแลว
admission เขา ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)
สูตรคํานวณ =จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ไดเขา ICU ภายใน 3 ชม.
จํานวน ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ทั้งหมด X 100
หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดยอย ขึ้นอยูกับกระบวนการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแตละ
โรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกตางกันของวิธีการไดมาของตัวเลข แตใหยึดความถูกตองตรงตามคํานิยามที่กําหนด
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
จังหวัด , เขตสุขภาพ ,ประเทศ
26.รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention
ผูปวย Refracture Prevention คือ ผูปวยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 50 ปขึ้น
ไป
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม
รุนแรง (Fragility fracture) ทุกราย
ภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทําจากการลม ใน
ระดับที่นอยกวาหรือเทียบเทาความสูงขณะยืนของผูปวย (Equivalent to fall from
height)
ผูปวยที่มีกระดูกหักซ้ําภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผูปวยที่มี
ภาวะกระดูกหักในตําแหนงตอไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ
กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา กระดูกหนาแขงสวนตน กระดูกขอเทา) จาก
ภยันตรายชนิดไมรุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใตโครงการ
Refracture Prevention โดยนับตั้งแตวันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเขารับการ
รักษาเปนผูปวยในโครงการ Refracture Prevention เปนตน
การผาตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผูปวย Refracture Prevention ที่ไดรับการ
ผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส
1. Femoral neck fracture S72.000-.019
2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111
3. Subtroch S72.20, 21
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา
กระดูกหนาแขงสวนตน กระดูกขอเทาหมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ
ดวยรหัส
1. Compression spine S22, S32
2. Distal radius S52
3. Ankle M80
4. Distal femur S72
5. Plateau S82
6. Proximal humerus S42
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ผูปวย Refracture Prevention ที่ไดรับการผาตัดหมายถึง ผูปวยที่ไดรับการใหรหัส
หัตถการ ดวยรหัส
1. THA 81.51
2. Partial hip replacement 81.52
3. Fixation 79.15, 79.35
4. open reduction femur 79.25
5. Close reduction 79.05
6. Fixation 78.55
เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ําภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ใหดําเนินการโดย
ตั้งทีม Refracture Prevention ประกอบดวย สหสาขาวิชาชีพที่รวมกันดูแลรักษา
ผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุงเนนการปองกันการเกิด
กระดูกสะโพกหักซ้ําในผูปวยกลุมนี้โดยมีบุคคลชวยประสานและดําเนินการ (Liaison)
องคประกอบของทีม Refracture Prevention
หัวหนาโครงการ ศัลยแพทยออรโธปดิกส
ผูประสานงาน Fracture liaison nurse (FLS nurse)
ระดับ รพศ./รพท. คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจําหอผูปวยกระดูกและขอ
ระดับ รพช.
คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผูถูกจัดตั้ง
ทีมแพทยสหสาขาวิชาชีพ
จําเปนตองมีระดับ รพศ./รพท.- วิสัญญีแพทย, อายุรแพทยตอมไรทอ
หรืออายุรแพทยทั่วไป, แพทยเวชศาสตรฟนฟู
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย, อายุรแพทย
แนะนําใหมี
ระดับ รพศ./รพท.- แพทยเวชศาสตรครอบครัว, แพทยเวช
ศาสตรฉุกเฉิน, ทันตแพทย, จักษุแพทย
ระดับ รพช. - แพทยเวชศาสตรฟนฟู, แพทยเวชศาสตร
ครอบครัว, ทันตแพทย, จักษุแพทย
ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
จําเปนตองมีเภสัชกร, หนวยบริการเยี่ยมบาน, หนวยกายภาพบําบัด
แนะนําใหมี
ตัวแทนแผนกโภชนาการ
หมายเหตุ: แนะนําใหมี หมายความวา อาจไมมีก็ได ขึ้นกับบริบทของแตละโรงพยาบาล
ในขณะนั้น
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปดวยแพทยออรโธปดิกส อายุรกรรม เวช
ศาสตรฟนฟู วิสัญญีแพทย แผนกโภชนาการ แพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแผนกอื่น
ที่เกี่ยวของที่รวมกันดูแลผูปวยแบบบูรณาการ
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Liaison หมายถึง บุคลากรผูมีห นาที่ป ระสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผูปว ย
แบบองครวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพตาม
การแบงสวนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอยางนอย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น
จัดตั้งทีม Refracture Prevention
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
1.1 รอยละ 20 ของ
1.1 รอยละ 30 ของ
1.1 รอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลระดับ M 1 โรงพยาบาลระดับ M 1 โรงพยาบาลระดับ M 1
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม
ขึ้น ไปที่มีการจัดตั้งทีม ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม
Refracture Prevention Refracture
Refracture Prevention
Prevention
1.2 Refracture <
1.2 Refracture <
1.2 Refracture <
รอยละ 30
รอยละ 28
รอยละ 25
1.3 ผาตัดแบบ Early
1.3 ผาตัดแบบ Early
1.3 ผาตัดแบบ Early
surgery>รอยละ 50 ขึ้น surgery >รอยละ 50 ขึ้น surgery>รอยละ 50 ขึ้น
ไป
ไป
ไป
ประชากรกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลกลุมเปาหมายใน 13 เขตสุขภาพ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1.โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และสงขอมูลเขา
ระบบ HCD กระทรวง
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
และกรมการแพทย
แหลงขอมูล
เขตสุขภาพ
รายการขอมูล 1
A = จํานวนเขตสุขภาพที่มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention
รายการขอมูล 2
B =จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. จํานวนของ
1. จํานวนของ
1. จํานวนของ
1. จํานวนของ
โรงพยาบาล 53
โรงพยาบาล 56
โรงพยาบาล 59
โรงพยาบาล 63
โรงพยาบาล ระดับ M 1 โรงพยาบาล ระดับ M 1 โรงพยาบาล ระดับ M 1 โรงพยาบาล ระดับ M 1
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ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
Refracture
Prevention
2. Refracture < รอย
ละ 30
3. ผาตัดแบบ
Earlysurgery >รอยละ
50 ขึ้นไป
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
Refracture
Refracture
Refracture Prevention
Prevention
Prevention
2. Refracture < รอย
2. Refracture < รอย 2. Refracture < รอย ละ 30
ละ 30
ละ 30
3. ผาตัดแบบ
3. ผาตัดแบบ
3. ผาตัดแบบ
Earlysurgery>รอยละ
Earlysurgery >รอยละ Earlysurgery >รอยละ 50 ขึ้นไป
50 ขึ้นไป
50 ขึ้นไป
วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินสถานการณ เพื่อปรับมาตรการและกลยุทธ
คูมือการจัดตั้งทีม และดําเนินการโครงการ Refracture Prevention
Baseline
หนวยวัด
data
NA
จํานวน
โรงพยาบาลที่มีทีม
Refracture
Prevention
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3539-844
โทรสาร :
02-3539-845
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย
1.นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มีทีม Refracture Prevention
ทั้งหมด 50 โรงพยาบาล
(จากทั้งหมด 81 โรงพยาบาลใน 13 เขตสุขภาพ)
หัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดาน
ออรโธปดิกส
โทรศัพทมือถือ : 0891128899
E-mail : somsakortho@gmail.com
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร 0-2965-9851
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
2.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบ
HDC)
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ
หัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดาน
ออรโธปดิกส
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3539-844
โทรศัพทมือถือ : 0891128899
โทรสาร : 02-3539-845
E-mail : somsakortho@gmail.com
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โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย
นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ

รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร 0-2965-9851
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6347
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร 0-2591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย
กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
หนวยงาน และกระทรวง
27.รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาด
เลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก
(ST Elevated Myocardial Infarction)
รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง
มีแพทยเวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว รวม 2–5 คน ไมมีแพทยเฉพาะทาง
มีบริการผูปวยใน มีหองผาตัด มีหองคลอด รองรับผูปวยและผูปวยในของแตละอําเภอ
สนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิของแตละอําเภอ
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เชน Streptokinase,
Tenecteplase เปนตน
กลวิธีดําเนินงาน
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแตระดับ F2 ทุกแหง ใหสามารถใหการรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่กําหนด
เกณฑเปาหมาย : (Leading Indicator)
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 70
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

ผูปวย STEMI เขาถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ
F2 ขึ้นไป
จํานวนโรงพยาบาลในระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทุกแหงที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานขอมูล รพ.ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปที่มีการใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย STEMI ได
จากทุกเขตบริการ
จากการตรวจราชการและขอมูล Thai Acute Coronary syndrome registry ที่ลงทะเบียน
มาจากโรงพยาบาลในทุกเครือขายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนครั้งการรักษาที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปวยมาถึง
โรงพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไป
หรือจํานวนครั้งที่สามารถสงตอไปที่โรงพยาบาลที่ทํา PCI ไดใหไดรับการทํา PCI ภายใน 120
นาทีนับจากผูปวยมาถึงสถานพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไปที่ไมสามารถทํา PCI ได
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รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมินป :
ปงบประมาณ 2562:
รอบ 3 เดือน
50
ปงบประมาณ 2563:
รอบ 3 เดือน
60

หรือจํานวนครั้งการรักษาที่สามารถทํา PCI ภายใน 90 นาที นับจากผูปวยมาถึงโรงพยาบาลที่
สามารถทํา PCI ไดเอง
B = จํานวนผูปวย STEMI ที่มาถึงสถานพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไป
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

รอบ 6 เดือน
50

รอบ 9 เดือน
50

รอบ 12 เดือน
50

รอบ 6 เดือน
60

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
60

ปงบประมาณ 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
70
70
70
70
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายงานจากทุกเขตเครือขายสุขภาพ
รายละเอียดขอมูล
Baseline data
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
Leading / lagging
2559
2560
2561
Indicator
รอยละของการใหการ
รอยละ
NA
NA
NA
รักษาผูปวย STEMI ไดตาม
มาตรฐานเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดใหม ที่ใชวัดคุณภาพการรักษา
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5919999 ตอ 30920 โทรศัพทมือถือ : 081-3484236
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : kk_hm2000@yahoo.com
หนวยงานประมวลผล
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ
และจัดทําขอมูล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5919999 ตอ 30920 โทรศัพทมือถือ : 081-3484236
(ระดับสวนกลาง)
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : kk_hm2000@yahoo.com
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ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
2. นายปวิช อภิปาลกุล
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6347
โทรสาร : 0 2591 8279

รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ : 08 9959 4499
E-mail: eva634752@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ประเทศ
28.อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จํานวนปวยตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ (รหัส ICD-10 = I20-I25) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น
ในป 2557 ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือ
เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเปนอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เทากับ 90.34 ตอ
แสนประชากร จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ย
ชั่วโมงละ 2 คน คิดเปนอัตราปวยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เทากับ 27.83 ตอแสน
ประชากร
เกณฑเปาหมาย: ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (จากฐานขอมูลป พ.ศ.2560 : 28 ตอแสนประชากร)
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
26 ตอแสนประชากร
25 ตอแสนประชากร
24 ตอแสนประชากร
วัตถุประสงค
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงรอยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline
ในป 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแตป 2560 เปนตนไป และวัดผลลัพธสุดทายในป 2564
ประชากรกลุมเปาหมาย
จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลการแจงตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานขอมูลการตายทะเบียน
ราษฎรของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน
แหลงขอมูล
รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน
รายการขอมูล 1
A = จํานวนประชากรที่ปวยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
26
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25
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ป 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
24
วิเคราะหจากฐานขอมูลการตายของ กองยุทธศาสตรและแผนงาน จากขอมูลเบื้องตนของ
ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย
สถิติสาธารณสุข 2557
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559 2560
2561
27.8
ตอประชากร
28.6
26.55 26.44
20.92
(2557)
แสนคน
(9 เดือน)
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-591-9999
โทรศัพทมือถือ : 081-348-4236
ตอ 30920
โทรสาร : 02-591-9972
E-mail : KK_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6357
โทรศัพทมือถือ : 081-935-7334
โทรสาร : 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย
1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6357
โทรศัพทมือถือ : 081-935-7334
โทรสาร : 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย
1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6357
โทรศัพทมือถือ : 081-935-7334
โทรสาร : 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6347
โทรศัพทมือถือ : 085-959-4499
โทรสาร : 02-591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย โทรศัพท : 02-590-6352
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
เขต
29. รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับและทอน้ําดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ
และปอด (C33-C34) มะเร็งเตานม (C50) มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก (C18-C21) และ
มะเร็งปากมดลูก (C53)
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาใน
การเขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยการผาตัดภายใน 4 สัปดาห (28 วัน)
โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งที่ใชยืนยันวินิจฉัยเปนมะเร็งและ
นํามาสูการรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ไดรับการผาตัดรักษา
- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน รังสีรักษา, เคมีบําบัด) โดยนับถึงวันที่ไดรับการ
ผาตัดรักษา
- ในกรณีที่ไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอื่น ใหนับตั้งแตวันที่ทําการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เชน วันทํา CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นําผลมา
ตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง เปนตน
- กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอื่น ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน
จังหวัดหรืออําเภอที่สงตอเพื่อพัฒนาระบบการสงตอ
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยเคมีบําบัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาใน
การเขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยเคมีบําบัดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน)
โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งที่ใชยืนยันการวินิจฉั ย เปน
มะเร็งและนํามาสูการรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก
- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน รังสีรักษา, ผาตัด) นับถึงวันที่ผูปวยไดรับยา
เคมีวันแรก(การรักษาผาตัด นับจากวันที่ผาตัด)
- กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอื่น ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน
จังหวัดหรืออําเภอที่สงตอเพื่อพัฒนาระบบการสงตอ
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยรังสีรักษา หมายถึง การกําหนดระยะเวลาใน
การเขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห (42 วัน)
โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งที่ใชยืนยันการวินิจฉั ย เป น
มะเร็งและนํามาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผูปวยไดรับรังสีรักษา
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- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอื่น (เชน เคมีบําบัด, ผาตัด) นับถึงวันแรกที่ผูปวยไดรับ
รังสีรักษา (การรักษาผาตัด นับจากวันที่ผาตัด)
- ในกรณี ไ ม มี ก ารตรวจชิ้ น เนื้ อ หรื อ ไม มี ก ารรั ก ษาด ว ยวิ ธี อื่ น และผู ป ว ยส ง ต อ จาก
สถานพยาบาลอื่นใหใชหลักการเดียวกับขอ 2. ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการ
ผาตัด
หมายเหตุ การรายงานตัว ชี้วัดผูปว ยมะเร็งรายใหม 5 โรค ไมร วมกรณี Metastatic
(Unknown primary)
เกณฑเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละของผูปวยที่ไดรับการ ≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 75
รักษาดวยการผาตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการ ≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 70
≥ รอยละ 75
รักษาดวยเคมีบําบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการ ≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 65
รักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห
วัตถุประสงค
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
ประชากรกลุมเปาหมาย
1. ผูปวยมะเร็งที่ตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีผาตัด
2. ผูปวยมะเร็งที่ตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีเคมีบําบัด
3. ผูปวยมะเร็งที่ตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีรังสีรักษา
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํานวนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งและมีแผนการรักษา จําแนกตามประเภทการ
รักษา
2. จํานวนผูปวยที่เขาถึงบริการไดรับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแตละการ
รักษา ไดแก ศัลยกรรม(S) เคมีบําบัด (C) รังสีรักษา(R) ตามเกณฑที่กําหนด
3. ขอมูลวันที่เกี่ยวของกับการรักษา ที่ตองบันทึกเพื่อประมวลผล ไดแก
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล (Obtained_date) วันที่สงตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งและเปนครั้งที่ใชยืนยันโรคและนํามาซึ่งการรักษานั้นๆ
3.2 วันผาตัด (Operation_date) เพื่อการรักษา
3.3 วันที่ไดรับยาเคมีวันแรกและวันที่ไดรับเคมีวันสุดทาย
3.4 วันที่ฉายแสงวันแรกและ วันทีฉ่ ายแสงวันสุดทาย
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แหลงขอมูล

รายการขอมูล

รายการขอมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :

กรณีการวินิจฉัยไมสามารถตัดชิ้นเนื้อ
3.5 วันที่ทําการตรวจวินิจฉัย เชน CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นํา
ผลมาตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง
1. จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer
Informatics ของโรงพยาบาล )
2. หนวยบริการศัลยกรรม หองผาตัด เคมีบําบัด และรังสีรักษา สามารถบันทึกขอมูลสวน
ที่เกี่ยวของผาน TCB ได ควบคูกับงานทะเบียนมะเร็ง
A(S) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยการผาตัดและไดรับการผาตัดรักษา ≤4
สัปดาห นับตามเกณฑที่กําหนด
A(C) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยเคมีบําบัดและไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัด ≤ 6 สัปดาห นับตามเกณฑที่กําหนด
A(R) = จํานวนผูปวยที่แพทยวางแผนการรักษาดวยรังสีรักษาและไดรับการรักษาดวยรังสี
รักษา ≤ 6 สัปดาห นับตามเกณฑที่กําหนด
B(S) = จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปที่รายงาน
B(C) = จํานวนผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปที่รายงาน
B(R) = จํานวนผูปวยที่ไดรับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปที่รายงาน
(A(s)/ B(s)) X 100
(A(c)/ B(c)) X 100
(A(R)/ B(R)) X 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ป 2562
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
การผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
เคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
70

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
70

-

70

-

70

-

60

-

60
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ป 2563
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
การผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
เคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
70

รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
70

-

70

-

70

-

60

-

60

ป 2564
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
75
75
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
75
75
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสี
65
65
รักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
วิธีการประเมินผล :
สํารวจและนิเทศติดตาม
เอกสารสนับสนุน :
คูมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
การผาตัดใน 4 สัปดาห รอยละ
75.66
78.83
78.99
เคมีบําบัดใน 6 สัปดาห รอยละ
74.65
81.17
81.89
รังสีรักษาใน 6 สัปดาห รอยละ
68.54
60.40
74.55
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-2026800
โทรสาร : 02-3547036
กรมการแพทย
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
กรมการแพทย

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ
โทรศัพทมือถือ : 081-8130123
E-mail : armohmy@yahoo.com
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
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หนวยงานประมวลผลและ 1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
(ระดับสวนกลาง)
การแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพทมือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
กรมการแพทย
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การดําเนินงาน
การแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6357
โทรศัพทมือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
กรมการแพทย
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
12. โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
จังหวัด เขต และ ประเทศ
30.รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
• CKD = ผูปวยโรคไตเรื้อรัง
• eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ไดจาก
การคํานวณจากคา serum creatinine ของผูปวย ตามสมการ CKD-EPI)

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
66%
66%
66%
เพื่อใชประเมินผลสําเร็จที่เปนภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการดําเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน
• ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และ ไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา ใน
ปงบประมาณ
• ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ที่มี
รหัสโรคเปน
1. N183-184 หรือ
2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03,
N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ที่มี
eGFR นอยกวา 60 แต มากกวาหรือเทากับ 15
• การตรวจติดตาม eGFR ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอยางนอยทุก
6 เดือน และ ใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอยางนอยทุก 4 เดือน
• โรงพยาบาลสงขอมูล eGFR เขามายังระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (43 แฟม) และ
HDC คํานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไวในระบบ HDC แบบ real time
HDC
A = จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา และมีคาเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลง < 4
B = จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา
(A/B) x 100
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ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
ป 2564:
รอบ 3 เดือน
-

ปละ 1 ครั้ง (แตสามารถดูผลผาน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปแบบ real time)

รอบ 6 เดือน
66%

รอบ 9เดือน
66%

รอบ 12เดือน
66%

รอบ 6 เดือน
66%

รอบ 9เดือน
66%

รอบ 12เดือน
66%

รอบ 6 เดือน
66%

รอบ 9เดือน
66%

รอบ 12เดือน
66%

หมายเหตุ : ไมควรใชประเมินใน scale ที่เล็กกวาจังหวัด เนื่องจาก รพ.แตละระดับดูแลผูปวยที่มีความรุนแรงตางกัน ซึ่งจะ
มีอัตราความเสื่อมของไตตางกัน
วิธีการประเมินผล :
ประเมินผลไดแบบ real time ผานระบบ HDC เนื่องจากเปนอัตราสวนความสําเร็ จ ต อ
จํานวนผูปวย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แตเพื่อความครอบคลุมของผูมาใชบริการ
จริงในภาพรวมของป จึงควรประเมินผลชวงสิ้นปงบประมาณซึ่งเปนชวงที่มีผูปวยมาใช
บริการสะสมมากที่สุด
เอกสารสนับสนุน :
คําแนะนําสําหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบําบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
63.3
63.6
62.8
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : โทรศัพทมือถือ : 089-6730915
โทรสาร : E-mail : kcharoen007@hotmail.com
โรงพยาบาลหาดใหญ
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หนวยงานประมวลผลและ 1.นายไพบูลย ไวกยี
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
โทรศัพทที่ทํางาน : โทรศัพทมือถือ : 081-8534057
โทรสาร :
E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th
HDC กระทรวงสาธารณสุข
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

2. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
พ.ญ.วรางคณา พิชัยวงศ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : 081-6469469
E-mail : wpichaiw@hotmail.com
สถานที่ทํางาน รพ.ราชวิถี
กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
จังหวัด/เขต/ประเทศ
31.รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัด
ภายใน 30 วัน
ตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคตอกระจกที่ทําใหผูปวย มีระดับ
สายตา (VA) แยกวา 20/400

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอยละ 85

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก
ตอกระจก โดยใชแนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผาตัดและสรางความเขมแข็งให
ระบบสุขภาพตาอยางยั่งยืน ดวยการเพิ่มคุณภาพและการเขาถึงบริการ ลดระยะเวลารอ
คอย และลดการสงตอออกนอกเขต
ผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดรับการตรวจวินจิ ฉัยโดยทีมจักษุ
(จักษุแพทย/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
1. จัดเก็บขอมูลการผาตัดตอกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand โดยบันทึก
ขอมูลกอนและหลังผาตัด
2. การนับระยะเวลาการผาตัด นับตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวาเปนตอกระจกชนิดบอด
จากทีมจักษุ (จักษุแพทย/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
โปรแกรม Vision2020thailand
A = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดรับการผาตัด ภายใน
30 วัน
B = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดรับการวินิจฉัย
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

รอบ 6 เดือน
รอยละ 85

รอบ 9เดือน
รอยละ 85

รอบ 12เดือน
รอยละ 85
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ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอยละ 85

รอบ 6 เดือน
รอยละ 85

รอบ 9เดือน
รอยละ 85

รอบ 12เดือน
รอยละ 85

รอบ 3 เดือน
รอยละ 85
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
รอยละ 85
ตามตารางทาย KPI Template
Vision 2020 thailand
Baseline data

รอบ 9เดือน
รอยละ 85

รอบ 12เดือน
รอยละ 85

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอยละผูปวยตอกระจกชนิด
รอยละ
บอด (Blinding Cataract)
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
นพ.วรภัทร วงษสวัสดิ์ นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 3422 5818 โทรศัพทมือถือ : 06 1426 1532
โทรสาร : 0 3422 5421
E-mail : warroph@gmail.com
สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)
โปรแกรม vision 2020 thailand

ป 2564:

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
80.5
84.12 84.59

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6357 โทรศัพทมือถือ : 08 1935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย
2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02590 6352 โทรศัพทมือถือ : 0 8595 94499
โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail : eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : supervision.dms@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
14. โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาปลูก ถายอวัยวะ
จังหวัด, เขต, ประเทศ
32.อั ต ราส ว นของจํ า นวนผู บ ริ จ าคอวั ย วะจากผู ป ว ยสมองตาย ต อ จํ า นวนผู ป ว ย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล

คํานิยาม

• ผู บ ริ จ าคอวัย วะจากผูปว ยสมองตาย (actual brain death donor) = ผูป ว ยที่
ไดรับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถวนตามกระบวนการที่แพทยสภากํ าหนด
และญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอรมของศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาด และ ไดมีการลงมือผาตัดนําอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนําไป
ปลูกถาย
• จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุก
สาเหตุ ใน 1 ปงบประมาณกอนการรายงานผลตัว ชี้วัด (เชน รายงานตัว ชี้วัดป
2562 ใหใช จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ป 2561 เปนตัวหาร)
หมายเหตุ : (ไมควรใชจํานวนการปลูกถายไตดังเชนที่ผานมาในการขับเคลื่อน เนื่องจาก
การปลูกถายไตและอวัยวะอื่น ๆ สวนใหญทําใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแตละเขตและ
จังหวัดมีศักยภาพในการปลูกถายอวัยวะแตกตางกันมาก ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข
ควรขับเคลื่อนดวยการติดตามจํานวน organ donation จากผูปวยสมองตาย โดยจํานวน
organ donation จะสงผลตอจํานวนการปลูกถายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะ
อวัยวะจากผูปวยสมองตายจะถูกจัดสรรใหกับศูนยปลูกถายอวัยวะทั่วประเทศ)

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
0.8 :100
0.9 : 100
1.0 : 100
เพื่อใชประเมินผลสําเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะ
ผูปวยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ทั่วประเทศ
นําขอมูลจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (actual donor) จากรายงาน
ประจําเดือนของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในชวงปงบฯ 2562 มาเปรียบเทียบ
กับจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ทั่ว
ประเทศในปงบฯ 2561
• ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมอง
ตาย (actual donor) (อวัยวะบริจาคจากผูปวยสมองตายทุกรายในประเทศไทย
จะตองถูกจัดสรรโดยศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเทานั้น และกาชาดจะ
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รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
0.2 : 100
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
0.225 : 100
ป 2564:
รอบ 3 เดือน
0.25 : 100
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

เปนผูรายงานจํานวน actual donor ในแตละปใหกับ WHO จึงตองถือรายงาน
ของกาชาดเปนมาตรฐาน)
• กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุ ข : จํานวนผูปวยเสียชี วิ ต ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ทั่วประเทศในปงบฯ 2561
A = จํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (actual donor)
B = จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปงบประมาณ 2561
(A/B)x100
ไตรมาส 1 2 3 และ

รอบ 6 เดือน
0.4 : 100

รอบ 9เดือน
0.6 : 100

รอบ 12เดือน
0.8 : 100

รอบ 6 เดือน
0.45 : 100

รอบ 9เดือน
0.675 : 100

รอบ 12เดือน
0.9 : 100

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
0.5 : 100
0.75 : 100
1.0 : 100
ประเมินผลรายไตรมาส และ สรุปผลการประเมิน ณ สิน้ ปงบประมาณ
รายงานประจําปศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
0.31
0.30
0.45
พ.ญ.กรทิพย ผลโภค
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 095-4091619
E-mail : jibpat@yahoo.com
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย
นส.วราภรณ อ่ําชาง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 061-4851286
E-mail : Primary05@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
พ.ญ.กรทิพย ผลโภค
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 095-4091619
E-mail : jibpat@yahoo.com
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย
กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพทมือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

179

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ประเทศ
33.รอยละของผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กาหนดของแตละระบบ
และไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate)
ผูติดยาเสพติด หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทุกระบบ ที่เขารับการบําบัดรักษา และมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2 จําแนกเปนผูติด (Dependence)
คะแนน 27 ขึ้นไป

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
20
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปงบประมาณ 63
22

ปงบประมาณ 64
24

ผูปวยยาเสพติด ที่คัดกรองเปนผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาและติดตามดูแล
ตอเนื่องอยางนอย 1 ป
ผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงานขอมูลการ
บําบัดรักษาในฐานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
รวบรวมขอมูลการบําบัดรักษา จากการรายงานขอมูลของหนวยงานผูใหการ
บําบัดรักษา (สถานพยาบาล/สถานฟนฟูผูติดยาเสพติด) จากฐานขอมูลการบําบัดรักษา
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ฐานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมูลการ
บําบัดรักษาจากสถานพยาบาล/สถานฟนฟูผูติดยาเสพติดทั่วประเทศ ไดแก
สถานพยาบาล ศูนยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในจังหวัด/ชุมชน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
A = จํานวนผูติดยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป หลัง
จําหนาย
B = จํานวนผูติด ที่รับบการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายทั้งหมดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 6 เดือน
20
ป 2563:
รอบ 6 เดือน
22
ป 2564:
รอบ 6 เดือน
24
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 9 เดือน
20

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 9 เดือน
22

รอบ 12 เดือน
22

รอบ 9 เดือน
24

รอบ 12 เดือน
24

ขอมูล
สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
18
19
20
21
22
ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
Indicator
2559
2560
2561
รอยละ 20 ของผูติดยาเสพ
รอยละ
ติด คงอยูในระบบการ
บําบัดรักษาตามเกณฑที่
กําหนด และการติดตาม ดูแล
ตอเนื่องภายใน 1 ป
(Retention Rate)
หมายเหตุ หลังการบําบัดครบใหมีการติดตามตอเนื่องอยางนอย 4 ครั้ง ใน 1 ป
1. นพ.อังกูร ภัทรากร
นายแพทยทรงคุณวุฒิ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 086-3316106
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี
2. นพ.บุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5908007 โทรศัพทมือถือ : 089-1403884
สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา
รองผูอํานวยการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 081-5954450
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
4. นางสาวสุธาทิพย จันทรักษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมสงเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนสุขภาพ
5. นางอรพิน ทนันขัติ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-951 0000 ตอ 99162 โทรสาร : 0 2580 5106
สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
กรมการแพทย
1. นางอุบล ศรีประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590 2422 โทรสาร : 02-590 1863
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
2. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901799 โทรสาร : 02-5901740
กองบริหารการสาธารณสุข
3. นางระเบียบ โตแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5310080 ตอ 398,399
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ประเทศ
34.รอยละของผูใช ผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบหยุดเสพ
ตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 month Remission rate)
ผูใช ผูเสพยาเสพติด หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทุกระบบที่เขารับการบําบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จําแนกเปนผูใช (User) คะแนน 2 -3 และ
ผูเสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
40
42
44
ผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดไดรับการติดตาม(พบตัว)และหยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน
ผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผู
ติดยาเสพติด
รวบรวมขอมูลจากผูรับบริการ ในรายงานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด (สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ เรือนจํา ฑัณทสถาน และ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
A = จํานวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด แลวหยุดเสพตอเนื่อง 3
เดือน หลังจากการบําบัดรักษาครบตามกําหนด และติดตามแลวพบตัว
B = จํานวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดที่ไดรับการจําหนายทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)

ป 2562:
รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
40

รอบ 12 เดือน
40
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ป 2563:
รอบ 6 เดือน
42

รอบ 9 เดือน
42

รอบ 12 เดือน
42

ป 2564:
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
44
44
44
วิธีการประเมินผล :
ขอมูล
สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
38
39
40
41
42
เอกสารสนับสนุน :
ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

Baseline data
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
Indicator
2559
2560
2561
รอยละ 40 ของผูใช/ผูเสพ รอยละ
ยาเสพติดที่หยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน หลังจาก
การบําบัดรักษาครบตาม
กําหนด (3 month
Remission rate)
1. นพ.อังกูร ภัทรากร
นายแพทยทรงคุณวุฒิ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 086-3316106
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี
2. นพ.บุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5908007 โทรศัพทมือถือ : 089-1403884
สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา
รองผูอํานวยการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 081-5954450
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

4. นางสาวสุธาทิพย จันทรักษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมสงเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนสุขภาพ
5. นางอรพิน ทนันขัติ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-951 0000 ตอ 99162 โทรสาร : 0 2580 5106
สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1. นางอุบล ศรีประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590 2422 โทรสาร : 02-590 1863
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
2. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901799 โทรสาร : 02-5901740
กองบริหารการสาธารณสุข
3. นางระเบียบ โตแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5310080 ตอ 398,399
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

185

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
16.การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
จังหวัด เขต และประเทศ
35.รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะ
กลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord
Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel
index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20
การบริ บ าลฟ น สภาพผูปวยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผานพน ภาวะวิกฤติและมี
อาการคงที่ แตยังคงมีความผิดปกติของรางกายบางสวนอยูและมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน จําเปนตองไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโดย
ทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อยางตอเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแตใน
โรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสูสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมี
การใหบริการผูปวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เปนโรงพยาบาลแม ขาย M, F:
โรงพยาบาลลูกขายและใหบริการ intermediate bed/ward)
คํายอ
BI

คําเต็ม
Barthel ADL index

IMC
IPD

Intermediate care
In-patient department

Stroke

Cerebrovascular
accident
traumatic brain injury

TBI

คําอธิบาย
แบบประเมินสมรรถนะความสามารถ
ทํากิจวัตรประจําวันบารเทล ที่มี
คะแนนเต็มเทากับ 20
การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง
หอผู ป ว ยในที่ รั บ ผู ป ว ยเข า นอนใน
โรงพยาบาลเพื่อการบําบัดรักษา
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก
ICD10 ตอไปนี้ I60-I64
การวิ นิ จ ฉั ย บาดเจ็ บ สมองที่ เ กิ ด จาก
ภยันตราย ไดแก ICD10 ตอไปนี้ S061
– S069
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คํายอ
SCI

คําเต็ม
spinal cord injury

Multiple Impairment

A
S
M1
M2
F1
F2
F3

โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับสง
ตอผูปวย
โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาด
ใหญ
โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาด
กลาง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

คําอธิบาย
การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจาก
ภยันตราย (traumatic) ไดแก ICD10
ตอไปนี้ S14.0 – S14.1 S24.0 –
S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3
ผูปวยที่มีความบกพรองตั้งแต 2 ระบบ
ขึ้นไป ไดแก swallowing problem,
communication problem,
mobility problem, cognitive and
perception problem, bowel and
bladder problem

รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป
รพช. ขนาด 60-120 เตียง
รพช. ขนาด 30-90 เตียง
รพช. ขนาด 10 เตียง

เกณฑเปาหมาย :
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ร อยละของโรงพยาบาลระดั บ M และ F ในจังหวัดที่ใหก ารบริบ าลฟน สภาพระยะกลางแบบผูป ว ยใน
(intermediate bed/ward)
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
รอยละ 50
รอยละ 75
รอยละ 100
ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน
Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะ
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
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วัตถุประสงค

ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล

1. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลตอเนื่องในผูปวย Stroke, traumatic brain
injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน
2. สรางเครือขายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ปองกันและลดความพิการของผูปวย
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ พรอมเชื่อมโยงแผนการดูแลตอเนื่องสูที่บาน
และชุมชน
5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพิ่มอัตราครองเตียง รพช.
ผูป วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือกลับเปนซ้ํา
ทั้งหมดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด
จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย
โรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มใหการรักษาและรับสงตอผูปวย
ตัวชี้วัดหลัก รอยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟน
สภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)(ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) (ความ
ครอบคลุมในการใหบริบาลฟนสภาพระยะกลาง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับจังหวัด)
A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผานเกณฑใหบริการการดูแลระยะกลางแบบ ผูปวย
ใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2
ภาคผนวก 1 เกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) สําหรับ
โรงพยาบาลระดับ M และ F
ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบดวย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor
order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay)
B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด
หมายเหตุ
* โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเปนผูคัดกรอง สงตอและติดตามขอมูลผูปวย รวมทั้ง
การสนับสนุนทางดานวิชาการและการรับปรึกษา
* การใหบริการ intermediate ward ไดในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นกับความพรอมและบริบทของพื้นที่ในแตละจังหวัดและเขตสุขภาพ
ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with
multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)
A = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index <15ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6
เดือน หรือจน Barthel index = 20
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน:
ป 2562 :

B = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือกลับเปนซ้ํา
ทั้งหมดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index
<15รวมทัง้ คะแนน Barthel index >15 with multipleimpairment
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอยละ 25
รอยละ 50

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รอยละ 50
รอยละ 60

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอยละ 60
รอยละ 65

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รอยละ 75
รอยละ 70

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดรอง
ป 2563 :
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดรอง
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดรอง
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 85
รอยละ 100
รอยละ 75
รอยละ 80
สสจ. จัดเก็บขอมูลตามแบบรายงาน
- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการจัดบริการและตนทุนบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ผูปว ยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพ
- รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผูปวยระยะฟนฟู (Subacute
Rehabilitation)
- แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice
Guidelines for Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559
Baseline หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
เริ่มมีการ ดําเนินการ
IMC เปนปแรก
1. นายแพทย ศุภศิลป จําปานาค
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ: 086-7024649
Email: sjampanak@gmail.com
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลสระบุรี
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2. นายแพทย ประสิทธิชัย มั่งจิตร
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทมือถือ: 081-9230536
Email: Peed.pr@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
3. แพทยหญิง จุไรรัตน บัวภิบาล
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ: 097-9698566
Email: jurairat_jaa@hotmail.com
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
กรมการแพทย
4. แพทยหญิง วิชนี ธงทอง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ: 086-5294597
Email: vichyrehab@gmail.com
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย
หนวยงานประมวลผลและ
1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
(ระดับสวนกลาง)
การแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6357
โทรศัพทมือถือ : 081-935-7334
โทรสาร : 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบ
ดําเนินงาน
การแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6357
โทรศัพทมือถือ : 081-935-7334
โทรสาร : 02-965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย โทรศัพท : 02-590-6352
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6347 โทรศัพทมือถือ : 085-959-4499
โทรสาร : 02-591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
17. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
เขตสุขภาพ และ ประเทศ
36.รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
การผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผูปวยเขามาเพื่อรับการ
รักษาทําหัตถการ หรือผาตัดที่ไดมีการเตรียมการไวลวงหนากอนแลว และสามารถใหกลับ
บานในวันเดียวกันกับวันที่รับไวทําหัตถการ หรือผาตัดอยูในโรงพยาบาล ตั้งแต 2 ชั่วโมง
ถึงเวลาจําหนายออกไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบทายการรักษา การผาตัดวัน
เดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดังนี้
ลําดับ
Diagnosis
1 Inguinal hernia

ICD-10 /ICD-9-CM
53.0 Other unilateral repair of inguinal hernia ®
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not
otherwise specified Inguinal herniorrhaphy NOS
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia
® Direct and indirect inguinal hernia
53.02 Other and open repair of indirect inguinal
hernia ®
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia
with graft or prosthesis ®
53.04 Other and open repair of indirect inguinal
hernia with graft or prosthesis ®
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis,
not otherwise Specified
53.1 Other bilateral repair of inguinal hernia ®
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise
specified
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal
hernia ®
53.12 Other and open bilateral repair of indirect
inguinal hernia ®
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal
hernia, one direct and one indirect ®
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal
hernia with graft or prosthesis ®

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

191

2

Hydrocele

3

Hemorrhoid

4

Vaginal
bleeding

5

Esophagogastri
cvarices

53.15 Other and open bilateral repair of indirect
inguinal hernia with graft or prosthesis ®
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal
hernia, one direct and one indirect, with graft or
prosthesis ®
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or
prosthesis, not otherwise specified
53.2 Unilateral repair of femoral hernia
53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or
prosthesis
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy
53.3 Bilateral repair of femoral hernia
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or
prosthesis
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)
Bottle repair of hydrocele of tunica vaginalis
49.4 Procedures on hemorrhoids
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy
49.45 Ligation of hemorrhoids
49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS
49.49 Other procedures on hemorrhoids Lord
procedure
68.16 Closed biopsy of uterus Endoscopic
(laparoscopy) hysteroscopy) biopsy of uterus
68.2 Excision or destruction of lesion or tissue of uterus
68.21 Division of endometrial synechiaeLysis of
intraluminal uterine adhesions
68.22 Incision or excision of congenital septum of
uterus
68.23 Endometrial ablation Dilation and curettage,
Hysteroscopic endometrial ablation
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus
Uterine myomectomy
I85.0 Oesophagealvarices with bleeding
I85.9 Oesophagealvarices without bleeding
I86.4 Gastric varices
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(Esophageal
varices, Gastric
varices)

6

7

8

9

I98.2* Oesophagealvarices without bleeding in
diseases
classified elsewhere
I98.3* Oesophagealvarices with bleeding indiseases
classified elsewhere
42.33 Esophageal varices by endoscopic approach
43.41 Ligation of gastric varices by endoscopic
approach
44.43 endoscopic control of gastric or duodenal
bleeding
Esophageal44.22 Endoscopic dilation of pylorus Dilation with
Gastric Stricture
balloon endoscope Endoscopic dilation of
gastrojejunostomy site
44.92 Dilation of esophagus Dilation od cardiac
Sphincter
Esophagogastric C15.-Malignant neoplasm of oesophagus
cancer with
C16.-Malignant neoplasm of stomach
obstruction
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or
(Esophageal
tissue of esophagus
cancer, gastric
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus
cancer)
Colorectal
D12.6 Colon, unspecificed polyposis (hereditary) of
polyp
colon
(colonic, rectal
K63.5 Polyp of colon
polyp)
K62.0 Anal polyp
K62.1 Rectal polyp
45.42 Endoscopic Polypectomy of large intestine
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue
of large intestine Endoscopic ablation of tumor
of large intestine Endoscopic control of colonic
bleeding
Common bile K800:Calculus of gallbdr w ac cholecystitis
duct Stone
K801:Calculus of gallbdr w othcholecystitis
(Bile duct
K802:Calculus of gallbdr w/o cholecystitis
stone)
K803:Calculus of bile duct w cholangitis
K804:Calculusof bile duct w cholecystitis
K805:Calculus of bile duct w/o cholangitis or
cholecystitis
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51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy
51.88 Endoscopic removal of stone (s) from biliary
tract
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliarydrainage tube
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile
10

11

12

duct
Pancreatic
K86.8 Other specified diseases of pancreas: Calculus
ductstone
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into
Pancreatic duct
52.94 Endoscopic Removal of stone from pancreatic
duct
Bile duct
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma:
stricture
Cholangiocarcinoma
C23 Malignant neoplasm of gallbladder
C24.-Malignant neoplasm of other and unspecified
parts of biliary tract
C25.- Malignant neoplasm of pancreas
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic
duct or gall bladder without calculus
K82.8 Other specified diseases of gallbladder:
Adhesions of
cystic dust or gallbladder without Calculus
K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of bile duct
without calculus
K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions
of bile duct
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive
system, not elsewhere classified: Postoperative
bile duct (common), (hepatic) stricture
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy
51.86 Endoscopic insertion of nasabiliary drainage
tube
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile
duct
Pancreatic duct C25.- Malignant neoplasm of pancreas
stricture
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis
K86.1 Other chronic pancreatitis
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive
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system, not elsewhere classified: postoperative
bile
duct (common), (hepatic) stricture
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into
Pancreatic duct
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreaticdrainage
tube
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct

หมายเหตุ : รอประกาศเพิ่มจาก 12 โรคเดิม (รอผลการพิจารณาจากที่ประชุม สปสช.)
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 20
รอยละ 25
รอยละ 30
วัตถุประสงค
1. ลดความแออัดของผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหมีจํานวนเตียงที่สามารถรับผูปวยที่
จําเปนตองรับไวเปนผูปวยใน
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง
3. ประชาชนเขาถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผูปวยที่เขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery
วิธีการจัดเก็บขอมูล
หนวยบริการบันทึกขอมูลผูปวยที่เขารับการผาตัด ODS ผานระบบ One Day Surgery
System
แหลงขอมูล
One Day Surgery System
รายการขอมูล 1
จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการผาตัด One Day Surgery
รายการขอมูล 2
จํ า นวนผู ป ว ยที่เ ข าเงื่อนไขในการเขารับ การผาตัด One Day Surgery ดว ยโรคที่กําหนด
(Principle diagnosis)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
รอยละ 20
รอยละ 20
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอยละ 25

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
รอยละ 25
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ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
รอยละ 30
รอยละ 30
วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day
Surgery (ODS)
1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน One Day Surgery (ODS)
2. คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
data
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
NA
NA
36.34
(ขอมูล 9 เดือน)
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การแพทย เ ขตสุ ข ภาพที่ 2

1. นพ.กิตติวัฒน มะโนจันทร
กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2517 4270-9 ตอ 7678-9
โทรศัพทมือถือ : 08 2649 4884 โทรสาร : 0 2917 8917
E-mail : kityimpan@gmail.com
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 4423 5000 โทรศัพทมือถือ : 081 967 4148
E-mail : taweechai1@hotmail.com
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
3. นพ.วิบูลย ภัณฑบดีกรณ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 3458 7800 โทรศัพทมือถือ : 081 941 7746
E-mail : wibunphantha@yahoo.com
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6357 โทรศัพทมือถือ : 08 1935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6358-59
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : supervision.dms@gmail.com
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นางจุฬารักษ สิงหกลางพล
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6329 โทรศัพทมือถือ : 08 1355 4866
E-mail : klangpol@yahoo.com
โทรสาร : 0 2965 9851
2.. นางสาวบัณฑิตา ภูพวก
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6330 โทรศัพทมือถือ : 09 5954 9878
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail :bantita_1993@hotmail.com
กลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6329
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : sp.dms57@gmail.com
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 6347 โทรศัพทมือถือ : 08 5959 4499
โทรสาร : 0 2591 8279
E-mail: eva634752@gmail.com
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 2

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 3

คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
เขต
37. อัตราตายของผูปวยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเขาถึงบริการ definite care
1.1 อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเขาหองผาตัดไดภายใน 60 นาที ไมต่ํากวารอยละ 80
1.2 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A,
S, M1 ไมต่ํากวารอยละ 60
ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สําคัญและมีความรุนแรง
2.1 อัตราตายของผูปวย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับการทํา root
cause analysis ไมต่ํากวารอยละ 100
2.2 อัตราตายผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (mortality rate of severe traumatic
brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)
เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทยฉุกเฉิน
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพ ไม
ต่ํากวารอยละ 80
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ ไมต่ํากวา
รอยละ 80
ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ)
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
และปองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบดวย การดูแลผูปวยกอนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในหองฉุกเฉิน (ER) การ
สงตอระหวางสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยดานการแพทย
และสาธารณสุข (Disaster)
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “หวงโซคุณภาพ (Chain of Quality)”
ไดแก EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสราง
“หวงโซแหงการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เปาประสงค 1) เพิ่มการเขาถึงบริการของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพที่ปองกันได (Preventable Death) จากการเจ็บปวยฉุกเฉิน
3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การพัฒนา ECS ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ
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“ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยก
เปน Triage Level 1
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน
“การบาดเจ็บตอเนื้อสมอง (Severe traumatic brain injury) TBI” หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของ หนาที่การทํา งานของสมอง หรือเกิดพยาธิสภาพของสมองจากแรง
กระทําภายนอก ทั้งนี้ไมรวมบาดแผลบริเวณใบหนา กระดูกใบหนาแตก หรือบาดเจ็บ
ภายนอกอื่นๆ
เกณฑเปาหมาย
อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ Admit จากหองฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S,
M1 นอยกวารอยละ 12 *โรงพยาบาลชลบุรีรอยละ 14.7, โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรรอยละ 12.8
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 12
เกณฑเปาหมาย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1
1.1 อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขาหอง
ผาตัดไดภายใน 60 นาที ไมต่ํากวารอยละ 80
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 80
1.2 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมต่ํากวารอยละ 60
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 60
เกณฑเปาหมาย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 2
2.1 อัตราตายของผูปวย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับการทํา root cause analysis ไมต่ํากวารอยละ
100
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 100
2.2 อัตราตายผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1
– S 06.9) ไมเกินรอยละ 45
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 45
-
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เกณฑเปาหมาย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 3
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพ ไมต่ํากวารอยละ 80
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 80
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ ไมต่ํากวารอยละ 80
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 80
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร เพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ
และ ภาวะภัยพิบัติ
ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพื่อใหผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินไดรับบริการที่เทาเทียม ทั่วถึง ทันเวลา
ปลอดภัยและประทับใจ
ประชากรกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1
ประชากรกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1, F2 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1, 2, 3
(1.1,1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
HDC
1. ผูเจ็บปวยเสียชีวิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัสบัตร
ประชาชน
2. ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION
3. ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟม ACCIDENT
แหลงขอมูล
มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

200

รายการขอมูล ตัวชี้วัดรอง
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ ตัวชี้วัดรอง ตัว
1.1
ที่ 1.2
A = จํานวน
A = จํานวน
ผูปวย trauma ผูปวย triage
triage level 1 level 1, 2 อยู
และมีขอบงชี้ใน ในหองฉุกเฉินที่
การผาตัด ใน
admit ภายใน
โรงพยาบาล
2 ชม.
ระดับ A, S, M1
สามารถเขาหอง
ผาตัดไดภายใน
60 นาที

B =จํานวนผูปวย
trauma triage
level 1 และมีขอ
บงชี้ในการผาตัด
ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
และไดรับการ
ผาตัดทั้งหมด

B = จํานวน
ผูปวย triage
level 1, 2 ที่
admit ทั้งหมด

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
2.1
A = จํานวนผูปวย
PS score >0.75
ที่เสียชีวิต และ
ไดรับการทํา RCA
ในโรงพยาบาลทุก
ระดับ

B = จํานวนผูปวย
PS score >0.75
ที่เสียชีวิตใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับ

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
2.2
A = จํานวนผูปวย
เสียชีวิตจาก
บาดเจ็บรุนแรงตอ
สมอง {(ICD S 06.1
– S 06.9) และใส
ทอชวยหายใจ ( ICD
9 procedure 96.0,
96.04, 96.05) การ
ใชเครื่องชวยหายใจ
(ICD 9 procedure
96.7) หรืออยูใน
ภาวะโคมา ( ICD
10: R 40.243}
B = จํานวนผูปวย
บาดเจ็บรุนแรงตอ
สมองทั้งหมด (ICD
S 06.1 – S 06.9)
และใสทอชวย
หายใจ ( ICD 9
procedure 96.0,
96.04, 96.05) หรือ
การใชเครื่องชวย
หายใจ (ICD 9
procedure 96.7)
หรืออยูในภาวะ
โคมา ( ICD 10: R
40.243)

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
3.1
A = จํานวน TEA
unit ใน
โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
ที่ผานเกณฑ
ประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
3.2
A = จํานวน
โรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป
ที่ผานเกณฑ
ประเมิน ECS
คุณภาพ

B = จํานวน TEA
unit ทั้งหมดใน
โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1

B = จํานวน
โรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป
ที่ผานเกณฑ
ประเมิน ECS
คุณภาพทั้งหมด

(A/B) X 100
ไตรมาส 4
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เกณฑการประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ Admit จากหองฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 นอยกวารอยละ 12
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตของผู
อัตราการเสียชีวิตของผู
เจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน
เจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 < 15%
ระดับ A, S, M1 < 12%
เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 1 :
1.1 อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขาหอง
ผาตัดไดภายใน 60 นาที ไมต่ํากวารอยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราของผูปวย trauma
อั ต ราของผู ป ว ย trauma อัตราของผูปวย trauma
triage level 1 และมีขอ
triage level 1 และมี ข อ triage level 1 และมีขอ
บงชี้ในการผาตัด ใน
บ ง ชี้ ใ น ก า ร ผ า ตั ด ใ น บงชี้ในการผาตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
สามารถเขาหองผาตัดได
สามารถเข า ห อ งผ า ตั ด ได สามารถเขาหองผาตัดได
ภายใน 60 นาที ไมต่ํากวา ภายใน 60 นาที ไมต่ํากวา ภายใน 60 นาที ไมต่ํากวา
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 2 :
1.2 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมต่ํากวารอยละ 60
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รอยละ 60

2.1 อัตราตายของผูปวย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับการทํา root cause analysis ไมต่ํากวารอยละ 100
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราตายของผูปวย PS
อัตราตายของผูปวย PS
score >0.75 ใน
score >0.75 ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
ไป ไดรับการทํา root
ไป ไดรับการทํา root
cause analysis ไมต่ํากวา
cause analysis ไมต่ํากวา
รอยละ 100
รอยละ 100
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2.2 อัตราตายผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S
06.9) ไมเกินรอยละ 45
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไมเกิน 45 %
ไมเกิน 45 %
ไมเกิน 45 %
ไมเกิน 45 %
เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 3 :
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพ ไมต่ํากวารอยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 10
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ ไมต่ํากวารอยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 80
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล และ ในโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA Unit เพื่อทําหนาที่
จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก
รวบรวมขอมูลการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉินภายใน 24
ชั่วโมง
วิเคราะหโรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน
Audit เพื่อคนหาโอกาสการพัฒนา และจัดทําขอเสนอแนะ
วางแผนการพัฒนาโดยจัดลําดับความสําคัญ
นําแผนไปปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม
ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล
2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด
2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ การฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 สวนกลาง
3.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต
3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต
3.3 วิเคราะหในระดับนโยบาย เชน สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/
คูมือความปลอดภัยผูปวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ

ผูประสานงานตัวชี้วัด

Baseline
data

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
รอยละ
N/A
N/A
11.89
1. น.พ.ชาติชาย คลายสุบรรณ
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน :037-211297
โทรศัพทมือถือ : 086-1414769
โทรสาร : 037-211297
E-mail : beera024@gmail.com
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
2. น.พ.รัฐพงษ บุรีวงษ
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 035-211888 ตอ 2103 โทรศัพทมือถือ : 086-5694886
โทรสาร : 035-242182
E-mail : rattapong.b@gmail.com
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. พ.ญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ
หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5906286
โทรศัพทมือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com
กรมการแพทย
1. นพ.ชาติชาย คลายสุบรรณ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 086-1414769
โทรสาร : 037-211297
E-mail : beera024@gmail.com
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสโรช จินดาวณิชย
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901664
โทรศัพทมือถือ : 081-0745599
โทรสาร : 02-5901853
Email: maxjung_woo@hotmail.com
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
3. นางสาวปาริฉัตร หมื่นจี้
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901664
โทรศัพทมือถือ : 095-4845829
โทรสาร : 02-5901853
E-mail : m.b.parichat@gmail.com
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
4. นางสาวพิมลมาส คุมชุม
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901664
โทรศัพทมือถือ : 085-2878945
โทรสาร : 02-5901853
E-mail : pepimolmas11@gmail.com
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
5. นายอัครเดช เปงจันตา
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901664
โทรศัพทมือถือ : 093-3923702
โทรสาร : 02-5901853
Email: akaradhp@gmail.com
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
1. นายโสรัจจะ ชูแสง
หัวหนางานบริหารระบบสารสนเทศ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 081-8271669
โทรสาร :
Email : sorajja.c@niems.go.th
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
1. น.พ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 081-8429384
โทรสาร :
E-mail : teerachai.y@gmail.com
สํานักการแพทย เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย
2. น.พ.กุลพัฒน วีรสาร
นายแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-3069899 ตอ 2399 โทรศัพทมือถือ : 081-8438830
โทรสาร : 02-3547084
E-mail :kveerasarn@gmail.com
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
3. น.พ.เกษมสุข โยธาสมุทร
นายแพทยปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 083-8033310
โทรสาร :
E-mail : k.yothasamutr@gmail.com
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย
4. น.พ.ชาติชาย คลายสุบรรณ
นายแพทยชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 086-1414769
โทรสาร : 037-211297
E-mail : beera024@gmail.com
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

205

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Services Excellence (ยุทธศาสตรดานการบริการเปนเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
จังหวัด
38. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย
การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตไดรับ
บริ การการแพทย ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ไดมาตรฐานตั้งแตจุดเกิดเหตุจ นถึง
สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งมี
ภาวะคุกคามตอชีวิตซึ่งหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันที เพื่อแกไขระบบการหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแลวผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทําใหการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นไดอยาง
ฉับไวซึ่งไมรวมผูปวยสงตอ (Refer)
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ไดขึ้นทะเบียนใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
ไมต่ํากวา รอยละ 22
ไมต่ํากวา รอยละ 24
ไมต่ํากวา รอยละ 24
วัตถุประสงค
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน
2.เพื่อใหประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินให
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชากรกลุมเปาหมาย
ประชาชนทุกคนในประเทศไทย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จากการบันทึกขอมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของแตละจังหวัดใน
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ
2. จากการบันทึกขอมูลการคัดแยกผูปวยของ รพ.ระดับA , S และM1สังกัด สธ.ในระบบ
รายงาน PAของ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
แหลงขอมูล
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ
รายงานการคัดแยกผูปวยที่หองฉุกเฉิน ของ สพฉ.
รายการขอมูล 1
A = จํานวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน (ER Visit)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562 : พิจารณาจากสัดสวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน เปรียบเทียบกับจํานวน
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่หองฉุกเฉินทั้งหมด
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
รอยละ 24
วิธีการประเมินผล :
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายที่กําหนด ทุกไตรมาส
เอกสารสนับสนุน :
1. รายงานขอมูลการใหบริการในระบบ ITEMS หรือ ระบบ PA ภาครัฐ
2. รายงานการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินจาก รพ.ระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแหง
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
63,022
จํานวนครั้ง
80,522
98,732
106,739
ผูปวยสีแดง EMS
476,281
จํานวนครั้ง
526,961
521,422
384,173
ผูปวยสีแดง ER visit
13.23
รอยละ
15.28
18.94
27.78
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
1. นางสาวกมลทิพย แซเลา
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-8721600
โทรศัพทมือถือ : 089 0361669
โทรสาร : 02-8721603
E-mail : kamolthip.s@niems.go.th
2. นายสุวภัทร อภิญญานนท
พนักงานปฏิบัติการ (หัวหนางาน)
งานติดตามประเมินผล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-8721600
โทรศัพทมือถือ : 081-8321669
โทรสาร : 02-8721603
E-mail : Suwapat.a@niems.go.th
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
หนวยงานประมวลผลและ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. นางสาวกมลทิพย แซเลา
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-8721600
โทรสาร : 02-8721603
2. นายสุวภัทร อภิญญานนท
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-8721600
โทรสาร : 02-8721603
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
โทรศัพทมือถือ : 089 0361669
E-mail : kamolthip.s@niems.go.th
พนักงานปฏิบัติการ (หัวหนางาน)
งานติดตามประเมินผล
โทรศัพทมือถือ : 081-8321669
E-mail : Suwapat.a@niems.go.th
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1. โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
จังหวัด
39. รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไกเพื่อ
จัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มีขอมูล สถานการณ ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2. มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3. มีกลไกการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
5. มีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมใน 3
กลุมหลักที่กําหนด ไดแก พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่มีมลพิษทาง
อากาศ และพื้นที่คาดวาจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (จํานวน 46 จังหวัด)
พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ (จํานวน 27 จังหวัด) และพื้นที่ทั่วไปที่
มีปญหาดานสิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่ (จํานวน 23 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 100 ของจังหวัด
รอยละ 80 ของจังหวัด
รอยละ 60 ของจังหวัด
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
ผานเกณฑระดับดี
ผานเกณฑระดับดีมาก
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกัน ดูแลสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม
ประชากรกลุมเปาหมาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัด และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงใหศูนยอนามัย (ศอ.) เปนราย
ไตรมาส
2. ศูนยอนามัย (ศอ.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของเขตและจัดสงขอมูลให
กรมอนามัย ตามแบบฟอรมที่กําหนด และสําเนา ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.)
3. หนวยงานสวนกลาง รวบรวมและวิเคราะหขอมูลระดับประเทศ จัดทําเปนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานฯ รายไตรมาส และสําเนาใหกรมควบคุมโรค
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แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลารายงาน
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอยละ 100 ของจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการ/มีการชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานฯ เพื่อ
ลดปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพแกหนวยงาน
สาธารณสุข องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นทึ่
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอยละ 100 ของจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการ/มีการ
ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานฯ เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ แกหนวยงาน
สาธารณสุข/ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นทึ่

4. ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงานฯ จัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ กระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป
B = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
(A/B)X100
รายไตรมาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
(ธันวาคม 2561, มีนาคม 2562, มิถุนายน 2562, กันยายน 2562)

รอบ 6 เดือน
รอยละ 40 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
รอยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดี

รอบ 9 เดือน
รอยละ 70 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

รอบ 9 เดือน
รอยละ 70 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดี

รอบ 12 เดือน
รอยละ 100 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

รอบ 12 เดือน
รอยละ 80 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดี
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ป 2564:
รอบ 3 เดือน
รอยละ 100 ของจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการ/มีการ
ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานฯ เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ แกหนวยงาน
สาธารณสุข/ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นทึ่
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
รอยละ 40 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดีมาก

รอบ 9 เดือน
รอยละ 50 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดีมาก

รอบ 12 เดือน
รอยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดีมาก

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําการประเมินตนเอง (ตามแบบฟอรมที่กําหนด)
2. ศูนยอนามัย (ศอ.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.)
2.1 ทําการทวนสอบและวิเคราะหผลการประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
2.2 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมที่
กําหนด)
2.3 สุมประเมินเชิงคุณภาพ
2.4 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต
3. สวนกลาง (กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค) สุมประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของประเทศ
1. ระบบสารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย (NEHIS) และคูมือการใชงาน
ระบบฯ
2. แนวทางการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3. คําแนะนําการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ
4. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล
5. คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับฝายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของ
6. Animation ใหความรูดานกฎหมายสาธารณสุขและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
6.1 โปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข
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6.2 หลักสูตรอบรมใหความรูดานการบังคับใชกฎหมายและการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
7. คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
8. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
9. กฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่
เกี่ยวของ11. คูมือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
10. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
11. คูมืออบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรปองกันและระงับการแพรเชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
12. คูมือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
13. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
14. แนวทางการพัฒนาชุมชสนเขมแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
15. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนสําหรับประชาชน และเจาหนาที่
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

Baseline data

รอยละของจังหวัดที่มีระบบ
จัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวย
วัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.
2559
2560
2561
รอยละ
94.74
60.53
65.79
(72 จังหวัด) (46 จังหวัด) (50 จังหวัด)
ณ 25 กย.
60

ณ 11 กย.
61

ประเด็นมีขอมูล สถานการณ ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904202
โทรศัพทมือถือ : 084-7141092
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
2. นายประหยัด เคนโยธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904380
โทรศัพทมือถือ : 097-1141359
โทรสาร : 02-5904388
E-mail : paktiw_y@hotmail.com
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สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
ประเด็นมีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1. นายสุพจน อาลีอุสมาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904359
โทรศัพทมือถือ : 081-8691246
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
2. นายประหยัด เคนโยธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904380
โทรศัพทมือถือ : 097-1141359
โทรสาร : 02-5904388
E-mail : paktiw_y@hotmail.com
ประเด็นมีกลไกการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1. นายพลากร จินตนาวิวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904219
โทรศัพทมือถือ : 084-8289950
โทรสาร : 02-5918180
E-mail : palakorn.c@anamai.mail.go.th
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
2. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904219
โทรศัพทมือถือ : 097-1523336
โทรสาร : 02-5918180
E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ประเด็นมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904128
โทรศัพทมือถือ : 099-6549915
โทรสาร : 02-5904200
E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
ประเด็นมีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1. นายชัยเลิศ กิ่งแกวเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904177
โทรศัพทมือถือ : 080-4346888
โทรสาร : 02-5904188
E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย
ประเด็นมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1. นางสุธิดา อุทะพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904253
โทรศัพทมือถือ : 063-4515644
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : sutida.u@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904202
โทรศัพทมือถือ : 084-7141092
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
2. นายประหยัด เคนโยธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904380
โทรศัพทมือถือ : 097-1141359
โทรสาร : 02-5904388
E-mail : paktiw_y@hotmail.com
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904202
โทรศัพทมือถือ : 084-7141092
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
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เอกสารแนบ
เกณฑการประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ป : ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับพื้นฐาน

ระดับดี
ระดับดีมาก
1. มีขอมูล สถานการณ ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1.1 มีการสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลดาน
1.1 มีการขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 1.1 มีการขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ ตามบริบทของพื้นที่ลงในระบบ NEHIS และ ตามบริบทของพื้นที่ลงในระบบ NEHIS และ
1.2 มีการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลดาน หรือจัดเก็บเปนฐานขอมูลรูปแบบตางๆ
หรือจัดเก็บเปนฐานขอมูลรูปแบบตางๆ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย 5 ประเด็น และมีการบันทึกและ อยางนอย 7 ประเด็น และมีการบันทึกและ
จัดเก็บขอมูล อยูในรูปแบบของฐานขอมูล
จัดเก็บขอมูล อยูในรูปแบบของฐานขอมูล
ใหมีความครบถวน ถูกตองและทันสมัย
1.3 มีสถานการณดา นสิ่งแวดลอมและ
1.2 มีการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลดาน 1.2 มีการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลดาน
สุขภาพในระดับพื้นที่ (ที่สามารถระบุ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ สิ่งแวดลอมและสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
ประเด็นปญหาหรือปจจัยเสีย่ งของพื้นที่ได) ใหมีความครบถวน ถูกตองและทันสมัย
ใหมีความครบถวน ถูกตองและทันสมัย
1.3 มีสถานการณดานสิ่งแวดลอมและ
1.3 มีสถานการณดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในระดับพื้นที่ (ที่สามารถระบุ
สุขภาพในระดับพื้นที่ (ที่สามารถระบุ
ประเด็นปญหาหรือปจจัยเสีย่ งของพื้นที่ได) ประเด็นปญหาหรือปจจัยเสีย่ งของพื้นที่ได)
1.4 มีการนําสถานการณปญ
 หาหรือปจจัย 1.4 มีการนําสถานการณปญ
 หาหรือปจจัย
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของพื้นที่ เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของพื้นที่
ไปกําหนดเปนนโยบาย/แนวทางการจัดการ ไปกําหนดเปนนโยบาย/แนวทางการจัดการ
ปญหา
ปญหา
1.5 มีการสื่อสารขอมูล สถานการณดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพในระดับพืน้ ที่ และ
แนวทางการควบคุม/ปองกันปญหาดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพแกประชาชนและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ : ขอมูลสิ่งแวดลอม ไดแก ขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
ขอมูลพื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ
ขอมูลสุขภาพ ไดแก ขอมูลจํานวนประชากร/ขอมูลสถานะสุขภาพ ของกลุมเสีย่ งสัมผัสมลพิษสิ่งแวดลอมและผูประกอบอาชีพ
ในพื้นที่
ฐานขอมูล ไดแก ระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย (NEHIS) /ระบบตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการ
ดานอาหาร กรมอนามัย /โปรแกรมสําเร็จรูปการบังคับใชกฏหมายวาดวยการสาธารณสุขขององกคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล /โปรแกรมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ /ฐานขอมูลในรูปแบบ Excel File และฐานขอมูลในรูปแบบอื่นๆ
2. มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2.1 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
2.1 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
2.1 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
2.2 มีการรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดและ 2.2 มีฐานขอมูลผลการตรวจวัดและเฝาระวัง 2.2 มีฐานขอมูลผลการตรวจวัดและเฝาระวัง
เฝาระวังดานมลพิษสิ่งแวดลอม
ดานมลพิษสิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่ ดานมลพิษสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมตาม
2.3 มีการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ
บริบทของพื้นที่ ตอเนื่องอยางนอย 3 ป
(โรค/อาการสําคัญ) จากมลพิษสิ่งแวดลอม
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และจากการประกอบอาชีพที่สําคัญ เพื่อการ
เฝาระวังในพื้นที่
2.4 มีการรวบรวมขอมูลโรค/อาการสําคัญ
ตามประเด็นปญหาในพื้นที่จากมลพิษ
สิ่งแวดลอมหรือจากการประกอบอาชีพ
2.5 มีแผนการพัฒนาหนวยบริการสุขภาพ
และการสนับสนุน ติดตามเพื่อการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมระดับ
รพศ./รพท. และ รพช. (บางแหง)
2.6 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนโรคจากการปรระกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม

ระดับดี
2.3 มีการรวบรวมขอมูลโรค/อาการสําคัญ
ตามประเด็นปญหาในพื้นที่จากมลพิษ
สิ่งแวดลอมและจากการประกอบอาชีพ
2.4 มีการนําขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและดานสุขภาพเสนอเขาที่
ประชุมที่เกี่ยวของ อยางนอย 1 คณะ เพื่อ
แกไขปญหาในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
2.5 มีการพัฒนาหนวยบริการสุขภาพและ
การสนับสนุน ติดตามเพื่อการจัดบริการอาชี
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมระดับ รพ
ศ./รพท., รพช. (ทุกแหง) และ รพ.สต.(บาง
แหง)
2.6 มีทีมสอบสวนโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด (วัด
ความสําเร็จที่คําสั่งฯ)

ระดับดีมาก
2.3 มีการรวบรวมขอมูลโรค/อาการสําคัญ
ตามประเด็นปญหาในพื้นที่จากมลพิษ
สิ่งแวดลอมและจากการประกอบอาชีพ
อยางนอย 3 ปติดตอกัน
2.4 มีการนําขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและดานสุขภาพเสนอเขาที่
ประชุมที่เกี่ยวของ อยางนอย 1 คณะ และมี
ขอมูลการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม อยางนอย
1 ประเด็น
2.5 มีการพัฒนาหนวยบริการสุขภาพและ
การสนับสนุน ติดตามเพื่อการจัดบริการอาชี
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมระดับ รพ
ศ./รพท., รพช. (ทุกแหง) และ รพ.สต.
(อยางนอยรอยละ 80)
2.6 มีทีมสอบสวนโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด และ
เครือขายทีมสอบสวนโรคฯ ระดับอําเภอ ที่
เปนรูปธรรม (วัดความสําเร็จที่คําสั่งฯ)
2.7 เปนการเฝาระวังที่คุมครองสุขภาพของ
ประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรใน
จังหวัด
3. มีกลไกการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของจังหวัด
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จัดการปจจัยเสี่ยงของจังหวัด
จัดการปจจัยเสี่ยงของจังหวัด
จัดการปจจัยเสี่ยงของจังหวัด
3.2 มีกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการ
3.2 มีการขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสีย่ ง 3.2 มีการขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงระดับจังหวัด เชน คณะกรรมการ ระดับจังหวัดผานกลไกคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดผานกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
คณะทํางาน เปนตน
3.3 มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการ 3.3 มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการ 3.3 มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงในระดับจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ ปจจัยเสี่ยงในระดับจังหวัดตามมติท่ปี ระชุม ปจจัยเสี่ยงในระดับจังหวัดตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่ง
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่ง
ขอมูลสถานการณและขอมูลการเฝาระวัง
ปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพื้นที่ สอดคลองกับขอมูลสถานการณและขอมูล สอดคลองกับขอมูลสถานการณและขอมูลการ
เฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน
การเฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
เชน การจัดประชุมคณะกรรมการ
พื้นที่ เชน การจัดทําโครงการ, การออก
สาธารณสุขจังหวัด, การจัดทําโครงการ, การ สุขภาพในพื้นที่ เชน การจัดทําโครงการ,
นโยบายระดับจังหวัด, คําสั่งผูวาราชการ
การออกนโยบายระดับจังหวัด, คําสั่งผูวา
ออกนโยบายระดับจังหวัด, คําสั่งผูว า
จังหวัด ฯลฯ
ราชการจังหวัด ฯลฯ
ราชการจังหวัด ฯลฯ
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3.4 มีการสงรายงานการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสีย่ งตามขอ 3.3
3.5 มีการสงสรุปผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสี่ยงประจําป

ระดับดี
3.4 มีการสงรายงานการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสีย่ งตามขอ 3.3
มายังฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
สาธารณสุขผานทางโปรแกรมกํากับติดตาม
รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
3.5 มีการสงสรุปผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการปจจัยเสี่ยงประจําป
มายังฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
สาธารณสุขผานทางโปรแกรมกํากับติดตาม
รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
3.6 มีการขยายผลหรือบูรณาการเครือขายที่
เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จัดการปจจัยเสี่ยง เชน การตั้ง
คณะอนุกรรมการ การจัดทําโครงการรวม
ระหวางหนวยงาน เปนตน

ระดับดีมาก
3.4 มีการสงรายงานการดําเนินงานขับเคลื่อน
การจัดการปจจัยเสี่ยงตามขอ 3.3 มายังฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขผาน
ทางโปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข
3.5 มีการสงสรุปผลการดําเนินงานขับเคลื่อน
การจัดการปจจัยเสี่ยงประจําปมายังฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขผาน
ทางโปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข
3.6 มีการขยายผลหรือบูรณาการเครือขายที่
เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดการ
ปจจัยเสี่ยง เชน การตั้งคณะอนุกรรมการ การ
จัดทําโครงการรวมระหวางหนวยงาน เปนตน
3.7 มีการประเมินผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานจัดการปจจัยเสี่ยง หรือมีตนแบบ
(best practice) การจัดการปจจัยเสี่ยงของ
จังหวัดอยางนอย 1 ประเด็น และเผยแพร
หรือนําไปใชประโยชน
3.8 มีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดการปจจัยเสี่ยง
หรือขอเสนอตอการพัฒนากฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
4.1 มีแผนการดําเนินงานควบคุม กํากับ และ
4.1 มีแผนการดําเนินงานควบคุม กํากับ
4.1 มีแผนการดําเนินงานควบคุม กํากับ
และติดตามใหสถานบริการการสาธารณสุขมี และติดตามใหสถานบริการการสาธารณสุขมี ติดตามใหสถานบริการการสาธารณสุขมีการ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน
จัดการมูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน
4.2 มีฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4.2 มีฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4.2 มีฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของสถานบริการการสาธารณสุข ไดแก
ของสถานบริการการสาธารณสุข ไดแก
ของสถานบริการการสาธารณสุข ไดแก
(1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
(1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
(1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สังกัด
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สังกัด
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สังกัด
กรมวิชาการ และรพ.สต.)
กรมวิชาการ และรพ.สต.)
กรมวิชาการ และรพ.สต.)
(2) โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานราชการ
(2) โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานราชการ
(2) โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
(3) โรงพยาบาลเอกชน
(3) โรงพยาบาลเอกชน
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4.3 สถานบริการการสาธารณสุขมีการ
รายงานขอมูลในโปรแกรมกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) รอยละ 10

ระดับดี
(4) คลินิกเอกชน
4.3 สถานบริการการสาธารณสุขมีการ
รายงานขอมูลในโปรแกรมกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) รอยละ 20

ระดับดีมาก
(4) คลินิกเอกชน
(5) สถานพยาบาลสัตว
4.3 สถานบริการการสาธารณสุขมีการ
รายงานขอมูลในโปรแกรมกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) รอยละ 30

5. มีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ
5.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ
5.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ
และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และมีการสงเสริม/สนับสนุนให
ทองถิ่น และมีการสงเสริม/สนับสนุนให
ทองถิ่น และมีการสงเสริม/สนับสนุนให
บุคลากรของหนวยงาน
บุคลากรของหนวยงาน
บุคลากรของหนวยงาน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และ
มีการถายทอดสื่อสารนโยบาย
มีการถายทอดสื่อสารนโยบาย
มีการถายทอดสื่อสารนโยบาย
ใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
5.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
5.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง บริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง บริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
สวนทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
สวนทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3. รอยละ 25 ขององคกรปกครองสวน
5.3 รอยละ 50 ขององคกรปกครองสวน
5.3 รอยละ 60 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผานการประเมิน
ทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผานการประเมิน
ทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไปประเด็นใด
(EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไปประเด็นใด
(EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไปประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง (ตามที่กรมอนามัยกําหนด)
ประเด็นหนึ่ง (ตามที่กรมอนามัยกําหนด)
ประเด็นหนึ่ง (ตามที่กรมอนามัยกําหนด)
5.4 มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของ 5.4 มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของ
หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 คน (เพื่อเปน อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 คน (เพื่อเปน
ผูใหคําปรึกษา : Instructor)
ผูใหคําปรึกษา : Instructor)
5.5 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ในพื้นที่ ผานการประเมินรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
ระดับเกียรติบัตร และเปนตนแบบการ
จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ครบทั้ง 9
ประเด็นงาน ใน 1 จังหวัด
หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา
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ระดับพื้นฐาน

ระดับดี
ระดับดีมาก
6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
6.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนใหตําบลมี
6.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนใหตําบลมี
6.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนใหตําบลมี
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัย ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัย ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
6.2 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ 6.2 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ 6.2 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
รอยละ 50 อนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 60
อนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 70 ขึ้นไป
6.3 มีนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
6.3 มีนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่
สิ่งแวดลอมตามบริบทของพื้นที่
6.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ/หรือเปน
แหลงเรียนรูนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
6.5 มีชุมชนตนแบบดานอนามัยสิง่ แวดลอม
อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
9. อุตสาหกรรมทางการแพทย
1. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย
เขต,ประเทศ
40. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพร
ระดับความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จของเกณฑวัดการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่นํา
เกณฑประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งกําหนดโดยกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เพื่อใชประเมินระดับความสําเร็จ
เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจําลองของโครงการที่เปนรูปธรรมภายใตแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุงเนนให
พื้นที่เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจร
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการทํา
เปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สรางการเติบโตของชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความรวมมือ
จากทุกภาคสวนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal
City) โดยมีแนวทางการดําเนินงานภายใต 4 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อน
พื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน
มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
มาตรการที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนเพิ่มมูลคาและการตลาด
มาตรการที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการ
ปจจุบันมีการดําเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรทั้งสิ้น 13 จังหวัด ซึ่งมีการ
ดําเนินงาน 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ดําเนินการนํารอง ตั้งแตป พ.ศ.2559 - 2560 ใน
4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพที่ 1) จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6)
จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8) จังหวัดสุราษฎรธานี (เขตสุขภาพที่ 11) และระยะที่
2 ดําเนินการสวนขยาย ตั้งแตป พ.ศ.2561 ใน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก (เขต
สุขภาพที่ 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพที่ 3) จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพที่ 4)
จังหวัดนครปฐม (เขตสุขภาพที่ 5) จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัด
มหาสารคาม (เขตสุขภาพที่ 7) จังหวัดสุรินทร (เขตสุขภาพที่ 9) จังหวัดอํานาจเจริญ
(เขตสุขภาพที่ 10) และจังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12)
การประเมินระดับความสําเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพรจะวัดจากเกณฑของการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร โดยแบงเปนตนทาง กลางทาง ปลายทาง จํานวน 10 ขอ ดังนี้
ตนทาง
1. มีฐานขอมูล ผูปลูก/พื้นที่ปลูก สมุนไพร
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วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

2. มีจุดรวบรวมและขยายสมุนไพรพันธุดี
3. จํานวนของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูเรื่อง GAP/organic สมุนไพร
ปละ 30 ราย
4. มีการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ไดรับการรับรอง Organic อยาง
นอย 1 แหลง
กลางทาง
5. มี แผนข อมูล ความตองการวัตถุดิบ สมุน ไพร/ผลิตภัณฑส มุน ไพรของจังหวัด
เมืองสมุนไพร (Demand & Supply Matching)
6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเดนในจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ
ปลายทาง
7. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตาม
แผน
8. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 18.5
9. รอยละมูลคาการใชยาสมุนไพรตอยาแผนปจจุบันเพิ่มขึ้น
10. มีขอมูลมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวาคาเฉลี่ย
(ประเมินโดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)
การวัดผลสําเร็จ:ดําเนินการประเมินตามแบบประเมินเกณฑพัฒนาเมืองสมุนไพรตามที่
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกําหนด โดยจังหวัดตองผานเกณฑรอย
ละ 80 (8ขอใน10ขอ) ในป 2562
เพื่อใหโครงการเมืองสมุนไพรดําเนินไปตามแผนแมบท วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย
เพื่อเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
เขตพื้นที่ดําเนินการโครงการเมืองสมุนไพรจํานวน 13 จังหวัด ใน 12 เขตสุขภาพ ไดแก
1. จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพที่ 1)
2. จังหวัดพิษณุโลก (เขตสุขภาพที่ 2)
3. จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพที่ 3)
4. จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพที่ 4)
5. จังหวัดนครปฐม (เขตสุขภาพที่ 5)
6. จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6)
7. จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6)
8. จังหวัดมหาสารคาม (เขตสุขภาพที่ 7)
9. จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8)
10. จังหวัดสุรินทร (เขตสุขภาพที่ 9)
11. จังหวัดอํานาจเจริญ (เขตสุขภาพที่ 10) 12. จังหวัดสุราษฎรธานี (เขตสุขภาพที่ 11)
13. จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12)
1. แบบประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน
1. ขอมูลจากแบบประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร
2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
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รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน

3. ขอมูลจาก hdcservice.moph.go.th
4. ขอมูลมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวาคาเฉลี่ย
A = จํานวนขอที่ผานเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร
B = เกณฑประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพรจํานวน10 ขอ
(A/B) × 100
ไตรมาส 4
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จังหวัดตองผานเกณฑ
จังหวัดตองผานเกณฑ
จังหวัดตองผานเกณฑ
รอยละ 80
รอยละ 90
รอยละ 100
Small success :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.มีฐานขอมูล ผูปลูก/ 1.มีการพัฒนา 1.มีการพัฒนา 1.รอยละของผูปวย
พื้นที่ปลูก, ผูจําหนาย, พันธุตนกลา
ผลิตภัณฑ
นอกทั้งหมดที่ไดรับ
ผูแปรรูป/
สมุนไพรที่มี
สมุนไพรเดนใน บริการ ตรวจ วินิจฉัย
ผูประกอบการ
คุณภาพ
จังหวัดเพิ่มขึ้น รักษาโรค และฟนฟู
2.มีพื้นทีดําเนินการ 2.มีแผนการ
อยางนอย 2
สภาพ ดวยศาสตร
ปลูกสมุนไพรใหเปน ตลาดและการ
ผลิตภัณฑ
การแพทยแผนไทย
Organic อยางนอย 1 ประชาสัมพันธ
และการแพทย
แหง
ทางเลือก รอยละ
และขับเคลื่อนให
3.มีแผนขอมูลความ บรรลุเปาตาม
18.5
2.รอยละมูลคาการใช
ตองการวัตถุดิบ
แผน
ยาสมุนไพรตอยา
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ
แผนปจจุบันเพิ่มขึ้น
สมุนไพรของจังหวัด
3.มีขอมูลมูลคา
เมืองสมุนไพร
การตลาดของ
(Demand & Supply
ผลิตภัณฑสมุนไพร
Matching)
รวมในจังหวัด
มากกวาคาเฉลี่ย
(ประเมินโดยกรมการ
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก)
4.รอยละของ
เกษตรกรที่ไดรับการ
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รับรอง
GAP/ORGANIC
เพิ่มขึ้น รอยละ 10
ตอป
วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

1. ขอมูลจากแบบประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร
2. การอัพเดตขอมูลขึ้นเว็บไซด healthkpi.moph.go.th
3. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
1. แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสมุนไพร
1. นางสาวพิชญารัตน วรรณวุฒิกุล ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกองสมุนไพร
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-1495609 โทรศัพทมือถือ : 087-2566825
โทรสาร : 02-1495609 E-mail : th.herbalcity@gmail.com
กองสมุนไพร
2. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย เภสัชกรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-1495609 โทรศัพทมือถือ : 099-4671110
โทรสาร : 02-1495609 E-mail : th.herbalcity@gmail.com
กองสมุนไพร
3. นางสาวอัปสร บุตรดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-1495609 โทรศัพทมือถือ : 080-1148545
โทรสาร : 02-1495609 E-mail : th.herbalcity@gmail.com
กองสมุนไพร
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบรายงานผลและ 1. นางสาวผสุชา จันทรประเสิรฐ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-9659490 โทรศัพทมือถือ : 064-3235939
โทรสาร : 02-9659490 E-mail : ppin1987@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน
2. นางสาวสุกัญญา ชายแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5917809 โทรศัพทมือถือ : 082-7298989
โทรสาร : 02-591-0218 E-mail : sukanya0210@gmail.com
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
เขต
41. ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
เขตสุขภาพ หมายถึง กลุมจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 3-6 ลานคนตอเขตสุขภาพ เพื่อ
เปนกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ การ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพ โดยมีโครงสรางสํานักงาน
เขตสุขภาพดําเนินงานที่ชัดเจน
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมีกระบวนการ
ในการดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรดานสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีด
สมรรถนะอย า งมื อ อาชี พ และศักยภาพตามเกณฑ มาตรฐานในทุ กระดั บ สถานบริ ก าร
ประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองคประกอบดังนี้
1)การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวาง
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งจํานวนและศักยภาพภายใตแผนความตองการอัตรากําลังคนด าน
สุขภาพในระยะ 5 ป ครอบคลุมทั้ง 5 กลุมสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบดวย
1.บุ คลากรวิ ชาชี พ (Health professionals) มี 7 สายงาน ไดแก แพทย ทัน ตแพทย
เภสั ช กร พยาบาลวิ ช าชี พ นั ก เทคนิ ค การแพทย นั ก กายภาพบํ า บั ด และ นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals)ไดแก
2.1 บุ ค ลากรซึ่ ง เป น ผู ป ระกอบโรคศิ ล ปะ 7 สายงาน ได แ ก นั ก รั ง สี ก ารแพทย นั ก
กิ จ กรรมบํ า บั ด นักจิตวิทยาคลินิก/นั กจิ ตวิ ทยา นักเวชศาสตรการสื่ อ ความหมาย นัก
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟสิกสรังสี และนักการแพทยแผนไทย
2.2 บุ ค ลากรอื่ น มี 7 สายงาน ได แ ก นั ก วิ ช าการทั น ตสาธารณสุ ข นั ก โภชนาการ
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ
นักวิชาการอาหารและยา
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบดวย
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานเวชสถิติ เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย และ
เจาพนักงานรังสีการแพทย
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบดวย นักวิชาการ/เจา
พนักงานการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจา
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พนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ นักวิชาการ/เจาพนักงานคอมพิวเตอร นักวิชาการ/เจา
พนักงานโสตทัศนศึกษา เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานธุรการ
5.บุคลากรผูทําหนาที่บริหารงาน ประกอบดวย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน
2)การสรางความรวมมือดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการสราง
ความสัมพันธและการประสานงานระหวางหนวยที่เกี่ยวของ (Stakeholder) เพื่อพัฒนา
ความรวมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนในเขตสุขภาพ และใชประโยชนในการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพใหบริการแกประชาชนในเขต
สุขภาพ
3)การบริหารงบประมาณดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดสรร/การใช/ติดตามการใชงบประมาณ ที่สนับสนุนความตองการกําลังคน
ทั้งดานจํานวนและศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตรเขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ
โดยพิจารณาจากการกําหนดเปาหมายความตองการกําลังคนและพัฒนาคน ผลการพัฒนา
และรอยละการใชงบประมาณไดตามแผนที่กําหนด
4)การบริหารจัดการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการในการ
สรรหา จั ดสรร กระจาย บุคลากร ทั้งดานจํานวนและศักยภาพ โดยกําหนดจากความ
ตองการนําไปสูการวางแผนการผลิตและพัฒนาที่สอดคลองกัน รวมทั้ง การกําหนดเนื้อหา
หลักสูตรดานการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
5)การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคนของเขต
สุขภาพ หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
เขตสุขภาพดานการวางแผนความตองการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/
การจั ดบริ การ เปน ตน โดยตองประเมิน สถานการณ ความเสี่ย ง ความคุมทุน และขอ
ขัดแยง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม
เกณฑ เ ป า หมายที่ กํ า หนด หมายถึ ง ผลลั พ ธ ที่ ค าดหวั ง ของการดํ า เนิ น การทั้ ง 5
องคประกอบ ตามรายละเอียดที่กําหนด ดังนี้
องคประกอบ วัตถุประสงคที่ตองการวัดผล
เกณฑเปาหมาย คาเปาหมาย
1.การ
1.กระบวนการจัดทําแผน
เฉลี่ย 5 ป
วางแผนการ 1.1.แผนความตองการกําลังคน 1. .แผนความ
ที่ระดับ 3
และ
ผลิตและ
(จํานวนที่สอดคลองกับแผน
ตองการกําลังคน
พัฒนา
กําลังคนของเขต) โดยมีความ
(จํานวนที่
เปาหมายปที่
5
กําลังคน
ครอบคลุมกลุมสาขา/วิชาชีพ 5 สอดคลองกับแผน
ที่ระดับ 5
ของเขต
กลุมเปาหมาย
กําลังคนของเขต)
2. แผนพัฒนา
สุขภาพ
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของ
เขตที่และสอดคลองกับ
บุคลากร เชื่อมโยง
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ยุทธศาสตร (4 Excellence ตาม
ยุทธศาสตร 20 ป)
2.การสราง 1.ความรวมมือระหวางสถาบัน
ความรวมมือ การผลิตและพัฒนาและเขต
ดานการผลิต สุขภาพ
และพัฒนา 2.การบูรณการทรัพยากรในการ
กําลังคน
ใช(คน เงิน ของ)
รวมกัน Stakeholder ในเขต
สุขภาพ
3.การบริหาร
งบประมาณ
ดานการผลิต
และพัฒนา
กําลังคน
4.การบริหาร
จัดการดาน
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน
5.การ
ประเมินผล
กระทบ
ระบบการ
บริหาร
จัดการการ
ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคนของ
เขตสุขภาพ

กับยุทธศาสตร 4
Excellence
มีการสรางความ
เฉลี่ย 5 ป
รวมมือของสถาบัน ที่ระดับ 3
การผลิตและ
และ
พัฒนากําลังคนที่ เปาหมายปที่
5
ตั้งอยูในพื้นที่ของ
ที่ระดับ 5
เขตสุขภาพ
ครอบคลุมตาม
เกณฑที่กําหนด
1.การใช ง บประมาณได อ ย า งมี การเบิกจาย
เฉลี่ย 5 ป
ประสิทธิภาพ และทันเวลา
งบประมาณไดตาม ที่ระดับ 3
และ
เกณฑที่กําหนด
เปาหมายปที่
5
ที่ระดับ 5
1.การจัดสรร/การกระจาย/
มีจํานวนความ
เฉลี่ย 5 ป
กลุมเปาหมายของบุคลากรอยาง ตองการ/การ
ที่ระดับ 3
และ
เหมาะสม(ทั้งดานจํานวน
พัฒนากําลังคนได
และศักยภาพ) ใหมีความ
เปาหมายปที่
ตามเกณฑที่
สอดคลองกับความตองการของ กําหนด
5
เขต
ที่ระดับ 5
1.ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการ 1.จํานวนการขาด
เฉลี่ย 5 ป
บริหารจัดการ เพื่อใหระบบการ แคลนบุคลากร ใน ที่ระดับ 3
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระดับเขตลดลง
และ
เปาหมายปที่
ในการแกไขปญหาการผลิตและ 2.จํานวนขอ
5
พัฒนากําลังคน
รองเรียน/อัตรา
ที่ระดับ 5
2.การลดขอรองเรียนและ การ การยาย ลาออก
ตอรองทางวิชาชีพที่อาจกอใหเกิด ลดลง
ความเสียหายในระดับเขต/
ประเทศ
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เกณฑเปาหมาย:
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
เขตสุขภาพ จํานวน 9 เขต ตองผาน เขตสุขภาพ จํานวน 10 เขต ตองผาน เขตสุขภาพ จํานวน 12 เขต ตองผาน
เกณฑระดับ 5 ขึ้นไป ทั้ง 5
เกณฑระดับ 5 ขึ้นไป ทั้ง 5
เกณฑระดับ 5 ขึ้นไป ทั้ง 5
องคประกอบ
องคประกอบ
องคประกอบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุมเปาหมาย
เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ตรวจราชการจังหวัด/
การสํารวจจากเขตสุขภาพ
การรวบรวม/วิเคราะห/สรุปผลรายงานรอบ 6 (ไตรมาสที่ 2)/รอบ 9 (ไตรมาสที่ 3)
แหลงขอมูล
จังหวัด/เขตสุขภาพ
รายการขอมูล 1
A = จํานวนเขตสุขภาพที่ผานเกณฑเปาหมายที่กําหนด
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
A
ระยะเวลาประเมินผล
2 ครั้ง (ตามรอบการตรวจราชการ)
เกณฑการประเมิน :
ป 2562
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผานเกณฑ 9 เขต ผานเกณฑ ทั้ง
ตามองคประกอบขอ 5 องคประกอบที่
ที่ 1 – 4 ที่ระดับ
ระดับคะแนน 5
คะแนน 4
ป 2562 : เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน
1
เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบที่ 1
ที่ระดับ >,=4

2
เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบที่ 1
ที่ระดับ>,= 4

คาคะแนนที่ได
3
4
5
เขตสุขภาพผาน
เขตสุขภาพผาน เขตสุขภาพผานเกณฑ
เกณฑตาม
เกณฑตาม
ตามองคประกอบที่
1-4 ที่ระดับ>,= 4
องคประกอบที่
องคประกอบที่
1-2 ที่ระดับ>,= 4 1-3 ที่ระดับ>,= 4
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ป 2562 : เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน
คาคะแนนที่ได
1
2
3
4
5
5 เขตสุขภาพผาน 6 เขตสุขภาพผาน 7 เขตสุขภาพผาน 8 เขตสุขภาพผาน 9 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
เกณฑตาม
เกณฑตาม
เกณฑตาม
เกณฑตาม
องคประกอบที่ 1-5 องคประกอบที่ 1-5 องคประกอบที่ 1-5 องคประกอบที่ 1-5 องคประกอบที่ 1-5 ที่
ที่ระดับ >,=5
ที่ระดับ >,=5
ที่ระดับ >,=5
ที่ระดับ >,=5
ระดับ >,=5
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะหผลเปรียบเทียบเกณฑที่กําหนด
เอกสารสนับสนุน :
นโยบาย/แผนกําลังคนของเขตสุขภาพ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 20 ป
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
เขตสุขภาพมีการ
ระดับ
50
บริหารจัดการระบบ
ความ
การผลิตและพัฒนา
สําเร็จ
กําลังคนไดตามเกณฑ
เปาหมายที่กําหนด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
สถาบันพระบรมราชชนก
ผูประสานงานตัวชี้วัด
1. ผูอ ํานวยสถาบันพระบรมราชชนก
โทรสาร : 02-5901817
2. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก
โทรสาร : 02-5901817
หนวยงานประมวลผลและ สถาบันพระบรมราชชนก
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1.ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก
การดําเนินงาน
โทรสาร : 02-5901817
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เอกสารแนบ
เกณฑเปาหมายทั้ง 5 องคประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบ
1.การวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ

ระดับคะแนน

เกณฑการดําเนินงานในแตละระดับ

5

แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน(ทั้งจํานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 4 Excellence และครอบคลุมทั้ง 5 กลุมสาขา/
วิชาชีพ(ทุกสายงาน) ทุกระดับบริการ
แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4
Excellence ครอบคลุมทั้ง 5 กลุมสาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4
Excellence ครอบคลุมทั้ง 4 กลุมสาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4
Excellence ครอบคลุมทั้ง 3 กลุมสาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4
Excellence ครอบคลุมทั้ง 2 กลุมสาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ100
มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ80
มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ60
มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ40
มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ20
การเบิกจายงบประมาณรอยละ100
การเบิกจายงบประมาณรอยละ90
การเบิกจายงบประมาณรอยละ80
การเบิกจายงบประมาณรอยละ 70
การเบิกจายงบประมาณต่ํากวารอยละ 60

4

3

2

1

2.การสรางความรวมมือดานการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน

5
4
3
2
1

3.การบริ ห ารงบประมาณด า น
การผลิตและพัฒนากําลังคน

5
4
3
2
1
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องคประกอบ

ระดับคะแนน

เกณฑการดําเนินงานในแตละระดับ

4.การบริหารจัดการดานการผลิต
และพัฒนากําลังคน

5

บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ รอยละ
100 ของเปาหมาย
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ รอยละ
80 ของเปาหมาย
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ รอยละ
60 ของเปาหมาย
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ รอยละ
40 ของเปาหมาย
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ รอยละ
20 ของเปาหมาย
ไมมีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขต หรือมีนอย
กวา/เทากับรอยละ 10 ของภาพรวมกระทรวง
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย
ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับ รอยละ 15 ของภาพรวมกระทรวง
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย
ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับ รอยละ 20 ของภาพรวมกระทรวง
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย
ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับ รอยละ 25 ของภาพรวมกระทรวง
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย
ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับ รอยละ 30 ของภาพรวมกระทรวง
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย
ลาออกลดลง ในระดับเขต)

4
3
2
1
5.การประเมิน ผลกระทบระบบ
การบริ ห ารจั ด การการผลิ ตและ
พัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ

5

4

3

2

1

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

230

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข
เขตสุขภาพ
42.รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
1. เขตสุ ขภาพ (Regional Health) หมายถึง ระบบการบริห ารงานสวนกลางในภู มิภ าค
เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดบริการสุขภาพแบบบูรณาการภายในเขต โดยมีเปาหมายลดอัตรา
ปวย อัตราตายของประชาชน และใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการในทุกระดับอยางเทา
เทียมและเปนธรรม โดยมีแนวนโยบายจะมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการลงไปใน
ระดับพื้นที่ แบงออกเปน 12 เขตสุขภาพ ประกอบดวยจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
เขต จํานวน
สุขภาพ จังหวัด
1
8
2
5
3
5
4
8
5
8
6
8
7
4
8
7
9
4
10
5
11
7
12
7

จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง นครนายก
กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว สมุทรปราการ
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด
นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี
นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง

2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง
2.1 ขาราชการ
2.2 พนักงานราชการ
2.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2.4 ลูกจางประจํา
2.5 ลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)
ในหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เขตสุขภาพที่ไดรับ
คะแนน ตามประเด็นการดําเนินการดานบริหารจัดการกําลังคนที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดครบ 4 ประเด็น โดยไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 จากคะแนน
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เต็ม 100 คะแนน (ประเด็นละ 25 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็นการดําเนินการ 4 ประเด็ น
ดังกลาว ประกอบดวย
3.1 มีขอมูล คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) ขอมูล หมายถึง รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับบุคลากรสาธารณสุข เชน
ชื่อ – สกุล, เพศ, อายุ, เงินเดือน, การเลื่อนตําแหนง ฯลฯ
2) รายงานสถิติกําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง รายงานขอมูลบุคลากรสาธารณสุข
เชน รายงานจํานวนขอมูลบุคลากรตามประเภทการจาง รายงานจํานวนบุคลากรตามตําแหนง
รายงานจํานวนสูญเสียบุคลากร รายงานจํานวนตําแหนงวาง ฯลฯ
3) ฐานขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง มีขอมูลบุคลากรสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข
4) มีขอมูล หมายถึง มีการเชื่อมโยงขอมูลกําลังคนดานสุขภาพในภาพรวมของ
กระทรวงสาธารณสุข
3.2 มีแผนบริหารตําแหนง คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) ตําแหนงวาง หมายถึง ตําแหนงที่ไมมีผูครองตําแหนง ประเภทขาราชการและ
พนักงานราชการทุกสายงาน ซึ่งมีความจําเปนและขาดแคลน โดยไมเกินกรอบอัตรากําลังที่
กําหนด
2) แผนบริหารตําแหนง หมายถึง มีการกําหนดวิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน
การบริหารจัดการตําแหนงวางที่มีอยูเพื่อใหสามารถดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนง
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก การจัดสรรเพื่อคัดเลือกบรรจุ การเรียกตัวผู
สอบแขงขัน การรับยาย/รับโอน/บรรจุกลับ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การยุบรวม
และกําหนดเปนสายงานที่มีความจําเปน
3) มีแผนบริหารตําแหนง หมายถึง ทุกเขตสุขภาพมีแผนบริหารตําแหนง และมี
กิจกรรมการดําเนินการตามขอ 2)
3.3 มีการดําเนินการตามแผน คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) แผน หมายถึง แผนบริหารตําแหนงวาง
2) การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน งตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือระเบียบ/ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จ
จนกระทั่ งมี คํา สั่ งและบัน ทึกขอมูล ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (HROPS)
3) การสรรหาบุคคล หมายถึง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
การบรรจุผไู ดรับคัดเลือก การบรรจุผูสอบแขงขันได การบรรจุกลับ การรับยาย/รับโอน
4) มีการดําเนินการตามแผน หมายถึง มีการดําเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่
ไดกําหนดไวตามแผนการบริหารตําแหนง โดยจะตองมีอัตราวางลดลงคงเหลือไมเกินรอยละ 5
ในไตรมาส 2 (และคงเหลือไมเกินรอยละ 3 ในไตรมาส 4) ซึ่งคํานวณจากจํานวนตําแหนงวาง
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ของขาราชการและพนักงานราชการคงเหลือ เทียบกับจํานวนตําแหนงทั้งหมดของขาราชการ
และพนักงานราชการที่มีอยู ณ วันรายงานผล
3.4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไมนอยกวารอยละ 71 คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) กรอบอัตรากําลัง หมายถึง การกําหนดจํานวนกําลังคนที่ควรมีตามภารกิจและ
หน า ที่ ของสถานบริ การสังกัดสํานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ โดยใชกรอบ
อัตรากําลังที่กําหนดป 2560 – 2564 ตามมติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 และจํานวนคนที่ ควรมีรวมการจ างทุ กประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (รายเดือน)
2) การใหบริการทางการแพทย หมายถึง การกระทําตอรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย จิตใจของมนุษย และการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการรักษาความเจ็บปวย ไม
วาจะเกิดจากโรคหรือเหตุใด ๆ การผดุงครรภ การคุมกําเนิด การฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
และจิตใจ การแกไขความผิดปกติของรางกาย จิตใจ รวมถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ ไมวาจะดวยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทยหรื อ
การแพทยทางเลือก (มติ อ.ก.พ กระทรวง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ไดแก
2.1) สายงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการแพทยที่มีความขาดแคลนสูง
หมายถึง สายงานที่สรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงไดยาก มีการผลิตนอย หรือมีอัตราการ
แขงขันทางการตลาดสูง ไดแก
1. นักกายภาพบําบัด/จพ.เวชกรรมฟนฟู
2. นักกิจกรรมบําบัด/จพ.อาชีวบําบัด
3. นักกายอุปกรณ/ชางกายอุปกรณ
4. นักรังสีการแพทย/จพ.รังสีการแพทย
5. นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
6. นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
7. นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย
2.2) สายงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการแพทยที่ยังมีความขาดแคลน ไดแก
1. นายแพทย
2. ทันตแพทย
3. เภสัชกร
4. พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค
5. จพ.ทัตนสาธารณสุข
6. เจาพนักงานเภสัชกรรม
7. ชางทันตกรรม
8. นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข
9. แพทยแผนไทย
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10. นักเทคนิคการแพทย/นักวิทยาศาสตรการแพทย/จพ.วิทย
3) บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จํานวนบุคลากรสายงานที่เกี่ยวของกับการ
ให บ ริ การทางการแพทย (ยกเวน 2.1 สายงานที่มีความขาดแคลนสูง) ที่มีอยูจ ริงของเขต
สุขภาพ เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่กําหนดในระดับหนวยงาน นับรวมทุกประเภทการจาง
(ข า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ า งประจํ า ลู ก จ า งชั่ ว คราว (รายเดื อ น) และพนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุข) มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 71
4. รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง
จํานวนเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตามขอ 3) เมื่อเทียบกับ
จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมดมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

ไมนอยกวารอยละ 70 ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 80
เกณฑการใหคะแนน
เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เขตสุขภาพที่ไดรับคะแนนตามประเด็นการ
ดําเนินการดานบริหารจัดการกําลังคนที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดครบ 4 ประเด็น โดยไดรับคะแนนรวมไม
นอยกวารอยละ 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ ประเด็นการดําเนินการ 4 ประเด็น ประกอบดวย
1. มีขอมูล
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2. มีแผนบริหารตําแหนง
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
3. มีการดําเนินงานตามแผน
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไมนอยกวารอยละ 71
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดการใหคะแนน :
1. มีขอมูล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
1
ขอมูลบุคลากรสาธารณสุขในหนวยงานเปนปจจุบัน
2
มีการรายงานสถิติกําลังคน
3
มีการใชประโยชน จากข อมูล บุคลากรสาธารณสุ ข (ใชวิธีการ
ประเมินโดยใชแบบทดสอบ)
รวม

คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
25 คะแนน
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2. มีแผนการบริหารตําแหนง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
ดําเนินงาน
1
มีการจัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนกําลังคน
5 คะแนน
2
จัดทําแผนกําลังคน และมีแผนบริหารตําแหนง
5 คะแนน
3
มีแผนกําลังคน ดานอื่นๆ เชน แผนความกาวหนาในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 10 คะแนน
มีการประชาสัมพันธ/เผยแพร แผนบริหารตําแหนงภายในเขตสุขภาพและหนวยงานใน
5 คะแนน
4
สังกัดเขตสุขภาพทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ)
รวม
25 คะแนน
3. มีการดําเนินการตามแผน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ตัวชี้วัด รอยละของตําแหนงวางลดลงตามเปาหมายที่กําหนด
สูตรคํานวณ = จํานวนตําแหนงวาง (ขาราชการ + พนักงานราชการ) สังกัดเขตสุขภาพ X 100
จํานวนตําแหนงทั้งหมด (ขาราชการ + พนักงานราชการ) สังกัดเขตสุขภาพ
เกณฑการใหคะแนน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

10 คะแนน
รอยละ 8
รอยละ 6

15 คะแนน
รอยละ 7
รอยละ 5

20 คะแนน
รอยละ 6
รอยละ 4

25 คะแนน
รอยละ 5
รอยละ 3

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไมนอยกวารอยละ 71 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
สูตรคํานวณ = จํานวนบุคลากรสาธารณสุขสายใหบริการทางการแพทย (ยกเวนสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยูจริง X 100
กรอบอัตรากําลังที่กําหนดในระดับหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน
20 คะแนน
25 คะแนน
ไตรมาส 4
รอยละ 68
รอยละ 69
รอยละ 70
รอยละ 71
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แนวทางการคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เขต
สุขภาพ

มีขอมูล
(25
คะแนน)

การบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
มีแผน
มีการดําเนินงาน
บุคลากร
รวม
ผาน
ไมผาน
บริหาร
ตามแผน
สาธารณสุข
(≥ 70%) (< 70%)
/
X
ตําแหนง
เพียงพอ ≥71 % (100 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

1. เพื่อใหมีกําลังคนดานสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข
2. หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข
ไปสูองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน
1. บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (รายเดือน))
2. เขตสุขภาพ และหนวยงานในสังกัดเขตสุขภาพ (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.และ สอ.น.)
1. วิเคราะหจากระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)
2. เอกสารแผนบริหารตําแหนงและการดําเนินการตามแผนของทุกเขตสุขภาพ
1. ฐานข อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรสาธารณสุ ข สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)
2. เขตสุขภาพ และหนวยงานในสังกัดเขตสุขภาพ (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.และ สอ.น.)
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รายการขอมูล 1
A = จํานวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
รายการขอมูล 2
B = จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาสที่ 4
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เขตสุขภาพมีระบบการ
มีแผนบริหารตําแหนง
มีการบริหารกําลังคนดาน
เขตสุขภาพทีม่ ีการ
บริหารจัดการขอมูลดาน
และมีการดําเนินการตาม สุขภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด บริหารจัดการกําลังคนที่
กําลังคนอยางมี
แผน
มีประสิทธิภาพไมนอย
ประสิทธิภาพ
กวารอยละ 70
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12เดือน
เขตสุขภาพมีระบบการ
มีแผนบริหารตําแหนง
มีการบริหารกําลังคนดาน เขตสุขภาพทีม่ ีการ
บริหารจัดการขอมูลดาน และมีการดําเนินการตาม สุขภาพใหเกิดประโยชน บริหารจัดการกําลังคนที่
กําลังคนอยางมี
แผน
สูงสุด
มีประสิทธิภาพไมนอย
ประสิทธิภาพ
กวารอยละ 75
ป 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เขตสุขภาพมีระบบการ
มีแผนบริหารตําแหนง
มีการบริหารกําลังคนดาน เขตสุขภาพทีม่ ีการ
บริหารจัดการขอมูลดาน และมีการดําเนินการตาม สุขภาพใหเกิดประโยชน บริหารจัดการกําลังคนที่
กําลังคนอยางมี
แผน
สูงสุด
มีประสิทธิภาพไมนอย
ประสิทธิภาพ
กวารอยละ 80
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล HROPS
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
รอยละของ
รอยละ
73.68
จังหวัดที่มี
บุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอคิดเปนละ 73.68 โดยคํานวณจากจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอตามกรอบ
อัตราขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 65 จํานวน 59 จังหวัด เทียบกับจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด
นายสรรเสริญ นามพรหม
ผูอ ํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901410
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901858
โทรศัพทมือถือ : 062-9599862
โทรสาร : 02-5901858
E-mail : hrmoph@gmail.com
กลุมงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวณัฐธยานกร เดชา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02–5918553
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail : pink1327@hotmail.com
2. นายวิฑูรย หอมดวง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02–5918553
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail : nonglom@hotmail.com
3. นางสาวมินตรา จิรมงคลโรจน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02–5918553
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail :mintra.jiramongkonrod@gmail.com
กลุมงานอัตรากําลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางฐิตาภรณ จันทรสูตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901348
โทรศัพทมือถือ : 091 - 8864662
โทรสาร : 02-5901344
E-mail : hrmd.strategy@gmail.com
2. นางสาวเปรมฤทัย เครือเรือน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901344
โทรศัพทมือถือ : 091 – 8864662
โทรสาร : 02-5901344
E-mail : hrmd.strategy@gmail.com
3.นางสาวกนกกาญจน ฤทธิ์เลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901344
โทรศัพทมือถือ : 091 - 8864662
โทรสาร : 02-5901344
E-mail hrmd.strategy@gmail.com
กลุมงานยุทธศาสตรและมาตรฐานดานบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข
ประเทศ
43. จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข (Happy Organization)
องค ก รแห ง ความสุ ข หมายถึ ง หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ
(หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มี
การดําเนินการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นไดแก
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองคกร (HPI)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหและแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)
และสุขภาวะองคกร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข
ขั้นที่ 4 การดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข
ขั้นที่ 5 มีความกาวหนาของการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขที่เปนรูปธรรม

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90
เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถนําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) และสุขภาวะองคกร(HPI) มาใชในการพัฒนาองคกร การบริหารงาน การ
ดําเนินการตางๆ เพื่อสงเสริมความสุขในการทํางานอยางตรงประเด็น ซึ่งจะสงผลใหบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมขององคกร
“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
การทําแบบประเมิน Happinometer : บุคลากรทุกคนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ขาราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจางประจํา
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจางชั่วคราว (ไมรวมลูกจางโครงการและพนักงานจางเหมา)
การทําแบบประเมิน HPI : บุคลากรระดับหัวหนางานของหนวยงานขึ้นไปทุกคน โดย
หนวยงานประกอบดวย
1. หนวยงานสวนกลาง
2. เขตสุขภาพ
3. สสจ.
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วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
แหลงขอมูลของรอบ 3
เดือน
รายการขอมูลการตอบ
แบบประเมิน
Happinometer
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
รายการขอมูลการตอบ
แบบประเมิน HPI
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
แหลงขอมูลของรอบ 6
เดือน
แหลงขอมูลของรอบ 9
เดือน
แหลงขอมูลของรอบ 12
เดือน
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
1.รอยละ 70 ของบุคลากร
ในหนวยงานมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer)

4. รพศ.
5. รพท.
6. รพช.
7. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.)
1.สํารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหนวยบริการผานระบบ sms
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
1. การตอบแบบประเมิน Happinometer ใชขอมูลจากระบบประเมิน ความสุ ขบุ คลากร
(Happinometer)
2. การตอบแบบประเมิน HPI ใชขอมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองคกร (HPI)
A = จํานวนบุคลากรที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer)
B = จํานวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
A = จํานวนหนวยงานที่มีบุคลากรระดับหัวหนางานขึ้นไปการเขาตอบแบบประเมินในระบบ
(HPI)
B = จํานวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
รายงานในระบบ SMS พรอมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 1)
รายงานในระบบ SMS พรอมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 2)
รายงานในระบบ SMS พรอมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 3)
ใชเกณฑการประเมิน (เอกสารหมายเลข 4)
ทุกไตรมาส

รอบ 6 เดือน
รอยละ 70 ของหนวยงานใน
จังหวัด/กรม มีการวิเคราะห
ผล Happinometer และ
HPI รวมทั้งมีการจัดทําแผน

รอบ 9 เดือน
รอยละ 70 ของหนวยงานใน
จังหวัด/กรม มีการ
ดําเนินงานตามแผนฯ อยาง
เปนรูปธรรม

รอบ 12 เดือน
มี Success Story หรือ
Bright Spot จากการ
ขับเคลื่อนองคกรแหง
ความสุข จังหวัด/กรมละ 1
เรื่อง
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2.รอยละ 70 ของหนวยงาน ขับเคลื่อนองคกรแหง
ในจังหวัด/กรม มีการ
ความสุข
ประเมินสุขภาวะองคกร
(HPI)
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หนวยงานที่มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) และแบบ
ประเมินสุขภาวะองคกร
(HPI) ไปใช รอยละ 80

ป 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หนวยงานที่มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) และแบบ
ประเมินสุขภาวะองคกร
(HPI) ไปใช รอยละ 90

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Happinometer

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
HPI

สํารวจ
แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 2 (เอกสารแนบ 1)
แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (เอกสารแนบ 2)
แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 4 (เอกสารแนบ 3)
รอยละของหนวยงานที่มีการนํา Happinometer ไปใช
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
รอยละ
78.84
71.9
(9 เดือน)
รอยละของหนวยงานที่มีการนํา HPI ไปใช
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
รอยละ
62.18
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพทมือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0-25902459
โทรศัพทมือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : bps.pavinee@gmail.com
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานประมวลผลและ กลุมพัฒนานโยบายดานสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
จัดทําขอมูล
สาธารณสุข
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพทมือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพทมือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : bps.pavinee@gmail.com
3. นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพทมือถือ : 085-1273438
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : j.kaampou@gmail.com
4. นางสาวรัชนก พิมพสะอาด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพทมือถือ : 080-4818387
โทรสาร : 02-5918628
E-mail : mook_0507@hotmail.com
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารแนบ 1
แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 2
รอยละ 70 ของหนวยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะหผล Happinometer และ HPI
จังหวัด..........................................................
ผลการวิเคราะห Happinometer
ผลการ
หนวยงาน
ความสุขราย
วิเคราะห HPI
เพศ
อายุ
สายงาน
อื่น ๆ
มิติ
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เอกสารแนบ 2

ขอมูลสถานการณ
กําลังคน
(เชน อัตรากําลัง กลุม
)

ผลวิเคราะห HPI

หนวยงาน

ผลวิเคราะห
Hppinometer

แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 3
รอยละ 70 ของหนวยงานในจังหวัด/กรม
มีการจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขและดําเนินงานตามแผนฯ
จังหวัด..........................................................
องคประกอบของแผนขับเคลื่อนองคกรแหง
ผลการดําเนินงานตามแผน
ความสุข
ดําเนินการ อยูระหวาง
แลว
ดําเนินการ

ปรับแผน

ปญหา/
อุปสรรค
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เอกสารแนบ 3
แบบประเมินผลการดําเนินงานไตรมาส 4
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง
(เกณฑการคัดเลือกตามเอกสารแนบ 4)
จังหวัด..........................................................
หนวยงาน.....................................................
ประเด็น Success story หรือ Bright spot
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทสรุปผูบริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปจจัยแหงความสําเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูประสานงาน…………………………………………………………เบอรติดตอ…………………………………………………………
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เอกสารแนบ 4
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
จังหวัด
44. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA
คํานิยาม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สังเคราะหเปนองคประกอบหลั ก
ที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน จําแนกองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็น
การประเมิ น และแปลงไปสูคําถามที่ใชในการประเมิน จากข อมูล เอกสารหลักฐานเชิ ง
ประจั ก ษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5
ดัชนี ไดแก ดัชนีความโปรงใส (Transparency) . ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability)
ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน (Corruption-Free Index) ดั ช นี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
(Work Integrity)
กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ประกอบดวย (1) ปลูก/ปลุกจิตสํานึก (2) ปองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข าย
มุ งเน น การป องกั น การทุจ ริต ใหเ ขม แข็ง และมี ป ระสิทธิภ าพผานกระบวนการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ภายใต แ ผนงาน
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ ยึ ดหลั กการบริ ห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏิบัติร าชการของหนว ยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใน
หน ว ยงาน ตลอดจนประเมิ น “ระบบงาน” ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและ
ค า นิ ย มสุ จ ริ ต จุ ด เนน หลักคือการประเมิน ตนเอง (Self-Assessment) จากขอเท็ จ จริ ง
ที่ ส ามารถตรวจสอบได จ ากเอกสารหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ต ามแบบสํ า รวจใช
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) หนวยงานเปาหมายคือ สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และ รพช. รวม 1,850 หนวยงาน
เกณฑเปาหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับสูงมาก
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
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ระดับ
คะแนน
วัตถุประสงค

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
80–100
60–79.99
40–59.99
20–39.99
0–19.99
1. เพื่ อ ประเมิ น ผลด า นคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและใหการบริหารราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. เพื่อใหประชาชนผูรับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม
ประชากรกลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,850 แหง จําแนกดังนี้
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 หนวยงาน
2. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 116 แหง
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 หนวยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 780 หนวยงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จํานวน 26 ขอ
(EB 1 – EB 26) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส และ
ตรวจสอบได
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1) หนวยงานเปาหมาย จํานวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3
เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาส
ที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกป) ตามแบบสํารวจ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment
: EBIT) จํานวน 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานที่เขารับการประเมินจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการอางอิงคําตอบในแตละขอ
คําถามตามความเปนจริง
แหลงขอมูล
แบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ (Evidence Base Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากสํานักงาน ป.ป.ช.
รายการขอมูล 1
A = จํานวนหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมินตนเองตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) ผานเกณฑรอยละ 90 (ใน 1 ป)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนหนวยงานทั้งหมดที่ไดรับการประเมิน ITA (1,850 หนวยงาน)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
หมายเหตุ :
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หนวยงานจํานวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความโปร ง ใส ตรวจสอบได ตามแบบประเมิ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ
(Evidence Base ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุก
ป) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุก
ป) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกป)
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)
รอบ 3 เดือน
หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
Small Success :
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษประเด็น
การจัดซื้อจัดจางเทานั้น
(EB 1- EB 4) ในไตรมาสที่ 1
เดือนธันวาคมของทุกป

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 6 เดือน
หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)

รอบ 9 เดือน
หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)

รอบ 12 เดือน
หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence
Base Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)

ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษทุกขอ
(EB 1- EB 26)
ในไตรมาสที่ 2
เดือนมีนาคมของทุกป

ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ทุกขอ
(EB 1- EB 26)
ในไตรมาสที่ 3
เดือนมิถุนายนของทุกป

ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษทุกขอ
(EB 1-EB 26)
ในไตรมาสที่ 4
เดือนกันยายนของทุกป
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วิธีการประเมินผล :

หนวยงานจํานวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุก
ป) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุก
ป) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกป) รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) ไตรมาสที่
2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกป)
เกณฑการใหคะแนน :
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป)
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1 – EB 4
คาเปาหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
เกณฑการใหคะแนน : ปรับเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
EB 1
EB 2
EB 3-EB 4
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1
3
5

เกณฑการใหคะแนน
หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB 1
หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB 2
หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB 3-4

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกป)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 26)
คาเปาหมายคือ ระดับ 3 รอยละ 80
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 26)
คาเปาหมายคือ ระดับ 4 รอยละ 85
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกป)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 26)
คาเปาหมายคือ ระดับ 5 รอยละ 90
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากสํานักงาน ป.ป.ช.
Baseline data
หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
วัด
พ.ศ.
2559
2560
2561
รอยละของหนวยงานใน
รอยละ
94.12
84.09
95.45
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผาน 80
ผาน 333 ผาน 1,764
ผานเกณฑการประเมิน ITA
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน
(85
(396
(1,848
หนวยงาน) หนวยงาน) หนวยงาน)

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1.นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท : 0 2590 1866
โทรศัพทมือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02 590 1330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท : 0 2590 1866
โทรศัพทมือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02 590 1330
E-Mail : pankung08@gmail.com
1.นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท : 0 2590 1866
โทรศัพทมือถือ : 08 1931 5388
โทรสาร : 02 590 1330
E-Mail : pankung08@gmail.com
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2.นางสาวศุทธินี นิลคง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพท : 0 2590 1330
โทรศัพทมือถือ : 09 8268 0408
โทรสาร : 0 2590 1330
E-Mail : sutthinee.ninkhong@gmail.com
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
เขต/จังหวัด
45. รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง จํานวน 13 กอง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 แหง
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 แหง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห ารจั ดการองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด ว ย 1) ลั ก ษณะ
สําคัญขององคการ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การ
นําองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5 การ
มุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
โดยสวนราชการดําเนินการภาคบังคับปละ 2 หมวดจนครบ 6 หมวด ดังนี้
1. จัดทําลักษณะสําคัญขององคการ จํานวน 13 คําถาม และทบทวนทุกป
2. ดําเนินการภาคบังคับปละ 2 หมวด ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินการหมวด 2 กับ
หมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5
พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
2565

ภาคบังคับ
หมวด 1,หมวด 5 (Maintain)
หมวด 2,หมวด 4
หมวด 3,หมวด 6
หมวด 1- 6
หมวด 1- 6

3. นําโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ลําดับแรก ที่ได
จากการประเมินองคการดวยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑฯ มาจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ หมวดละ 1 แผน
4. กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดตัวชี้วัดบังคับ
หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใชวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการ
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5. ใหสวนราชการกําหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหัวขอเกณฑฯ หมวด 7 ใหมี
ความสอดคลองกับ OFI พรอมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
6. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการของสวนราชการ
7. จั ดส งเอกสารผลการดําเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ใหกลุมพัฒ นาระบบ
บริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กําหนด
8. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ VDO Conference ทุก 3 เดือน
9. ตรวจประเมินผลการดําเนินงานสวนราชการในพื้นที่ โดยทีมผูตรวจประเมิน (Auditor)
และกลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 2 รอบ
เกณฑเปาหมาย

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
รายการขอมูล 5

ระดับหนวยงาน
ปงบประมาณ 2562
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับ 5 (รอยละ 70)
สวนกลาง
2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระดับ 5 (รอยละ 70)
3.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ระดับ 5 (รอยละ 40)
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ขใหส อดคลองกับ พระราชกฤษฎีกาว าดว ยหลั กเกณฑและวิธีก ารบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการและเปนบรรทัดฐานการติ ด ตาม
ประเมินผลของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จากรายงานผลการประเมินของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
A = จํานวนกองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางที่ดําเนินการผาน
เกณฑที่กําหนด
B = จํานวนกองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางทั้งหมด
A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินการผานเกณฑที่กําหนด
B = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ดําเนินการผานเกณฑที่กําหนด
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รายการขอมูล 6
B = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
1.สวนราชการจัดทํา
1.สวนราชการสงรายงาน 1.สวนราชการสงรายงาน
รายงานลักษณะสําคัญ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขององคการ ครบ 13 แผนพัฒนาองคการครบ แผนพัฒนาองคการครบ
คําถามภายในระยะ
2 หมวด ภายใน
2 หมวด ภายใน
เวลาที่กําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด
2.สวนราชการมีผล
2.สวนราชการสง
2.สวนราชการสง
ประเมินองคการ (Self
รายงานผลการ
รายงานผลการ
Assessment) เทียบกับ
ดําเนินงานตัวชี้วัดครบ ดําเนินงานตัวชี้วัดครบ
เกณฑฯ หมวด 2 กับ
2 หมวด ภายใน
2 หมวด ภายใน
หมวด 4 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดและ
คงรักษาสภาพ (Maintain)
หมวด 1 กับ หมวด 5
3.สวนราชการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
หมวด 2 กับหมวด 4
ไดครบถวน (หมวดละ 1
แผน) ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
4.สวนราชการกําหนด
ตัวชี้วัดหมวด 2 กับ
หมวด 4 ไดครบถวน
(บังคับหมวดละ 2
ตัวชี้วัด และกําหนดเอง
หมวดละ 3 ตัวชี้วัด ที่
สอดคลองกับ OFI)
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

รอบ 12 เดือน
1.กองในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนกลาง
ดําเนินการผานเกณฑที่
กําหนด ระดับ 5
(รอยละ 70)
2.สํานักสาธารณสุข
จังหวัดดําเนินการผาน
เกณฑที่กําหนด ระดับ 5
(รอยละ 70)
3.สํานักสาธารณสุข
อําเภอดําเนินการผาน
เกณฑที่กําหนด ระดับ 5
(รอยละ 40)

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

259

วิธีการประเมินผล :

ระดับ
คะแนน
1

2

3

ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนราชการจัดทําลักษณะสําคัญขององคการครบถวนไดแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
เกณฑการใหคะแนน
0.20
0.40
0.60
0.80 1 คะแนน
คะแนน คะแนน
คะแนน
คะแนน
5 คําถาม 7 คําถาม 9 คําถาม 11 คําถาม 13 คําถาม
เกณฑการใหคะแนน +/- 2 คําถาม ตอ 0.20 คะแนน (interval)
สวนราชการประเมินองคการ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด 4
ครบถวนไดแลวเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
เกณฑการใหคะแนน
หมวด 0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หมวด 5 คําถาม 7 คําถาม
9
11
13
2
คําถาม คําถาม คําถาม
หมวด 6 คําถาม 8 คําถาม 10
12
14
4
คําถาม คําถาม คําถาม
เกณฑการใหคะแนน +/- 2 คําถาม ตอ 0.10 คะแนน (interval)
สวนราชการจัดทําแผนพัฒนาองคการของหมวด 2 กับ หมวด 4
ครบถวนไดแลวเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
พ.ศ.
2562

4

เกณฑการใหคะแนน
0.50 คะแนน
1 คะแนน
มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด

สวนราชการจัดทําตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ OFI ของหมวด 2 กับ
หมวด 4 ครบถวนไดแลวเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
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เกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ตอ 0.10 คะแนน (interval)

5

เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด 0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หมวด
1
2
3
4
5
2
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
หมวด
1
2
3
4
5
4
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
สวนราชการจัดสงเอกสารผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑการใหคะแนน
ระยะเวลา
- 0.50 คะแนน
1 คะแนน
รอบ 3 เดือน
สงหลังวันที่ 2 ม.ค.
สงภายในวันที่ 2
62
ม.ค.62
รอบ 6 เดือน
สงหลังวันที่ 2 เม.ย.
สงภายในวันที่ 2
62
เม.ย.62
รอบ 9 เดือน
สงหลังวันที่ 2 ก.ค.
สงภายในวันที่ 2
62
ก.ค.62
รอบ 12 เดือน สงหลังวันที่ 25 ก.ย. สงภายในวันที่ 25
62
ก.ย.62
เกณฑการใหคะแนน
ผลคะแนนรอบ 3 เดือน + รอบ 6 เดือน + รอบ 9 เดือน + รอบ 12 เดือน
4

เอกสารสนับสนุน :

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวนโหลดได
ที่http://www.opdc.go.th/
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
N/A

ระดับความสําเร็จของ
กอง
ระดับ
การพัฒนาคุณภาพการ สวนกลาง
บริหารจัดการภาครัฐ
สสจ.
ระดับ
N/A
ของสวนราชการใน
สสอ.
ระดับ
N/A
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หมายเหตุ : ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูระหวางการเก็บ
ขอมูลรายงานรอบ 12 เดือน
1. นางสุวรรณา เจริญสวรรค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901038 โทรศัพทมือถือ: 081-9316052
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: oeysuwanna@gmail.com
2. น.ส.อังคณางค หัวเมืองวิเชียร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901038 โทรศัพทมือถือ: 081-2558277
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: lkung1038@gmail.com
3. นายอภิรัฐ ดีทองออน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน โทรศัพทมือถือ:
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901963 085-3652444
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: a.deethongon@gmail.com
4. น.ส.กฤติกา ทรียมาติพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน: 02-5901963 โทรศัพทมือถือ: 095-7120954
โทรสาร: 02-5901406
E-mail: trekrittka@gmail.com
กลุมพัฒนาระบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการการรายงาน 1. นางภารวี แกวพันนา
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทมือถือ: 081-9316079
โทรสาร: 02-5901406

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบริหาร โทรศัพทที่
ทํางาน: 02-5901018
E-mail: Paravee.kpr@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ (HA)
เขต
46. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุม
โรค และ กรมสุขภาพจิต จํานวน 165 แหง
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 734 แหง
(ตามทําเนียบสถานบริการฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
HA (Hospital Accreditation) หมายถึ ง กระบวนการรั บ รองระบบคุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสํารวจและปองกันความเสี่ยง นําปญหามา
ทบทวน เพื่อแกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหาครอบคลุมปญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเปาหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสําคัญทั้งหมด
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดตามเกณฑขั้น 2
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/ ผลลัพธที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน
HA ไดครบถวน

เกณฑเปาหมาย
รายละเอียด
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
1.โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย,
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชน
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ
ประชากรกลุมเปาหมาย
1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

 ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
www.ha.or.th
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
 ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
www.ha.or.th
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit
B = โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จํานวน 165 แหง
C = จํานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรอง
ขั้น 3 + Reaccredit
D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จํานวน 734 แหง
ตามทําเนียบสถานบริการ ฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
ประเภท
โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาล
ทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
วิธีการประเมินผล:

รอบ 3 เดือน
รอยละ 97.00

รอบ 6 เดือน
รอยละ 98.00

รอบ 9 เดือน
รอยละ 99.00

รอบ 12 เดือน
รอยละ 100.00

รอยละ 87.00

รอยละ 88.00

รอยละ 89.00

รอยละ90.00

 ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
www.ha.or.th
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
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เกณฑการให
คะแนน
โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย,
กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอยละ
96.00

รอยละ
97.00

รอยละ
98.00

รอยละ
99.00

รอยละ
100.00

รอยละ
86.00

รอยละ
87.00

รอยละ
88.00

รอยละ
89.00

รอยละ
90.00

เงื่อนไข :
1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค
และ
กรมสุขภาพจิต จํานวน 165 แหง ประกอบดวย
- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 116 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย จํานวน 29 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 2 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน 18 แหง
(ไมรวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต เนื่องจากเปนหนวยงานตั้งใหม
และไมรวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไมมีเตียงรองรับผูปวยใน
และเปนสถานบริการที่เปดใหบริการเฉพาะดาน)
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 734 แหง
(ตามทําเนียบสถานบริการฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
(ไมรวมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไมเปดบริการผูปวยใน ไมมีเตียง และโรงพยาบาลชุมชน
ระดับ F3 มีเตียงเปดบริการไมถึง 3 ป)
2. ผานการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยูระหวางการตออายุ
3.ขอมูลที่ผาน/ไมผานการรับรอง จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)
เอกสารสนับสนุน :

 จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

Baseline data

หนวย
วัด
รอยละ

รอยละของโรงพยาบาล
ศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป
,โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิตมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3
รอยละของโรงพยาบาล รอยละ
ชุมชนในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทยธรี ะพงศ ตุนาค
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-1755
โทรสาร : 02-590-0802
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-1643
โทรสาร : 02-590-1631
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1637
โทรสาร : 02-590-1631
4. นางสาวศิวพร บุญเสก
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1630
โทรสาร : 02-590-1631
5. นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1630
โทรสาร : 02-590-1631
กองบริหารการสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
ไมมีขอมูล รอยละ รอยละ
รอยละ
96.36
83.64
99.39

รอยละ
69.40

รอยละ
69.49

รอยละ
62.31

รอยละ
85.75

ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ : E-mail : รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ : 089-829-625
E-mail : kavalinc@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ 089-478-4332
E-mail : chittima2197@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ 095-609-9869
E-mail : siwaporn,moph@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ 092-682-2755
E-mail : w-wunchai@hotmail.com
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1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6132
โทรสาร : 02 -591-8234
2. นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6137
โทรสาร : 02 -591-8234
3 นางสาวกัลยณัฏฐ วงษขุนไกล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-6136
โทรสาร : 02-591-8234
กรมการแพทย
1. นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-3395
โทรสาร : 02-590-3268
2. นางรจนา บุญผอง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-3347
โทรสาร : 02-590-3268
กรมควบคุมโรค
1. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ์
สุขภาพจิต
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8207
โทรสาร : 02-149-5533
2. น.ส.ชิดชนก โอภาสวัฒนา
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8092
โทรสาร : 02-149-5533
กรมสุขภาพจิต
หนวยงานประมวลผลและ กองบริหารการสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นายแพทยธีระพงศ ตุนาค
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-1755
โทรสาร :
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-1643

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพทมือถือ : E-mail : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพทมือถือ : –
E-mail : นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทมือถือ : 081-6969942
E-mail : psd.dms.moph@gmail.com
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพทมือถือ : 081-640-9393
E-mail : jama_pin@hotmail.com
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ : 089-797-4695
E-mail : trodjana@hotmail.com
ผูอํานวยการกองบริหารระบบบริการ
โทรศัพทมือถือ : 086-732-3712
E-mail : นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ 083-139-673
E-mail : sidarama4@gmal.com

ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ : E-mail :
รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ : 089-829-625
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โทรสาร : 02-590-1631
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1637
โทรสาร : 02-590-1631
4. นางสาวศิวพร บุญเสก
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1630
โทรสาร : 02-590-1631
5. นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต
โทรศัพทที่ทํางาน. 02 590-1630
โทรสาร : 02-590-1631
กองบริหารการสาธารณสุข

E-mail : kavalinc@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ 089-478-4332
E-mail : chittima2197@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ 095-609-9869
E-mail : siwaporn,moph@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ 092-682-2755
E-mail : w-wunchai@hotmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
เขต
47.รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถายโอนไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมหมายรวมถึง ศูนยสุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง (ศสม.) และหนวยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)
2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหไดตามเกณฑคุณภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวที่กําหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบดวย 1)
บริหารดี2) ประสานงานดีภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมี
สุขภาพดี
มีเกณฑประเมินดังนี้
หมวด 1 การนําองคกรและการจัดการดี
หมวด 2 การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมายชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย
หมวด 5 ผลลัพธ
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
รอยละ 60.00 -69.99 เทากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
รอยละ 70.00 - 79.99 เทากับ 4ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
รอยละ 80ขึ้นไป เทากับ 5ดาว (รายงานเปนตัวชี้วัด PA)
3. การรับรองผล จังหวัดและเขตรวมพัฒนาและรับรองผลรพ.สต. ที่ผานเกณฑ การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ป กอนเขารั บ การ
ประเมินใหม

เกณฑเปาหมาย :
1. รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว รอยละ 100
2. รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว รอยละ 60 (สะสม)
กระบวนการ
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
Accreditation
รอยละ 60
รอยละ 80
รอยละ 100
รอยละ 100
Re-accreditation
ที่ผาน 5 ดาว ป 61 ที่ผาน 5 ดาว ป 62 ที่ผาน 5 ดาว ป 63
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
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วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทีมประเมินระดับ
เขต (ครู ก)
3. มีคูมือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป
2562
ป 2563:
รอบ 3 เดือน

ป 2564:
รอบ 3 เดือน

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมีคุณภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั่วประเทศ จํานวน 4,820แหง (ไมนับรวม รพ.สต. ที่
ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในป 2560 และ ป 2561)
รพ.สต.บันทึกขอมูลผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยบริการปฐมภูมิ
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ
A = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลระดับ 5 ดาว (สะสม)
B = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 4 ดาว(สะสม)
C = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 3ดาว (สะสม)
D = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้งหมด (9,806 แหง)
(A/D) x 100
ไตรมาส 3–4

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ข ทุกเขต
อยางนอย เขตละ 1 ครั้ง
2. แตงตั้งทีมพัฒนา/ทีม
ประเมินระดับจังหวัด
1 ทีม อําเภอ 1 ทีม

รอบ 9 เดือน
1. รพ.สต. รอยละ 100 (ที่
ยังไมผานเกณฑ) มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา
2. มีการประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ในระดับอําเภอ จังหวัด
และเขต

รอบ 12 เดือน
1. รพ.สต. ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ระดับ 3 ดาว รอยละ
100
2. รพ.สต.ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว รอยละ
60 (สะสม)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติด
ดาว รอยละ 80 (สะสม)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติด
ดาว รอยละ 100 (สะสม)
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ป 2565:
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต. ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว รอยละ 100 (สะสม)
รพ.สต. ผานการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต
คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
4,987 แหง
รอยละ
17.13
50.85
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901937
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901937
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901937
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)
ประเทศ
48. รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
คุณภาพขอมูล ประกอบดวย
1. คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ
(Ill Defined) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด
ขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเปน
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไมชัดแจง เชน หัวใจลมเหลว หายใจลมเหลว ชรา
ฯลฯ
ประกอบดวย รหัสโรคดังตอไปนี้
- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
- injuries undetermined whether intentional or unintentional
(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50,
I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
1. ไมนอยกวา 30 % 1. ไมนอยกวา 35 %
1. ไมนอยกวา 40 %
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายใหสอดคลองตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก
สําหรับใชในการวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพและประกอบการจัดทํานโยบายดาน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ประชากร/กลุมเปาหมาย
76 จังหวัด (ยกเวน กทม.)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
สาเหตุการตาย อางอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
แหลงขอมูล
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
รายการขอมูล 1
A = จํานวนการตายทุกสาเหตุ (คน)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนการตายไมทราบสาเหตุ (คน)
รายการขอมูล 3
C = จํานวนจังหวัดผานเกณฑคุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย
รายการขอมูล 4
D = จํานวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเวน กทม.)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(C/D) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
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เกณฑการประเมิน :
สาเหตุการตาย
ป
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2562
ไมนอยกวา 30 %
ไมนอยกวา 30 %
2563
ไมนอยกวา 35 %
ไมนอยกวา 35 %
2564
ไมนอยกวา 40 %
ไมนอยกวา 40 %
วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานขอมูลจดทะเบียนการตาย(มรณบัตร)
เอกสารสนับสนุน :
คูม ือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2558
2559
2560
1.สาเหตุการตายที่ไมทราบ รอยละ
8 จ.ผาน
12 จ.ผาน
สาเหตุ (Ill-define)
เกณฑ
เกณฑ
ยกเวน กรุงเทพมหานคร
รอยละ 10.5 รอยละ 15.8
(ขอมูลรอบ 9
เดือน)
ขอมูลสาเหตุการตาย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาววันวิสาข ขํามาก
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-1491
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : aom_juice@hotmail.com
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
หนวยงานประมวลผลและ กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นางสาววันวิสาข ขํามาก
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-1491
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : aom_juice@hotmail.com
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน

รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

273

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
2. โครงการ Smart Hospital
ประเทศ /เขต/จังหวัด
49. เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart
Hospital
Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยนํา
เทคโนโลยีดานดิจิทัล มาประยุกตใชรวมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไรรอยตอ ลดเวลา
ลดความซ้ําซอน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในป 62 มุงเนนใหมีการ
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยกําหนดเปนระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart
Hospital
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน
และอํานวยความสะดวกทั้งตอผูใหและผูรับบริการ
ในป ง บประมาณ 2562 กํ า หนดระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งาน Digital
Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital ไว 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาชวย
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองคกร ไดแก
1. มีระบบใหบริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน มีระบบแจงเตือน
ผูร ับบริการแบบ “ออนไลน” (Queue Online) เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของ
ผูรับบริการ และลดความแออัดของหนวยบริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ
คลินิคอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกําหนด แสดงผลบนอุปกรณขนาดเล็กของผูรับบริการ
ได และตองใชงานไดในระบบ Android และ iOS
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐาน เชน HIS Gateway
โรงพยาบาลตองแสดงการใช Smart Tools ทั้ง 2 ระบบจึงจะผานเกณฑระดับ 1
ระดับ 2. Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําแนวทางการทํางานอื่นๆ มาใช
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานในองค ก ร แล ะมี ก ารจั ด ทํ า Service Process
Management (เช น Lean Process, Paperless, Less Paper, Electronic Medical
Record : EMR) โดยนํามาประยุกตใชในแผนกตางๆ ภายในโรงพยาบาล เชน
- การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
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- การจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส แทนการใช OPD
Card แบบกระดาษ
โรงพยาบาลตองผานเกณฑระดับ 1 และตองมี Smart Service เรื่อง การใชใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส จึงจะผานเกณฑระดับ 2
ระดับ 3. Smart Outcome: หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
Core Business Process ในองคกร ใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ
Back Office จนเกิ ด เป น ระบบวางแผนการใช ท รั พ ยากร ERP Model (Enterprise
Resource Planning System ; ERP) ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น การขององค ก ร มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และความปลอดภั ย ในการให บ ริ ก าร ทั้ ง นี้ เขตสุ ข ภาพ/กรมวิ ช าการ
สามารถเลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลไดเอง
โรงพยาบาลต อ งผ า นเกณฑ ร ะดั บ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart
Outcome ไดอยางนอย 1 เรื่อง จึงจะผานเกณฑระดับ 3
เกณฑเปาหมาย :
วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital ในระดับ
จังหวัด และระดับเขต/กรมวิชาการ ดังนี้
ปงบประมาณ
เปาหมาย
2562
2563
2564
2565
โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มี
การดําเนินงาน Digital
Transformation เพื่อกาวสูการเปน
Smart Hospital ผานเกณฑ ระดับ
2 ขึ้นไป

วัตถุประสงค

รพศ./รพท
จังหวัดละ 1 แหง
รอยละ 50
ของ รพช
รอยละ 50
.ของ รพ.
สังกัดกรมวิชาการ

รอยละ 100
ของ รพศ./รพท
รอยละ 70
ของ รพช
รอยละ 70
.ของ รพ.
สังกัดกรมวิชาการ

รอยละ 100
ของ รพศ./รพท
รอยละ 85
ของ รพช
รอยละ 85
.ของ รพ.
สังกัดกรมวิชาการ

รอยละ 100
ของ รพศ./รพท
รอยละ 100
ของ รพช
รอยละ 100
.ของ รพ.
สังกัดกรมวิชาการ

• เพื่อใหประชาชนไดประโยชนจากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผานชองทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
• โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ
• บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเขาใจ และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
• เพื่อเตรียมความพรอมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีดานดิจิทัลที่รองรับ
การพัฒนาเปน Smart Hospital
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ประชากร
กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
1. รพ. ทําแบบประเมินตนเองจัดสงให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.สธ. รวบรวม
2. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผานระบบรายงาน Health KPI ของ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.สธ.
3. สํานักงานเขตสุขภาพ
4. กรมวิชาการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด (กรมการแพทย, กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค)
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนโรงพยาบาลที่มีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน
Smart Hospital ผานตามเกณฑที่กําหนด
B = จํานวนโรงพยาบาลในจังหวัด/ เขต/ กรมวิชาการ
(A / B) x 100
ไตรมาส 2 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน)
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เกณฑการประเมิน :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รพ.กลุมเปาหมาย คือ
รอยละ 50
รอยละ 75
รอยละ 100
1.รพ.สังกัด สป. คือ
ของรพ.กลุมเปาหมาย
ของ รพ.กลุมเปาหมาย
ของ รพ.กลุมเปาหมาย
- รพศ/รพท 116 แหง
ดําเนินการตามเกณฑ
ดําเนินการตามเกณฑ
ดําเนินการตามเกณฑ
- รพช 781 แหง
Digital Transformation Digital Transformation Digital Transformation
2.รพ.สังกัดกรมวิชาการ เพื่อกาวสูการเปน Smart เพื่อกาวสูการเปน Smart เพื่อกาวสูการเปน Smart
ทุกแหง
Hospital และผานเกณฑ Hospital และผานเกณฑ Hospital และผานเกณฑ
รับทราบแนวทางการ
ระดับ 2 ขึ้นไป
ระดับ 2 ขึ้นไป
ระดับ 2 ขึ้นไป
ดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ตามเกณฑ
Smart hospital
วิธีการประเมินผล :
1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ.
2. การตรวจเยี่ยมจากจังหวัด/เขต/กรมวิชาการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานทั้ง 3 ระดับ
ไดแก Smart Tools, Smart Service, Smart Outcome
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงขอมูลผานตัวกลางสําหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลสําหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway)
2. คูมือการติดตั้งและใชงาน H4U
3. คูมือ MOPH Connect Smart Queue กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.สธ.
4. คูมือแอปพลิเคชั่น “Hygge Medical Service” เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียดขอมูล
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
2559
2560
2561
รพ.ภาครัฐที่ผานเกณฑ
แหง
Smart Hospital
ผูใหขอมูลทางวิชาการ Project Manager
/
1.นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพทที่ทํางาน : 025901495
โทรศัพทมือถือ : 0635499693
โทรสาร : 025918565
E-mail : duanpen@moph.mail.go.th
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.สธ.
2.นายแพทยเลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล
นายแพทยชํานาญการ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.สธ.
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901217
โทรศัพทมือถือ : 0818925883
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โทรสาร : 025901215
E-mail : drlersak2012@gmail.com
รพ.วชิระภูเก็ต / ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
Smart Tools:
นางกนกวรรณ มาปอง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน :025902185 ตอ 414 โทรศัพทมือถือ : 0871015708
โทรสาร : 025901215
E-mail : kmapong@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
Smart Service :
นายสัมฤทธิ์ สุขทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901214
โทรศัพทมือถือ : 0818017543
โทรสาร : 025901215
E-mail : hait@moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
หนวยงานประมวลผล Smart Tools:
และจัดทําขอมูล
1.เดือนเพ็ญ โยเฮือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(ระดับสวนกลาง)
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901495
โทรศัพทมือถือ : 0635499693
โทรสาร : 025918565
E-mail : duanpen@moph.mail.go.th
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.สธ.
2.นางกนกวรรณ มาปอง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025902185 ตอ 414 โทรศัพทมือถือ : 0871015708
โทรสาร : 025901215
E-mail : kmapong@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
Smart Service:s
นายสัมฤทธิ์ สุขทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901214
โทรศัพทมือถือ : 0818017543
โทรสาร : 025901215
E-mail : hait@moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
ผูรับผิดชอบการ
นางรุงนิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
รายงานผลการ
โทรศัพทที่ทํางาน :025901200
โทรศัพทมือถือ : 0870276663
ดําเนินงาน
โทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
2. โครงการ Smart Hospital
ประเทศ/เขต/จังหวัด
50. มีการใช Application สําหรับ PCC ในหนวยบริการปฐมภูมิ
PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีม
หมอครอบครัว ดูแลประชาชนจํานวน 10,000 คนตอทีม มีบทบาทในการให บริการ
ทุกคน บริการทุกอยาง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาดวยเทคโนโลยี โดยขยายความ
ไดดังนี้
• บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต ตั้งครรภ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทํางาน จนถึง
วัยสูงอายุ
• บริการทุกอยาง คือ งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาล
งานฟนฟูสภาพและงานคุมครองผูบริโภค
• บริการทุกที่ คือ ทํางานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทํางานเชิงรุกใหบริการ
ที่บานและชุมชน
• บริการทุกเวลาดวยเทคโนโลยี คือ ใหคําปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถาม
ปญหาเรื่องปองกันรักษา และยามเจ็บไขไดปวย ดวยการทิ้งคําถามไวในกลุม
LINE หรือ Facebook แลวมีทีมหมอครอบครัวเขามาชวยกันตอบ แตตองระวัง
เรื่องความลับของผูปวย สามารถถายภาพเพื่อใหหมอครอบครัว ชวยแนะนําดูแล
หรือ โทรศัพทในเวลาเจ็บปวยฉุกเฉินจําเปนตามแตจะตกลงกัน
ทีมหมอครอบครัว ประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กําหนดให
เปนการทํางานรวมกันของทีมจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ตองบูรณาการรวมกัน ยกเวน เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไมมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ตองจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล
(อางอิง แนวทางการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสําหรับหนวยบริการ, หนา 2-3)

Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไดบน
เครื่องคอมพิวเตอร Desktop หรือ Notebook และสามารถใชงานผาน Mobile
Device (Smart Phone/Tablet) สําหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตาม
ดูแลผูปวย/ประชาชน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แตมีขนาดเล็ก
กระทัดรัด เหมาะสม มีความคลองตัวและสะดวกในการใชงาน ภายใตความรวมมือ
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ของสํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) กับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑเปาหมาย :
เปาหมาย

ปงบประมาณ

2562
2563
2564
2565
ทีม PCC ทั้งหมด ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ที่ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
คลินิกหมอ
หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม
ครอบครัวตาม
เกณฑของ สสป. ป เกณฑของ สสป. ป เกณฑของ สสป. ป เกณฑของ สสป. ป
เกณฑของ สสป. 2562 ใช app. PCC 2563 ใช app. PCC 2564 ใช app. PCC 2565 ใช app. PCC
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
• เพื่อใหเปนเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ดานการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมปองกันไดอยางตอเนื่อง สะดวกรวดเร็วสําหรับเจาหนาที่ทีมหมอครอบครัว
(PCC)
• เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจาก Big Data และ HIS Gateway ในการใหบริการ
ขอมูลสุขภาพสวนบุคคลอิเล็กทรอนิกส (PHR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนแกผูรับบริการซึ่งเปนเจาขอมูลเอง
• เพิ่มชองทางการรับบริการจากทีมแพทย โดยไมตองมาแออัดกันในโรงพยาบาล และ
ลดระยะเวลาในการรอคอย
• เพื่อยกระดับการแพทยปฐมภูมิใหมีความทันสมัยและใหบริการไดอยางรวดเร็ว เพิ่ม
ความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ
ประชากรกลุมเปาหมาย
ทีม PCC (ทีมหมอครอบครัว) ทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. ศทส. สป.สธ. รายงานผลการพัฒนา App. PCC
2. สสป. รายงานผลการทดลองใช App. PCC
แหลงขอมูล
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
2. โรงพยาบาลแมขายของทีม PCC
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สป.สธ.
4. สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)
5. สํานักงานเขตสุขภาพ
6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการขอมูล 1
A = จํานวนทีม PCC ที่ใช Application PCC
รายการขอมูล 2
B = จํานวนทีม PCC ทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑของ สสป.
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A / B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4 (12 เดือน)
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เกณฑการประเมิน ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
1. มีการจัดทําขอสรุปแนว
ทางการพัฒนา
Application PCC รายงาน
เสนอ CIO สป.สธ. ทราบ
2. มีการคัดเลือกทีม PCC
เปาหมาย อยางนอยเขต
สุขภาพละ 1 ทีม เปน PCC
นํารอง
3. มีการจัดทํา Work Shop
การพัฒนา Application
PCC
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
1. มีการพัฒนา
Application และทดสอบ
ใชงานใน PCC นํารอง
2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
พัฒนา Application PCC
เสนอ CIO สป.สธ. ทราบ

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีการนํา Application มีการนํา Application
PCC ไปใชกับทีม PCC
สําหรับ PPC ไปใชใน
ที่ขึ้นทะเบียนคลินิก
PCC ทั้งหมด ที่ขึ้น
หมอครอบครัว ตามเกณฑ ทะเบียนคลินิกหมอ
ของ สสป. ในป 2562
ครอบครัวตามเกณฑ
(รอยละ 50)
ของ สสป. ในป 2562
2. มีการติดตามผลการใช
(รอยละ 100)
Application PCC
3. มีการรายงานผลการใช
Application PCC พรอม
ขอเสนอแนะ เสนอ CIO
สป.สธ. ทราบ
1. ตรวจสอบจากรายงานที่เสนอ CIO สป.สธ.
2. ผลการใชงาน Application PCC โดยการสอบถามจากทีมหมอครอบครัว (PCC)
ที่ไดทดลองใชงานจริง
1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงขอมูลผานตัวกลางสําหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway)
2. ผลวิเคราะหแนวทางการใช Application PCC ดูแลประชาชน (PCC Platform)
โดย สปค.
3. คูมือ การใชงาน App. PCC
Baseline data หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2559
2560
2561
ทีม PCC ที่มีการ
แหง
ใช App. PCC
Project Manager:
1. นายแพทยไพฑูรย ออนเกตุ

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดาน
การบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โทรศัพทที่ทํางาน : โทรศัพทมือถือ : 0931310808
โทรสาร : E-mail : paitoongt@gmail.com
โรงพยาบาลกําแพงเพชร / สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)
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2. นายวสันต สายทอง

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.สธ.
โทรศัพทที่ทํางาน : 025902185 ตอ 416 โทรศัพทมือถือ : 0816399532
โทรสาร : 025901215
E-mail : wasun.s@moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
1. นายแพทยไพฑูรย ออนเกตุ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดาน
การบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โทรศัพทที่ทํางาน : โทรศัพทมือถือ : 0931310808
โทรสาร : E-mail : paitoongt@gmail.com
โรงพยาบาลกําแพงเพชร / สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)
2. นายวสันต สายทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.สธ.
โทรศัพทที่ทํางาน : 025902185 ตอ 416 โทรศัพทมือถือ : 0816399532
โทรสาร : 025901215
E-mail : wasun.s@moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
นางรุงนิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901200
โทรศัพทมือถือ : 0870276663
โทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
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หมวด
แผนงานที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
ประเทศ
51.ความแตกต า งอั ต ราการใช สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใชบริการผูปวยใน (IP)
ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
อัตราการใชสิทธิ (Compliance Rate : CR) หมายถึง การใชสิทธิของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
หลัก ไดแก ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เมื่อเขารับบริการแบบผูปวยใน เทียบกับผูที่ใชบริการแบบผูปวยในที่มีสิทธิในระบบ
นั้น ๆ จากการสํารวจภายในชวงเวลาที่กําหนด
ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ หมายถึง คาเฉลี่ยของ ความแตกตางอัตราการใชสิทธิในแต
ละระบบเทียบกับอัตราการใชสิทธิภาพรวมประเทศของทั้ง 3 ระบบ

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
ไมเกิน 1.5%
ไมเกิน 1.5%
ไมเกิน 1.5%
วัตถุประสงค
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการใชสิทธิของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรผูมีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ไดแก
 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ (CS)
 ระบบประกันสังคม (SS)
 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (UC)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ผลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
(สํารวจทุก 2 ปคู ไดผลการวิเคราะหในปคี่)
แหลงขอมูล
สํารวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
วิเคราะหโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
รายการขอมูล 1
-อัตราการใชสิทธิ ของแตละสิทธิ : CR-CS, CR-SS, CR-UC
-อัตราการใชสิทธิภาพรวมประเทศ : CR-T
รายการขอมูล 2
ความตางอัตราการใชสิทธิแตละสิทธิเทียบกับอัตราการใชสิทธิภาพรวมประเทศ
: CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
คาเฉลี่ย { CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC }
ระยะเวลาประเมินผล
สิน้ ปงบประมาณ (ปคี่)
เกณฑการประเมิน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
<=1.5%
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

คาเฉลี่ย { CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC } <= 1.5
ป
58
60
CR-UC 87.58% 87.85%

ป
CRdif-UC

58
0.62%

60
0.67%

CR-CS 90.34% 86.26%

CRdif-CS

2.14%

0.92%

CR-SS

90.06% 84.71%

CRdif-SS

1.86%

2.47%

CR-T

88.20% 87.18%

Avg.

1.54%

1.35%

1.กาญจนา ศิริโกมล
2.วรรณา เอียดประพาล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1.กาญจนา ศิริโกมล
2.วรรณา เอียดประพาล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1.กาญจนา ศิริโกมล
2.วรรณา เอียดประพาล
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

E-mail : kanjana.s@nhso.go.th
E-mail : wanna.e@nhso.go.th
E-mail : kanjana.s@nhso.go.th
E-mail : wanna.e@nhso.go.th
E-mail : kanjana.s@nhso.go.th
E-mail : wanna.e@nhso.go.th
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
ประเทศ
52. ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน ของระบบหลักประกัน
สุขภาพ 3 ระบบ
สิทธิประโยชน หมายถึง ประโยชนที่ไดตามสิทธิ สิ่งที่เปนผลดีที่บุคคลใด ๆ พึงจะ
ไดรับตามที่ระบุไวในกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น...
สิทธิประโยชนกลางผูปวยใน หมายถึง ประโยชนที่บุคคลใดๆ พึงไดตามสิทธิ์ที่ระบุ
ไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เมื่ อ เข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเปนผูปวยในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในลักษณะของโรคหรืออาการที่
เหมือนกัน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ หมายถึง 1) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ 2) ระบบประกันสังคม 3) ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า สิ ท ธิ ป ระโยชน ก ลางผู ป ว ยใน ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ หมายถึง ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ ไดมีการจัดทํา
สิทธิประโยชนกลางผูปว ยใน ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 5 ขั้นตอน

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 62
มีขอเสนอ เรื่องสิทธิ
ประโยชนกลาง ของ
3 กองทุน

ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
ปงบประมาณ 65
ปงบประมาณ 66
3 กองทุน มีการ
มีกลไกปรับปรุงสิทธิ มีตนทุนบริการที่
มีการปรับปรุงกลไก
ปรับปรุงระบบบริหาร ประโยชนกลาง
สอดคลองกับสิทธิ
การจายที่สอดคลอง
และระบบขอมูลให
ประโยชนกลาง
กับสิทธิประโยชน
สอดคลองกับสิทธิ
กลาง
ประโยชนกลาง
วัตถุประสงค
เพื่อมีกลไกการจายที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสิทธิประโยชนกลาง ภายในป พ.ศ.
2566
ประชากรกลุมเปาหมาย
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลัก ไดแก
1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
2. ระบบประกันสังคม
3. ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ใชขอมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
แหลงขอมูล
ฐานขอมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
รายการขอมูล 1
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รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

-

ขั้นตอนการ
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงาน
1
จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนคณะอนุกรรมการกําหนดและประมาณการคาใชจายชุดสิทธิประโยชนหลัก
และชุดสิทธิประโยชนเสริม
2
ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวของ
3
รวบรวมผลการศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอรายการชุดสิทธิประโยชนผูปวยใน
4
จัดทํารางขอเสนอชุดสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน
5
จัดใหมีแนวทางหรือขอตกลงการดําเนินงาน เรื่องสิทธิประโยชนกลาง ของ 3 กองทุน
เกณฑการประเมิน
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการนําเสนอแนวทางการ
3 กองทุน รับทราบ
3 กองทุน มีการพิจารณา
1. มีการกํากับ ติดตาม
เตรียมการขับเคลื่อนสิทธิ
ขอเสนอสิทธิประโยชนกลาง และเสนอแนวทางรวมใน
ประเมินผล และรายงานตอ
ประโยชนกลาง เพื่อนําเขาใน เพื่อ จัดทําแนวทางการ
การดําเนินงาน เรื่องสิทธิ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนสิทธิของแตละ
ประโยชนกลางตอ
และปฏิรูปการบริหาร
กําหนดและประมาณการ
กองทุน
คณะอนุกรรมการกําหนดและ ราชการแผนดิน คณะที่ 4
2. จัดทําแผนปฏิบัติการในป
คาใชจายชุดสิทธิประโยชน
ประมาณการคาใชจายชุด
หลักและชุดสิทธิประโยชน
สิทธิประโยชนหลักและชุด ถัดไป
เสริมและคณะทํางานที่
สิทธิประโยชนเสริมและ
เกี่ยวของ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
3 กองทุน มีการปรับปรุง
ระบบบริหารและระบบ
ขอมูลใหสอดคลองกับสิทธิ
ประโยชนกลาง
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ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
มีกลไกปรับปรุงสิทธิ
ประโยชนกลาง

ป 2565 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
มีตนทุนบริการที่สอดคลอง
กับสิทธิประโยชนกลาง

ป 2566 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
มีการปรับปรุงกลไกการจาย
ที่สอดคลองกับสิทธิ
ประโยชนกลาง

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ขณะนี้ยังไมมี baseline data
Baseline
หนวยวัด
data

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

1. นพ.วัฒนชัย จรูญวรรธนะ

ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-1553 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นายวัลลภ คชบก
หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. นางณัฐญาภรณ เพชรถิรสวัสดิ์
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ

กลุมงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590 1574
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
เขต
53. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หนวยบริการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑการคิดวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด
น้ําหนักความ
คําอธิบาย
รุนแรง
ของความเสี่ยง
(Risk Score)
1. กลุมแสดงความคลอง
กลุมแสดงความคลองสภาพ
ตามสภาพสินทรัพย
สินทรัพย
1.1 CR < 1.5
1
CR = สินทรัพยหมุนเวียน /หนี้สิน
หมุนเวียน
1.2 QR < 1.0
1
QR = เงินสด รายการเทียบเทาเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน
1.3 Cash < 0.8
1
Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน
2. กลุมแสดงความมั่นคง
กลุมแสดงความมั่นคงทางการเงิน
ทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทาง
1
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน
NWC < 0
2.2 แสดงฐานะจากผล
1
ผลประกอบการสุทธิ = รายได ประกอบการ (รายไดสูง/ต่ํา
คาใชจาย
กวาคาใชจายสุทธิ) NI < 0
3. กลุมแสดงระยะเวลาเขาสู
กลุมแสดงระยะเวลาเขาสูปญหา
ปญหาการเงินรุนแรง มี 2
การเงิน
มิติ
3.1 มิติ NWC หรือทุน
กลุมแสดงเขาสูปญหาการเงินรุนแรง
หมุนเวียน ที่เพียงพอ
สามารถดูไดทั้ง 2 มิติ
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รับภาระการขาดทุนเฉลี่ยตอ
เดือน (กรณี NWC เปนบวก
& มี NI ติดลบ)
a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6
เดือน
b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูได > 3 เดือน
ไมเกิน 6 เดือน
c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูได < หรือ = 3
เดือน
3.2 มิติ ผลกําไรจาก
การดําเนินการ เพียงพอกับ
ภาระหนี้สินหมุนเวียน
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI
เปนบวก)
a) ผลกําไร
สามารถปรับ NWC เปน
บวก > 6 เดือน
b) ผลกําไร
สามารถปรับ NWC เปน
บวก > 3 เดือนไมเกิน 6
เดือน
c) ผลกําไร
สามารถปรับ NWC เปน
บวก < หรือ = 3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติด
บวก & มี NI เปนบวก
3.4 กรณี NWC ติดลบ
& มี NI เปนลบ

0

เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบตอ
ความอยูรอดของหนวยบริการ

1

* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แตมี
ผลการดําเนินงานขาดทุน หรือ

2

2

* กรณีมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
แตขาดเงินทุนหมุนเวียน

1

0

0
2

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกําหนดใหหนวยบริการที่
ได 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด
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ทั้งนี้ ระบบขอมูลบัญชีของหนวยบริการที่ดีมีคุณภาพมีสวนสําคัญที่ทําใหผลการ
ประเมินสถานะทางเงินมีความถูกตอง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะชวยแกไข
ปญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได
การขับเคลื่อนการเงินการคลังป 2562
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
: บทบาทของเขต จังหวัด และ หนวยบริการ
: แผนงาน/กิจกรรม
: ผลผลิต/ผลลัพธ
2. การบริหารและกํากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกํากับและรายงาน
มาตรการ
มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ (Sufficient Allocation)
มาตรการที่ 2: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
มาตรการที่ 3: พัฒนาศักยภาพบริหารดานการเงินการคลังแกเครือขายและ
บุคลากร (Network & Capacity Building)
มาตรการที่ 4: สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(Efficient Management)
มาตรการที่ 5: ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
(Monitoring Management)
มาตรการขับเคลื่อน
แนวทางการดําเนินงาน
เปาหมาย
มาตรการที่ 1:
1.1 พัฒนาตนแบบการจาย 1.1 มีตนแบบการจายแบบ
การจัดสรรเงินอยาง
แบบมุงเนนคุณคา
มุงเนนคุณคา
เพียงพอ (Sufficient
(Value-based
(Value-based
Allocation)
Payment) ใน DM,
Payment) ใน
HT
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
คาเปาหมาย : ขอเสนอ
การเตรียมแผนใชงานจริง
1.2 จัดทําแผนทางการเงิน
ในปตอไป
ที่มีคุณภาพ
1.2 รอยละของหนวยบริการ
มีแผนทางการเงิน
(Planfin) ที่มีความ
ครบถวน ถูกตอง
สมบูรณ*
รายละเอียดตัวชี ้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ 2562

291

*การตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง
สมบูรณ ตามเกณฑที่
สวนกลางกําหนด
คาเปาหมาย: ไมนอยกวา
รอยละ 100
ผลการดําเนินงานป
2561 :
ไตรมาส 1 รอยละ 100
ไตรมาส 3 รอยละ 100
1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ 1.3 รอยละของหนวยบริการ
มีรายได ≥ คาใชจาย
ของระบบการจัดสรร
(รายไดไมรวมงบลงทุน
เงินใหกับหนวยบริการ
และคาใชจายไมรวมคา
มีรายไดเพียงพอกับ
เสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจาย
จําหนาย) โดยประเมิน
จากแผนประมาณการ
รายไดและควบคุม
คาใชจายที่หนวยบริการ
ดําเนินการสงและผาน
การตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง
สมบูรณ
คาเปาหมาย: ไมนอยกวา
รอยละ 90
ผลการดําเนินงานป
2561
รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม
2561 รอยละ 93
รอบที่ 2 วันที่ 30
เมษายน 2561 รอยละ
94
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มาตรการ 2: พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชี
(Accounting
Management)

2.1 พัฒนาการบริหารระบบ 2.1 รอยละของหนวยบริการ
บัญชีใหไดมาตรฐาน
ที่ผานเกณฑที่การ
ตรวจสอบงบทดลอง
เบื้องตนจากระบบ
อิเล็กทรอนิคส
ผลงานไตรมาสที่ 3/61
รอยละ 88.4
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวา รอยละ 95
2.2 นําเกณฑการประเมิน 2.2 รอยละของหนวยเบิกจาย
ที่มีบัญชีเงินสด เงินฝาก
คุณภาพบัญชีมา
ธนาคาร ตามเกณฑการ
ประเมินความถูกตอง
ประเมินผลการ
ของขอมูล
ปฏิบัติงานดานบัญชีของ
กรมบัญชีกลาง (186
แหง)
คา
เปาหมาย : ไมนอยกวา
รอยละ 75
2.3 รอยละของหนวยเบิกจาย
ดําเนินการจายเงิน รับ
2.3 พัฒนาการรับ –
เงิน และนําเงินสงคลัง
จายเงินภาครัฐทาง
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส (e(KTB Corporate
Payment ภาครัฐ)
Online)
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวา รอยละ 90
มาตรการ 3: พัฒนา
3.1 พัฒนาศักยภาพบริหาร 3.1 ผูบริหารดานการเงินการ
ศักยภาพบริหารดาน
ดานการเงินการคลัง
คลังไดรับการพัฒนา
การเงินการคลังแก
แกผูเขาสูตําแหนง ผอ.
ศักยภาพดานการเงินการ
เครือขายและบุคลากร
รพศ./ รพท./ รพช.
คลัง เพื่อเขาสูตําแหนง
(Network & Capacity
และ นพ.สสจ.
ผอ.รพศ./ รพท./ รพช.
Building)
และ นพ.สสจ.
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3.2 พัฒนาศักยภาพบริหาร
ดานการเงินการคลัง
แกผูดํารงตําแหนง
บริหาร (นพ.สสจ./ ผอ.
รพ.)

3.3 พัฒนาศักยภาพบริหาร
ดานการเงินการคลัง
แก CFO ระดับเขต
และจังหวัด

3.4 พัฒนาศักยภาพบริหาร
ดานการเงินการคลัง
แกเครือขายและ
บุคลากรดานการเงิน
การคลัง

3.5 พัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบภายใน ตาม
มาตรฐาน CGIA

มาตรการที่ 4: สราง
ประสิทธิภาพการบริหาร

4.1 กระจายอํานาจใหเขต
สุขภาพบริหารจัดการ

คาเปาหมาย : รายงาน
การประเมินผลการ
ฝกอบรม
3.2 ผูดํารงตําแหนงบริหาร
(นพ.สสจ./ ผอ.รพ.) ตาม
กลุมเปาหมาย ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
การเงินการคลัง
คาเปาหมาย : รายงาน
การประเมินผลการ
ฝกอบรม
3.3 CFO ระดับเขตและระดับ
จังหวัด ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการเงินการ
คลัง
คาเปาหมาย : รายงาน
การประเมินผลการ
ฝกอบรม
3.4 เครือขายและบุคลากร
ดานการเงินการคลัง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการเงินการคลัง
คาเปาหมาย : รายงาน
การประเมินผลการ
ฝกอบรม
3.5 รอยละของผูตรวจสอบ
ภายใน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐาน
CGIA
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวา รอยละ 80
4.1 กระจายอํานาจใหเขต
บริหารจัดการและปรับ
เกลี่ย
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จัดการ (Efficient
Management)

4.2 พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการรวม
(Merging)

มาตรการ 5: ติดตาม
5.1 ควบคุมกํากับ โดย
กํากับ เครื่องมือ
เปรียบเทียบแผนการ
ประสิทธิภาพทางการเงิน
เงินกับผลการ
(Monitoring
ดําเนินงาน
Management)
5.2 ควบคุมกํากับ โดย
เกณฑประสิทธิภาพ
ทางการเงิน (7 plus
efficiency)

คาเปาหมาย : วิกฤต
การเงินระดับ 7 ของ
หนวยบริการ
ไมเกินรอยละ 4
4.2 พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการรวม
1) บริหารจัดการรวม
(Administrative
merging)
2) ใหบริการรวม
(Service merging)
3) ใชระบบสนับสนุน
รวม (Support
merging)
คาเปาหมาย :
ประเมินผล
ความสําเร็จ
ไมนอยกวา
รอยละ 80
5.1 รอยละของหนวยบริการ
มีผลตางของแผนและผล
ไมเกินรอยละ 5
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวารอยละ 70
5.2 รอยละของหนวยบริการ
ที่ผานเกณฑประเมิน ≥ 5
ตัว (ระดับ Grade B, A-,
A) จากเกณฑ
ประสิทธิภาพทางการเงิน
(7 Plus Efficiency)
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวารอยละ 65
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5.3 ควบคุมกํากับ ดวย
5.3 รอยละของหนวยบริการ
เกณฑประเมินตนทุน
มีสัดสวนของตนทุน
ผูปวยนอก และผูปวย
ผูปว ยนอก และตนทุน
ใน (Unit cost)
ผูปว ยใน ไมเกินคากลาง
ของหนวยบริการในกลุม
ระดับเดียวกัน
คาเปาหมาย : ไมนอย
กวารอยละ 80
5.4 พัฒนาระบบการ
5.4 รอยละของหนวยบริการ
บริหารจัดการหนวย
สป.สธ.
บริการ ดวยการ
ผานเกณฑประเมินการ
ตรวจสอบภายในและ
ตรวจสอบภายใน และ
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
- รอยละของหนวย
บริการ สป.สธ.
ผานเกณฑประเมินการ
ควบคุมภายในดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 5 มิติ
คาเปาหมาย : หนวย
บริการ สป.สธ. ผาน
เกณฑประเมินการ
ควบคุมภายใน ไมนอย
กวารอยละ 80
- รอยละของหนวย
บริการ ไดรับการ
ตรวจสอบงบการเงิน
ตามเปาหมาย
- รพศ./ รพท. =
100%
- รพช. = 25%
คาเปาหมาย : หนวย
บริการ สป.สธ. ผาน
เกณฑประเมินการ
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ควบคุมภายใน ไมนอย
กวารอยละ 80
5.5 เฝาระวัง ติดตาม
5.5 มีรายงานผลการ
ประเมินผล ความ
วิเคราะหดานการเงินการ
เพียงพอของการ
คลัง (Standard Report)
จัดสรรเงินใหกับหนวย
ระดับหนวยบริการ
บริการ
จังหวัด เขต ประเทศ
คาเปาหมาย : วิกฤต
การเงิน ระดับ 7
ของหนวยบริการ
ไมเกินรอยละ 4
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
4
2
0
0
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมินสภาพคลองและเฝาระวังภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
2. เปนขอมูลสําหรับนําไปสูการการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพใหเกิดความเปนธรรม
ประชากรกลุมเปาหมาย
หนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บขอมูล
การวิเคราะหจากรายงานการเงินของหนวยบริการที่สงสวนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส
แหลงขอมูล
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
รายการขอมูล 1
A = จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
รายการขอมูล 2
B = จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หนวย
บริการที่จัดสงรายงานงบทดลอง)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
รอยละของหนวยบริการ รอยละของหนวยบริการ รอยละของหนวยบริการ รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
ประสบภาวะวิกฤติทาง
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 4 การเงิน ไมเกินรอยละ 4 การเงิน ไมเกินรอยละ 4 การเงิน ไมเกินรอยละ 4
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ป 2563:
รอบ 3 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 2

รอบ 6 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 2

รอบ 9เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 2

รอบ 12เดือน
รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ไม
เกินรอยละ 2

รอบ 6 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0

รอบ 9เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0

รอบ 12เดือน
รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ไม
เกินรอยละ 0

รอบ 6 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0

รอบ 9เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0

รอบ 12เดือน
รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ไม
เกินรอยละ 0

ป 2564:
รอบ 3 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0

ป 2565:
รอบ 3 เดือน
รอยละของหนวยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไมเกินรอยละ 0
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

การวัด/วิเคราะห
รายงานหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
2561
หนวยบริการ
รอยละ
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
1/58
1/59
1/60
1/61
สังกัด
สํานักงาน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ 0
ไตรมาส
ปลัดกระทรวง
6.31
8.46
0.91
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
2/61
สาธารณสุขที่
2/58
2/59
2/60
รอยละ 0
ประสบภาวะ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ไตรมาส
วิกฤติทาง
การเงิน
5.76
5.04
0.78
3/61
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
รอยละ
3/58
3/59
3/60
1.45
รอยละ
รอยละ
รอยละ
12.19
9.83
3.13
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
4/58
4/59
4/60
รอยละ
รอยละ
รอยละ
15.65
13.49
9.71
1. นายวัฒนชัย จรูญวรรธนะ ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : cwatchai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
2. นายวัลลภ คชบก
หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : wallop4444@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
3. นางนิ่มอนงค สายรัตน
หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : nimanong_15@hotmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
4. นางน้ําคาง บวรกุลวัฒน
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : numkhang_sere@hotmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 1574 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 0 2590 1576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
ประเทศ
54. จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด
1. องค ความรู ด านวิ ทยาศาสตร การแพทย หมายถึง ความรู ดานวิทยาศาสตร
การแพทยที่ไดจาการศึกษาวิจัยและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ
ดานสาธารณสุขได
2. เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย หมายถึง การนําเอาองคความรูดาน
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ม าพั ฒ นาให เ กิ ด ประโยชน ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. นวัตกรรมที่คิดคนใหม หมายถึง นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย ที่มี
การศึกษา วิจัยประดิษฐ คิดคนใหม หรือพัฒนาตอยอดจากนวัตกรรมเดิม
4. นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการใหมทาง
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากกระบวนการวิ จั ย พั ฒ นา หรื อ การปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑหรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีสวนรว ม ทั้งนี้ ตองมีการทดสอบและผานการรับรองตาม
กระบวนการที่ กรมวิ ทยาศาสตร การแพทยกําหนด โดยนวัตกรรมดังกลาวอาจไม จํ ากั ด
เฉพาะผลิตภัณฑหรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหมซึ่งไมเคยมีปรากฏในที่อื่นๆมากอน แตเปน
ผลิตภัณฑหรือบริการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย พัฒนาขึ้นซึ่งทําใหหรือจะทําใหเกิด
ประโยชนดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือสาธารณสุขได
5. เทคโนโลยี ท างสุ ข ภาพ หมายถึ ง การรวบรวมความรู แ ละวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรมาใชอยางเปนระบบซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันรักษาโรค และการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย เพื่อใหบุคคลหรื อ
ชุ มชนมี สุ ขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย ในชีวิต ทั้งนี้ห มายรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย
และอุปกรณหรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค
การรักษาโรค การปองกันโรค และการสรางเสริมสุขภาพ)
6. การผลิต หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตมาผานกระบวนการอยางใดอยาง
หนึ่งภายใตเทคโนโลยีระดับหนึ่งผสมผสานกันเพื่อใหเกิดสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของมนุษย หรือประโยชนทางเศรษฐกิจ
7. การนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน หมายถึง การมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนแสดงวาไดมีการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ไดจาก
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การศึกษา วิจัย ไปใชประโยชนในการแกปญหาสาธารณสุขตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย
ประเภทของการใชประโยชน มีดังนี้
7.1 การใชประโยชนทางการแพทยหรือสาธารณสุข ไดแก การนําผลงานไปใช
ประโยชนหรือพัฒนาในทางการแพทยหรือสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุม ปองกัน
และรักษาโรค หรือเพื่อการคุมครองผูบริโภค
7.2 ประโยชนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติหรือการนําไป
ประยุกตใชทางหองปฏิบัติ การทางการแพทยหรือสาธารณสุข
7.3 การใชประโยชนเชิงวิชาการ ไดแก การใหบริการวิชาการ (การสอน/
บรรยาย/ฝกอบรม/การใชตํารา) การอางอิงทางวิชาการ การใชประโยชนในการตอยอดการ
วิจัย เปนตน
7.4 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ ไดแก การใหองคความรูแกสาธารณชนใน
เรื่องตาง ๆ ดานสาธารณสุข ดานการคุมครองผูบริโภค การแจงเตือนภัยสุขภาพ หรือทําให
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
7.5 การใชประโยชนเชิงนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก นวัตกรรมหรือขอมูลมีผล
หรือเปนสวนหนึ่งของการกําหนดนโยบายในระดับตาง ๆ การประกาศใชกฎหมาย หรือ
มาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ
7.6 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย ไดแก การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การ
จําหนายผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
การนําไปสูมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือการพาณิชย เปนตน
7.7 การกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจสาธารณสุข หรือการลดคาใชจายสวน
บุคคลหรือครัวเรือนอันเนื่องมาจากความเจ็บปวย เปนตน
8. ฐานขอมูลนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย หมายถึง การจัดเก็บขอมูล
องค ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเปน ระบบ มี
ความถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหผูใชสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ที่เกี่ยวของในระบบงานต าง ๆ รวมกันได โดยไมเกิดความซ้ํ าซ อน และหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงของขอมูล รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของขอมูล
เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 62
จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา
ตอยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ของปที่ผานมาอยางนอย
8 เรื่อง

ปงบประมาณ 63
จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา
ตอยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ของปที่ผานมาอยางนอย
8 เรื่อง

ปงบประมาณ 64
จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา
ตอยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ของปที่ผานมาอยางนอย
8 เรื่อง
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วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข

เพื่อพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสุขภาพของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
1. ประชาชนและชุมชน
2. หนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุข
3. นักวิจัย
4. สถาบันการศึกษาหรือวิจัย
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย และจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
A = จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอดที่เพิ่มขึ้น
จากฐานขอมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ของปที่ผานมา
A≥8
ไตรมาส 4 หมายเหตุ : 5 ป โดยตลอดระยะเวลา 5 ป จะมีการประเมินผลทุกป

รอบ 6 เดือน
แผนการถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ 2562

รอบ 9 เดือน
รายงานผลความกาวหนา
การถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต

รอบ 12 เดือน
- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดคน
ใหม หรือพัฒนา ตอยอด
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปที่ผานมาอยางนอย 8
เรื่อง
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคน
ใหมหรือที่พัฒนาตอยอด
ในปงบประมาณ 2562 มี
การใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค หรือเชิง
พาณิชย อยางนอย 2 เรื่อง
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ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข

รอบ 6 เดือน
แผนการถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ 2563

รอบ 9 เดือน
รายงานผลความกาวหนา
การถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต

รอบ 12 เดือน
- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดคน
ใหม หรือพัฒนา ตอยอด
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปที่ผานมาอยางนอย 8
เรื่อง
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคน
ใหมหรือที่พัฒนาตอยอด
ในปงบประมาณ 2562 มี
การใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค หรือเชิง
พาณิชย อยางนอย 2 เรื่อง

ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข

รอบ 6 เดือน
แผนการถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ 2564

รอบ 9 เดือน
รายงานผลความกาวหนา
การถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต

รอบ 12 เดือน
- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดคน
ใหม หรือพัฒนา ตอยอด
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปที่ผานมาอยางนอย 8
เรื่อง
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคน
ใหมหรือที่พัฒนาตอยอด
ในปงบประมาณ 2562 มี
การใชประโยชนทาง
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การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค หรือเชิง
พาณิชย อยางนอย 2 เรื่อง
ป 2565 :
รอบ 3 เดือน
ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
แผนการถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ 2565

รอบ 12 เดือน
- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดคน
ใหม หรือพัฒนา ตอยอด
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปที่ผานมาอยางนอย 8
เรื่อง
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคน
ใหมหรือที่พัฒนาตอยอด
ในปงบประมาณ 2562 มี
การใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค หรือเชิง
พาณิชย อยางนอย 2 เรื่อง
ประเมินผลจากจํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชแกปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข
Baseline data

รอบ 9 เดือน
รายงานผลความกาวหนา
การถายทอดนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอื่น
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต

หนวย ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2559
2560
2561
เรื่อง
28
5
17

ฐานขอมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร การแพทย
ปงบประมาณ 2560
1. นางเดือนถนอม พรหมขัติแกว
โทรศัพทที่ทํางาน : 99121
โทรสาร : 02-9511297

นักวิทยาศาสตรทรงคุณวุฒิ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail:duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

2. นางสาววรางคณา ออนทรวง
ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5899868
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1. นางสาววรางคณา ออนทรวง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :
2. นายจุมพต สังขทอง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :
3. นางสาวชิสา นันทกิจ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : jumepote.s@dmsc.mail.go.th
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : chisa.n@dmsc.mail.go.th
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
15. การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
1. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
ประเทศ
55. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพและมีการบังคับใช
กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หลักเกณฑ วิธีการ หรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพอยางนอย 1 ฉบับ ในจํานวน 5
ฉบับ ดังนี้
1. ราง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
2. ราง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ....
3. ราง พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข พ.ศ. ....
4. ราง วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย พ.ศ. ....
5. จัดระบบการเยียวยาผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจาการบริการดานสุขภาพ
ระดับความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการครบตามขั้นตอนที่กําหนดไว
การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยูในความ
รั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข ตามที่ ก ฎหมายได บั ญ ญั ติ ไ ว ซึ่ ง มี จุ ด มุ ง หมาย
เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
การโฆษณา หมายถึ ง การโฆษณาตามที่ กํ า หนดไว ใ นบทนิ ย ามของพระราชบั ญญั ติ
แตละฉบับและที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ที่กฎหมายบัญญัติ
ใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว
ในปงบประมาณ 2562 จะบังคับใชกฎหมายในประเด็นสําคัญ คือ
- การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพ ในจํานวนกฎหมาย 7 ฉบับ ไดแก
1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
3.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
5.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
7. พระราชบั ญ ญั ติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารและสําหรับ ทารกและเด็ ก เล็ ก
พ.ศ. 2560
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เกณฑเปาหมาย
ตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ และมีการบังคับใช แบงเปนตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ
ตัวชี้วัดยอยที่ 1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพอยางนอย 1 ฉบับ ในจํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
1. ราง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
2. ราง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ....
3. ราง พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข พ.ศ. ....
4. ราง วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย พ.ศ. ....
5. จัดระบบการเยียวยาผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจาการบริการดานสุขภาพ
โดยพิจารณาจากความสําเร็จดําเนินการครบตามขั้นตอนที่กําหนดไว จํานวนไว 5 ขั้นตอน
ขั้นตอน
การดําเนินการ
1
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
2
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
3
ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อจัดทําแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
4
สรุปผลการจัดทําแนวทาง เกี่ยวกับพัฒนากฎหมาย ดานสุขภาพ
5
เสนอรายงานผลการจัดแนวทางพัฒนากฎหมายดานสุขภาพตอหัวหนาสวนราชการ
ตัวชี้วัดยอยที่ 2 ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบที่กําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่วประเทศ/เปาหมายรอยละ 80
กําหนดการบังคับใชกฎหมายเปน 5 ขั้นตอน ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ
ขั้นตอน
การดําเนินการ
1
มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเครือขายบังคับ ใชกฎหมายในประเด็นการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ห รื อ
บริการสาธารณสุข โดยเครือขาย ไดแก เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งนี้ใหหมาย
รวมถึ งหน ว ยงานภายนอก เช น พนักงานเจาหนาที่ศูน ยวิชาการที่มีสถานที่ตั้งในภูมิภาค เจาหนาที่
สรรพสามิ ต เจ า หน า ที่ ตํา รวจพนักงานเจาหนาที่คุมครองผูบ ริโ ภคพนั กงานฝายปกครองสํานั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัด โดยมีแผนบูรณาการงานของเครือขายตามบริบทพื้นที่ และกฎหมายที่บังคับใช
2
มีการพัฒนาองคความรูของเครือขายและพนักงานเจาหนาที่ อยางนอย 1 ครั้ง/ป โดยการพัฒนาองค
ความรู อาจจั ดทํ า ในรู ป แบบการจัดอบรม หรืออาจเปน การถายทอดความรูในรูป แบบอื่น ก็ได เชน
การแจงเวียนคูมือหรือแนวทางการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ การพัฒนาองคความรูของเครื อขาย
และพนั กงานเจ า หน า ที่ ในเรื่ อ งการโฆษณาที่ เกี่ ย วกั บ ผลิตภั ณ ฑห รื อบริก ารสุ ขภาพ อยางนอ ยต อ ง
ประกอบไปด ว ยกฎหมายจํ านวน 1 ฉบับ ในจํานวนกฎมายดังนี้ พระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ พ.ศ. 2560 พระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. 2510 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาน
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ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารและสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
3
การบังคับใชกฎหมาย ตรวจประชาสัมพันธ ตรวจดําเนินคดี
3.1 ดําเนินการคับใชกฎหมายของเครือขายดานการตรวจประชาสัมพันธเพื่อสํารวจสภาพปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ สํารวจกลุมเปาหมายที่กฎหมายกําหนด และเปนสํารวจขอมูลพื้นฐาน
บุคคลผูกระทําผิด พฤติการณในการประทําผิด สถานที่เสี่ยงตอการกระทําผิด เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตรวจบังคับใชกฎหมาย กรณีที่ที่เกี่ยวของกับการโฆษณา ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายมาตราอื่น ๆ
โดยอย า งน อ ยประกอบด ว ยกฎหมายจํ า นวน 1 ฉบั บ ในจํ านวนกฎหมายดั งนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. 2510 พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส ถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 อยางนอย 2 ครั้ง/ป
3.2 การดําเนินคดี กลุมงานนิติการในฐานะพนักงานเจาหนาที่ หรือผูใหคําปรึกษาดานกฎหมาย
กรณีที่ไดรับการประสานจากพนักงานเจาหนาที่ เครือขายที่เกี่ยวของ ในการดําเนินคดี รอยละ 80
ของจํานวนคดีที่ลงทะเบียนรับ
(1) คดีที่เปนการกระทําผิดซึ่งหนา รวมกับพนักงานเจาหนาที่ ในการประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ
หรือพนักงานฝายปกครอง เพื่อจัดทําบันทึกการจับกุมผูกระทําผิด ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
พนักงานเจาหนาที่ในการรองทุกข/กลาวโทษแกพนักงานสอบสวน
(2) คดีที่มีการรองเรียนและปรากฏพยานหลักฐานพิจารณาไดวามีผูกระทําผิด รวมกับพนักงาน
เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น รวบรวมพยานหลักฐาน เรีย กบุคคลผูกระทําผิ ด หรือบรรดาเอกสาร หลักฐานที่
เกี่ยวของกับคัด จัดทําสํานวนและจัดทําหนังสือกลาวโทษ/รองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี
ตอผูกระทําผิด ติดตามผลคดีจนคดีถึงที่สุด และรายงานคดีตอผูบังคับบัญชา
4
มีการสรุปผลการดําเนินงาน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูรับผิดชอบงาน นิติกรหรือผูปฏิบัติ
หนาที่นิติกร พนักงานเจาหนาที่และเครือขายภายในจังหวัด อยางนอย 1 ครั้ง หากพบปญหาสําคัญ
ในการดําเนินงานใหมีการสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานเพิ่มเติมเปนรายกรณีไป
5
มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแกไข
ปญหาเพื่อพัฒนางานการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
สสจ.ดําเนินการได สสจ.ดําเนินการได
สสจ.ดําเนินการได
สสจ.ดําเนินการได
สสจ.ดําเนินการได
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
(61 แหง)
(61 แหง)
(61 แหง)
(61 แหง)
(61 แหง)
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วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยเปนประโยชนตอสุขภาพประชาชน
2. เพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชากรกลุมเปาหมาย
1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข
2. จํานวนการบังคับใชกฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและประเมินโดยกองกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานการบังคับใชกฎหมายโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเมินโดย
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหลงขอมูล
1. กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมตาง ๆ ในราชการบริหารสวนกลาง
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
4. เขตสุขภาพทุกเขต
รายการขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 1 A = จํานวนกฎหมายที่ดําเนินการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน
การดําเนินการครบตามขั้นตอนที่กําหนดไว 5 ขั้นตอน
รายการขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 2 B = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินการไดครบองคประกอบ
รายการขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 2 C = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
สูตรคํานวณตัวชี้วัดยอยที่ 1 A
สูตรคํานวณตัวชี้วัดยอยที่ 2 (B/C) x 100
การประเมินผล
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงสาธารณสุขทําการประเมิน 6 เดือนครั้ง
เกณฑการประเมิน
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รอยละ 50

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

ป 2563 :
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ป 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบที่กําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ป 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
มีการดําเนินงานขั้นตอนที่ มีการดําเนินงานขั้นตอนที่ มีการดําเนินงานขั้นตอนที่ จังหวัด มีการดําเนินงาน
1 ไมนอยกวารอยละ 80 2 ไมนอยกวารอยละ 80 3 ไมนอยกวารอยละ 80 ขั้นตอนที่ 4 และที่ 5
(61 จังหวัด)
(61 จังหวัด)
(61 จังหวัด)
ไมนอยกวารอยละ 80
(61 จังหวัด)
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดําเนินการตอเนื่องจากป 2561 โดยกําหนดกฎหมายที่จะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนขั้นตอน
ป 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดําเนินการตอเนื่องจากป 2562 โดยกําหนดกฎหมายที่จะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนขั้นตอน
วิธีการประเมินผล :
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ พิจารณาจากผลสําเร็จ
ความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดําเนินการครบตามขั้นตอนที่กําหนดไว 5 ขั้นตอน
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบที่กําหนดของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งประเทศ ประเมินจากขอมูลรายงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโดยกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารสนับสนุน :
แผนการปรับปรุงแกไขกฎหมายในแตละป
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
1. นายปยะวัฒน ศิลปรัศมี
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901426
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

2. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด
หัวหนากลุมปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901437
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
3. นายณรงคศักดิ์ สงวนปรางค
นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901435
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
4. นางสาวนิญดา เศรษฐวัฒนา
นิติกรชํานาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901435
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
5. นายนพรุจ หวันสู
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901435
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด
หัวหนากลุมปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901437
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
2. นายณรงคศักดิ์ สงวนปรางค
นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901435
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
3. นางสาวนิญดา เศรษฐวัฒนา
นิติกรชํานาญการ
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
4. นายนพรุจ หวันสู
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901435
โทรศัพทมอื ถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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