ส่งผลต่อตัวชี้วดั 20 ปี

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Leading Indicator
เขต
1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
การคลอดมาตรฐาน หมายถึง
1.มีสถานทื่และอุปกรณ๑ ที่ได๎ตามมาตรฐาน
2.มีบุคลากรที่สามารถให๎การดูแลผู๎คลอดที่มีความเสี่ยงต่ํา/ความเสี่ยงสูง
3.มีระบบการให๎บริการตามเกณฑ๑ ประกอบด๎วย
3.1 การค๎นหากลุํมเสี่ยงด๎วย admission record ที่มีการบูรณาการสํวนที่เป็นข๎อมูล
พื้นฐาน การจําแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ๑การสํงตํอ เมื่อพบความ
เสี่ยงตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ดังตัวอยําง admission record ของกรมการแพทย๑
3.2 ระบบการดูแลผู๎คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด๎วยกราฟดูแลการคลอด / แบบ
ประเมิน EFM และตามคูํมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการ
ดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังตัวอยําง PPH checklist guidelines หรือ PPH order
set ของกรมการแพทย๑
3.3 ระบบการสํงตํอผู๎คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ๎อน ด๎วยเกณฑ๑การ
สํงตํอที่เป็นลายลักษณ๑อักษร (จากโรงพยาบาลแมํขําย) มีการบรรจุเกณฑ๑การสํงตํอดังกลําว
ไว๎ใน admission record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต๎น
4.มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐานตามเกณฑ๑
5.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด ตามเกณฑ๑
(รายละเอียดในคูํมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย๑ )

เกณฑ์เปูาหมาย :
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
60
70
80
90
100
วัตถุประสงค์
มารดาที่ตั้งครรภ๑ทุกรายได๎รับการดูแลตลอดการคลอดอยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาที่ตั้งครรภ๑ความเสี่ยงสูงได๎รับการดูแลในระหวํางการคลอดโดยผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านสูติกรรมในสภาวะที่พร๎อมรับเหตุฉุกเฉิน
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ ทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สํารวจและประเมินตามเกณฑ๑มาตรฐาน โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และกรมการแพทย๑
แหล่งข้อมูล
สํารวจและประเมินตามเกณฑ๑มาตรฐาน
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
-

A=จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับที่ผํานเกณฑ๑การประเมิน
B=จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน

วิธีการประเมินผล :

1. เขต สสจ. ผลักดันและสร๎างความเข๎าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ
นโยบาย
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย๑ ทําการสํารวจ
และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ๑ (พํวงไปกับการประเมินโรงพยาบาล
สายใยรัก)
3. สรุปผลการประเมิน
4. คํานวณอัตราสํวนของสถานบริการสุขภาพของรัฐที่ผํานเกณฑ๑การประเมิน/สถานบริการ
สุขภาพของรัฐทั้งหมด
คูํมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย๑
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
NA
NA
NA
NA
NA

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
60

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
60

รอบ 6 เดือน
70

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
70

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
90

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
90

รอบ 6 เดือน
100

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
100
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ นายแพทย๑เกษม เสรีพรเจริญกุล
หัวหน๎ากลุํมงานสูติกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2062988
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6945405
โทรสาร : 02-3548084
E-mail : kasem_saeree@yahoo.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นางจุฬารักษ๑ สิงหกลางพล
นักวิชาการสาธารรสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-355-4866,
081-8424148
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : klangpol@yahoo.com
1. นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุํมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร๑
การแพทย๑ โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2062957
โทรศัพท๑มือถือ : 085-7038850
โทรสาร : 02-2062957
E-mail : coeplus.rajavithi@gmai.com
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
3. นายปวิช อภิปาลกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรสาร : 02-5918279

รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร๑การแพทย๑กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : : 085-9594499
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านมารดาและทารก
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
เปูาหมาย : 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมิน
การคลอดมาตรฐาน
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมิน
การคลอดมาตรฐาน
2. สถานการณ์.........................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) ร๎อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมินการคลอด
มาตรฐาน

สถานบริการสุขภาพ

จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ
ระดับ M1 ขึ้นไปที่ผํานเกณฑ๑การ
ประเมิน
(A)

รายการข๎อมูล
จํานวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐทุกระดับ
ทั้งหมด
(B)

ร๎อยละสถานบริการสุขภาพที่มี
การคลอดมาตรฐาน
(A/B) x100

หมาย
เหตุ

จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน)
1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ร๎อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผํานเกณฑ๑การประเมินการคลอดมาตรฐาน
รายการข๎อมูล
จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐ
จํานวนสถานบริการ
ร๎อยละสถานบริการสุขภาพที่มี
หมาย
สถานบริการสุขภาพ
ระดับ F2 ขึ้นไปที่ผํานเกณฑ๑การ
สุขภาพของรัฐทุกระดับ
การคลอดมาตรฐาน
เหตุ
ประเมิน
ทั้งหมด
(A/B) x100
(A)
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ............................................................................................................................................................
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(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………..…………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ (Key Risk
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
..............................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให๎การ
ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ
สิ่งที่ผู๎ทําหน๎าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตํอ
ดําเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค๑

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
..............................................................................................................................................................................................................
ผู๎รายงาน...........................................................................................
ตําแหนํง............................................................................................
หนํวยงาน..........................................................................................
วัน/เดือน/ปี.......................................................................................
โทร.................................... e-mail…………….…………..…………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไมํเกิน 20 ตํอ
การเกิดมีชีพแสน
คน
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Lagging Indicator
ประเทศ
2. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตํขณะตั้งครรภ๑ คลอดและหลังคลอด
ภายใน 42 วั น ไมํ วํ าอายุ ครรภ๑ จะเป็ นเทํ าใดหรื อการตั้ งครรภ๑ ที่ ตํ าแหนํ งใด จากสาเหตุ ที่
เกี่ยวข๎องหรือกํอให๎เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ๑และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ๑
และคลอด แตํไมํใชํจากอุบัติเหตุตํอการเกิดมีชีพแสนคน
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไมํเกิน 20 ตํอ
ไมํเกิน 17 ตํอ
ไมํเกิน 17 ตํอ
ไมํเกิน 15 ตํอ
การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน การเกิดมีชีพแสน
คน
คน
คน
คน
1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให๎ได๎มาตรฐานอนามัยแมํและ
เด็กคุณภาพ
2. เฝูาระวังหญิงชํวงตั้งครรภ๑และคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ๑และ
การคลอดอยํางมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบการสํงตํอหญิงตั้งครรภ๑ภาวะฉุกเฉินอยํางมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ๑ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด
1. รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย
2. รายงานการตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ (Web รายงานการตาย สนย.)
3. สํารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE)
1. ฐานข๎อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร๑
2. โรงพยาบาล
3. สํารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE)
A = จํานวนมารดาตายระหวํางการตั้งครรภ๑ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด
ทุกสาเหตุยกเว๎นอุบัติเหตุในชํวงเวลาที่กําหนด
B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชํวงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100,000
สํารวจทุก 2 ปี
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไมํเกิน 20 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไมํเกิน 20 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไมํเกิน 17 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไมํเกิน 17 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไมํเกิน 15 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน
กรมอนามัย นําข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดสํวนการตายและสาเหตุการตาย
แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา
(อื่นๆถ๎ามี)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตราสํวนการ
31.2
22.4
ตายมารดาตํอ (กรมอนามัย)
(คําคาด
การเกิดมีชีพ
ประมาณWHO)
100,000 คน
1. นายแพทย๑สราวุฒิ บุญสุข
หัวหน๎ากลุํมอนามัยแมํและเด็กกรมอนามัย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904418
โทรศัพท๑มือถือ : 081-908-1761
โทรสาร : 02-590-4427
Email: wutmd39ju@hotmail.com
2. นางนงลักษณ๑ รุํงทรัพย๑สิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-4425 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : noi_55@hotmail.com
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
1. กลุํมอนามัยแมํและเด็ก สํานักสํงเสริมสุขภาพ
2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางนงลักษณ๑ รุํงทรัพย๑สิน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-4425
โทรสาร : 02-590-4427
2. นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-4438
โทรสาร : 02-590-4427
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : noi_55@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
80
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Lagging Indicator
เขต
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได๎รับการประเมินพัฒนาการ โดยใช๎
คูํมือเฝูาระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และมีพัฒนาการสมวัย
คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 5 ปี ใช๎คัดกรองเด็กทั่วไปที่ไมํมีอาการผิดปกติ และ
ดําเนินการประเมินอยํางเป็นระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตามอายุของเด็กใน 5 ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านการเคลื่อนไหว ด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด๎านการเข๎าใจภาษา ด๎าน
การใช๎ภาษา ด๎านการชํวยเหลือตนเองและสังคม
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
80
80
85
85
1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ตาม
ชํวงวัย
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให๎ได๎มาตรฐานและมี
คุณภาพทั้งในเรื่องการเฝูาระวังการเจริญเติบโต สํงเสริมพัฒนาการ และโรงเรียนพํอ
แมํ
3. สํงเสริมให๎เกิดวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมอยํางมีสํวนรํวมประชารัฐ
เด็กกลุํมอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนทุกคน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับ นําข๎อมูลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชํน JHCIS HosXP PCU เป็นต๎น และสํงออกข๎อมูล
ตามโครงสร๎างมาตรฐาน 43 แฟูม
สถานบริการสาธารณสุขทุกแหํง (คลินิกเด็กดี) ศูนย๑เด็กเล็ก
A = จํานวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนในชํวงรณรงค๑
เดือนกรกฎาคมได๎รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ๑และมีพัฒนาการปกติ
B = จํานวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนในชํวงรณรงค๑เดือน
กรกฎาคมที่ได๎รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ๑ทั้งหมด
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
บทบาทส่วนกลาง
กรมอนามัยและศูนย์อนามัย
- ปกปูอง สํงเสริม สนับสนุน
การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํและนํา
หลักการควบคุมการสํงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็กขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กอายุ0-2ปีเชิงระบบ
- พัฒนารูปแบบ คูํมือการให๎
ความรู๎และทักษะพํอแมํ หรือผู๎
เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการ
โรงเรียนพํอแมํ
- พัฒนาต๎นแบบมุม “เลํนตาม
รอยพระยุคลบาท” ในWCC
และลานเลํน “ตามรอยพระ
ยุคลบาท” ในศูนย๑เด็กเล็ก
- พัฒนาสมุดบนทึกสุขภาพให๎
นําอําน เข๎าใจงําย ใช๎สะดวก
และจัดทําเป็น E-book
- พัฒนาและปรับปรุงคูํมือเฝูา
ระวังและสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM)
- พัฒนาศักยภาพทีมวิทยากร
โรงเรียนพํอแมํและนักสํงเสริม
พัฒนาการเด็กเขตและจังหวัด
-พัฒนามาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแมํและเด็กและคูํมือ
การประเมินมาตรฐาน
- สื่อสารความรู๎ระดับบุคคล
ด๎วยการสํงข๎อความสั้นแกํ
หญิงตั้งครรภ๑ พํอแมํหรือผู๎

(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย๑อนามัย เก็บรวบรวม สรุปภาพ
เขตบริการ

รอบ 3,6 เดือน
- สํงเสริมให๎หนํวยบริการ
ทุกระดับจัดจัดบริการWCC
คุณภาพ โรงเรียนพํอแมํตาม
มาตรฐานและจัดมุมเลํนตาม
รอยพระยุคลบาทในWCC
คุณภาพ
- สํงเสริมให๎หญิงตั้งครรภ๑
พํอแมํหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กดูแล
สุขภาพตนเองและการเลี้ยงดู
เด็กด๎วยสมุดบันทึกสุขภาพ
แมํและเด็ก
- ปกปอง สํงเสริม สนับสนุน
การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยําง
เดียว 6 เดือนและกิน
ตํอเนื่องควบคูํอาหารตามวัย
จนลูกอายุ 2ปีหรือมากกวํา
- สนับสนุนระบบคัดกรอง
เฝูาระวังกระตุ๎นและแก๎ไข
พัฒนาการเด็ก
- สํงเสริมการพัฒนาเด็กองค๑
รวมด๎วยจัดทําแผนพัฒนา
“ตําบลเด็กพัฒนาดีเริ่มที่นม
แมํอยํามีสํวนรํวม”
- วิเคราะห๑สถานการณ๑
พัฒนาการและแนวทาง
การแก๎ไข
- ประชุม MCH board
ระดับจังหวัด
- นิเทศ ติดตาม กํากับ

บทบาทจังหวัด
รอบ 9 เดือน
- สํงเสริมให๎หนํวยบริการ
ทุกระดับจัดบริการWCC
คุณภาพ โรงเรียนพํอแมํ
ตามมาตรฐานและจัดมุม
เลํนตามรอยพระยุคลบาท
ในWCCคุณภาพ
-ปกปูอง สํงเสริม สนับ
สนุน การเลี้ยงลูกด๎วยนม
แมํอยํางเดียว 6 เดือน
และกินตํอเนื่องควบคูํ
อาหารตามวัยจนลูกอายุ
2ปีหรือมากกวํา
- รณรงค๑คัดกรอง
พัฒนาการเด็กอายุ
9,18,30,42 เดือนใน
เดือนกรกฎาคม
- จัดระบบสํงตํอเด็กที่
สงสัยพัฒนาการลําช๎าเพื่อ
แก๎ไขพัฒนาการ
- ประชุม MCH board
ระดับจังหวัด
- นิเทศ ติดตาม กํากับ

รอบ 12 เดือน
- สํงเสริมให๎หนํวยบริการ
ทุกระดับจัดบริการWCC
คุณภาพ โรงเรียนพํอแมํ
ตามมาตรฐานและจัดมุม
เลํนตามรอยพระยุคล
บาทในWCCคุณภาพ
- ปกปูอง สํงเสริม สนับ
สนุนการเลี้ยงลูกด๎วยนม
แมํอยํางเดียว 6 เดือน
และกินตํอเนื่องควบคูํ
อาหารตามวัยจนลูกอายุ
2ปีหรือมากกวํา
- มีระบบคัดกรองเฝูา
ระวังกระตุ๎นและแก๎ไข
พัฒนาการเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ปี
- เด็กอายุ 9 เดือน 18
เดือน 30 เดือน และ
42 เดือนทุกคน ได๎รับ
การประเมินพัฒนาการ
เด็ก
- รวบรวมข๎อมูล
สถานการณ๑และแนว
ทางแก๎ไข
- ประชุม MCH board
ระดับเขต ระดับ
จังหวัด
- นิเทศ ติดตาม กํากับ
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เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทุก
เครือขํายโทรศัพท๑มือ ฟรี
- การศึกษาสถานการณ๑พัฒนา
เด็กปฐมวัยครั้งที่ 6 (DENVER
II)และพฤติกรรมการเลี้ยงดู
เด็กของครอบครัว
- ตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม
- สรุปผลการดําเนินงาน
วิธีการประเมินผล :
การตรวจราชการแตํละจังหวัด นิเทศงานศูนย๑อนามัย และเปรียบเทียบข๎อมูลในระบบ
HDC กับคําเปูาหมาย
เอกสารสนับสนุน :
1. คูํมือคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
2. คูํมือวิทยากรโรงเรียนพํอแมํ
3. สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก
4. คูํมือนักสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
85.01
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นายแพทย๑สราวุฒิ บุญสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904417
โทรสาร : 02-5904427

หัวหน๎ากลุํมอนามัยแมํและเด็กกรมอนามัย
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9081761
E-mail : wutmd39ju@hotmail.com

2. นางจินตนา พัฒนพงศ๑ธร
(รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904426
โทรศัพท๑มือถือ : 085-6613064
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : Jinpat2503@gmail.com
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
1. กลุํมอนามัยแมํและเด็ก สํานักสํงเสริมสุขภาพ
2. กองแผนงาน กรมอนามัย ผํานระบบ KISS
1. นางนงลักษณ๑ รุํงทรัพย๑สิน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904425
โทรสาร : 02-5904427
2. นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
โทรศัพท๑ทที่ ํางาน : 02-5904438
โทรสาร : 02-5904427
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail: noi_55@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละเด็กสูงดีสมสํวน
2. สํวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Lagging Indicator
จังหวัด
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสํวนสูงอยูํในระดับสูงตามเกณฑ๑ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตความยาว/สํ วนสูงตามเกณฑ๑อายุ กรมอนามัย ชุดใหมํ ปี พ.ศ. 2558
(ขององค๑การอนามัยโลก) โดยมีคํามากกวําหรือเทํากับ -1.5 SD ของสํวนสูงตามเกณฑ๑อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยูํในระดับสมสํ ว น เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑ๑ความยาว/สํวนสูง กรมอนามัย ชุดใหมํ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค๑การ
อนามัยโลก) โดยมีคําระหวําง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ๑สํวนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสํวนสูงอยูํในระดับสูงตามเกณฑ๑ขึ้นไปและมี
น้ําหนักอยูํในระดับสมสํวน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง คําเฉลี่ยของสํวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ปีงบประมาณ
60
51

ปีงบประมาณ
61
54

ปีงบประมาณ
62
57

ปีงบประมาณ
63
60

ปีงบประมาณ
64
ร๎อยละ 63

113
112
1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth)
2. เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลก ได๎แกํ Global Nutrition Targets, SDG และ The Zero
Hunger Challenge
3. เพื่อให๎เด็กมีระดับเชาวน๑ปัญญาดี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในวัยผู๎ใหญํ
5. เพื่อสร๎างภูมิต๎านทานโรค สุขภาพแข็งแรง
6. เพื่อลดความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะอ๎วนและโรคไมํติดตํอเรื้อรังในวัยทํางานและผู๎สูงอายุ
เด็กอายุ 0-5 ปี
1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนําข๎อมูลน้ําหนักสํวนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการ เชํน JHCIS, HosXP PCU เป็นต๎น และสํงออกข๎อมูลตามโครงสร๎าง
มาตรฐาน 43 แฟูม
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2) การสํารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุํมชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูง ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหํง (คลินิกเด็กดี)
2) หมูํบ๎าน
3) ศูนย๑เด็กเล็ก
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมสํวน
A2 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูง
A3 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูงทั้งหมด
B3 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูงทั้งหมด
ร๎อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมสํวน = (A1/B1) × 100
สํวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
= (A2/B2)
สํวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี
= (A3/B3)
1) เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม งวดที่ 3
เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน
2) สํารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 3 ปี

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
- ประกาศนโยบายเด็กปฐมวัย - ร๎อยละ 10 ของจังหวัดมีการ - ร๎อยละ 20 ของ
สูงดีสมสํวน
ถํายระดับเรื่องนโยบาย เด็ก
จังหวัดมีการถําย
- จัดทําและสนับสนุน
ปฐมวัย สูงดีสมสํวนให๎
ระดับเรื่อง
เครื่องมือการดําเนินงาน
หนํวยงานสาธารณสุขทุก
นโยบายเด็ก
สํงเสริมเด็ก สูงดีสมสํวน
ระดับและบุคลากร
ปฐมวัยสูงดีสม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ
สํวนให๎หนํวยงาน
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กไทย - สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง สาธารณสุขทุก
สูงดีสมสํวนแกํเขตสุขภาพ
ดีสมสํวน
ระดับและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุคลากร
และศูนย๑อนามัย
สาธารณสุขทุกคน
- จัดทําการสื่อสารความสําคัญ
รับทราบ
ของเด็กสูงดีสมสํวน
- ร๎อยละ 10 ของ
จังหวัดสร๎าง
องค๑กรสํงเสริม
เด็ก 0-5 ปี สูงดี
สมสํวน อยําง
น๎อย ตําบลละ 1
แหํง

รอบ 12 เดือน
- ร๎อยละ 30 ของจังหวัดมี
การถํายระดับเรื่อง
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมสํวนให๎หนํวยงาน
สาธารณสุขทุกระดับและ
บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนรับทราบ
- ร๎อยละ 20 ของจังหวัด
สร๎างองค๑กรสํงเสริมเด็ก
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
อยํางน๎อย ตําบลละ 1
แหํง
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมสํวน
- ร๎อยละ 51 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
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- สื่อสาร
ความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมสํวน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร๎อยละ 40 ของจังหวัดที่
- ร๎อยละ 50 ของ - ร๎อยละ 60 ของจังหวัดที่
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กสูงดี
บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดที่บุคลากร บุคลากรสาธารณสุขที่
สมสํวน
เกีย่ วข๎องทุกคนรับทราบ
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
เกีย่ วข๎องทุกคน
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กไทยสูง
สํวน
รับทราบนโยบาย สมสํวน
ดีสมสํวน
เด็กปฐมวัยสูงดี
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง - ร๎อยละ 30 ของจังหวัดสร๎าง
สมสํวน
- ร๎อยละ 50 ของจังหวัด
ดีสมสํวน
องค๑กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง - ร๎อยละ 40 ของ
สร๎างองค๑กรสํงเสริมเด็ก
ดีสมสํวน อยํางน๎อย ตําบลละ จังหวัดสร๎าง
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
1 แหํง
องค๑กรสํงเสริม
อยํางน๎อย ตําบลละ 1
- ร๎อยละ 10 ของจังหวัดสร๎าง
เด็ก 0-5 ปี สูงดี แหํง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สมสํวน อยําง
- ร๎อยละ 30 ของจังหวัด
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
น๎อย ตําบลละ 1
สร๎างครอบครัวนัก
สํวนทุกอําเภอ
แหํง
โภชนาการสํงเสริมเด็ก
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง - ร๎อยละ 20 ของ
ปฐมวัยสูงดีสมสํวนทุก
ดีสมสํวน
จังหวัดสร๎าง
อําเภอ
ครอบครัวนัก
- สื่อสารความสําคัญของ
โภชนาการ
เด็กสูงดีสมสํวน
สํงเสริมเด็ก
- ร๎อยละ 54 ของเด็กอายุ
ปฐมวัยสูงดีสม
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
สํวนทุกอําเภอ
- สื่อสาร
ความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมสํวน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร๎อยละ 70 ของจังหวัดที่
- ร๎อยละ 80 ของ - ร๎อยละ 90 ของจังหวัดที่
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กสูงดี
บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดที่บุคลากร บุคลากรสาธารณสุขที่
สมสํวน
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
เกี่ยวข๎องทุกคน
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กไทยสูง
สํวน
รับทราบนโยบาย สมสํวน
ดีสมสํวน
- ร๎อยละ 60 ของจังหวัดสร๎าง
เด็กปฐมวัยสูงดี - ร๎อยละ 80 ของจังหวัด
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง องค๑กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง สมสํวน
สร๎างองค๑กรสํงเสริมเด็ก
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ดีสมสํวน

ดีสมสํวน อยํางน๎อย ตําบลละ - ร๎อยละ 70 ของ
0-5 ปี สูงดีสมสํวน อยําง
1 แหํง
จังหวัดสร๎าง
น๎อย ตําบลละ 1 แหํง
- ร๎อยละ 40 ของจังหวัดสร๎าง
องค๑กรสํงเสริม
- ร๎อยละ 60 ของจังหวัด
ครอบครัวนักโภชนาการ
เด็ก 0-5 ปี สูงดี สร๎างครอบครัวนัก
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สมสํวน อยําง
โภชนาการสํงเสริมเด็ก
สํวนทุกอําเภอ
น๎อย ตําบลละ 1
ปฐมวัยสูงดีสมสํวนทุก
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง แหํง
อําเภอ
ดีสมสํวน
- ร๎อยละ 50 ของ - สื่อสารความสําคัญของ
จังหวัดสร๎าง
เด็กสูงดีสมสํวน
ครอบครัวนัก
- ร๎อยละ 57 ของเด็กอายุ
โภชนาการ
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
สํงเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
สํวนทุกอําเภอ
- สื่อสาร
ความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมสํวน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร๎อยละ 100 ของจังหวัดที่
- ร๎อยละ 100 ของ - ร๎อยละ 90 ของจังหวัด
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กสูงดี
บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดสร๎าง
สร๎างครอบครัวนัก
สมสํวน
เกีย่ วข๎องทุกคนรับทราบ
องค๑กรสํงเสริม
โภชนาการสํงเสริมเด็ก
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี สม
เด็ก 0-5 ปี สูงดี ปฐมวัยสูงดี สมสํวนทุก
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กไทยสูง
สํวน
สมสํวน อยําง
อําเภอ
ดีสมสํวน
- ร๎อยละ 90 ของจังหวัดสร๎าง
น๎อย ตําบลละ 1 - สื่อสารความสําคัญของ
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง องค๑กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง แหํง
เด็กสูงดีสมสํวน
ดีสมสํวน
ดีสมสํวน อยํางน๎อย ตําบลละ - ร๎อยละ 80 ของ - ร๎อยละ 60 ของเด็กอายุ
1 แหํง
จังหวัดสร๎าง
0-5 ปี สูงดี สมสํวน
- ร๎อยละ 70 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนัก
ครอบครัวนักโภชนาการ
โภชนาการ
สํงเสริม เด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํงเสริมเด็ก
สํวนทุกอําเภอ
ปฐมวัยสูงดีสม
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง สํวนทุกอําเภอ
ดี สมสํวน
- สื่อสาร
ความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมสํวน
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร๎อยละ 100 ของจังหวัดที่
- ร๎อยละ 20 ของ - ร๎อยละ 30 ของจังหวัดมี
ดําเนินงานสํงเสริมเด็ก สูงดีสม บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํวน
เกีย่ วข๎องทุกคนรับทราบ
ครอบครัวนัก
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
โภชนาการ
สมสํวนทุกตําบล
ดําเนินงานสํงเสริมเด็กไทยสูง
สํวน
สํงเสริมเด็ก
- สื่อสารความสําคัญของ
ดี สมสํวน
- ร๎อยละ 10 ของจังหวัดมี
ปฐมวัยสูงดีสม
เด็กสูงดีสมสํวน
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง ครอบครัวนักโภชนาการ
สํวนทุกตําบล
- ร๎อยละ 63 ของเด็กอายุ
ดีสมสํวน
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
- สื่อสาร
0-5 ปี สูงดีสมสํวน
สํวนทุกตําบล
ความสําคัญของ
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง เด็กสูงดีสมสํวน
ดีสมสํวน
วิธีการประเมินผล :
1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับเกณฑ๑การประเมิน
2. สุํมสํารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหนํวยงานและบุคลากรสาธารณสุข
การสร๎างองค๑กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสํวน การสร๎างครอบครัวนักโภชนาการ
การสื่อสารความสําคัญของเด็กสูงดีสมสํวน
เอกสารสนับสนุน :
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสํงเสริมสุขภาพด๎านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ๑
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสํงเสริมสุขภาพด๎านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
3. หนังสือคูํมือการพัฒนาสูํองค๑กรสํงเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
4. มาตรการสําคัญและชุดกิจกรรมพื้นฐานด๎านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
46.3*
ร๎อยละ
46.3
47.4
สมสํวน
สํวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5
ปี

ชาย = 111**
เซนติเมตร
หญิง=109**
เซนติเมตร
*ข๎อมูลรายงานจาก HDC ปี 2558
**รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรํางกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางณัฐวรรณ เชาวน๑ลิลิตกุล
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nutwan65@gmail.com
2. นายสุพจน๑ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

3. นางสาวณัฐนิช อินทร๑ขํา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
4. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
กองแผนงาน กรมอนามัย

นักโภชนาการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

1. นายสุพจน๑ รื่นเริงกลิ่น
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวณัฐนิช อินทร๑ขํา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
ประเทศ
5. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูํระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียน
สั งกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) สํ านั กงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช๎เหตุผล
การคํานวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแตํกําเนิด สามารถวัดออกมา
เป็นคําสัดสํวนตัวเลขที่แนํนอนได๎ โดยเครื่องมือวัดสํวนใหญํจะวัด ทักษะและกระบวนการ
ของสมอง เชํน ความคิด ความจํา การจัดการข๎อมูลของสมอง เป็นต๎น
ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง คําที่แสดงความสามารถ
ของสมองในภาพรวมซึ่ง เกิ ดจากการใช๎เ ครื่ องมื อวั ดความสามารถทางสติ ปัญญาให๎ ไ ด๎
ใกล๎เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีคํากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่คํา = 100
ปีงบประมาณ 61
-

ปีงบประมาณ 62
-

ปีงบประมาณ 63
-

ปีงบประมาณ 64
คะแนนเฉลี่ย
ไมํต่ํากวํา 100

1. ทราบถึงสถานการณ๑ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย
2. เป็นแนวทางไนการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเด็กไทย
เด็กนักเรียนไทยที่กําลั งศึกษาอยูํระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน สํ า นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ ) กรมสํ งเสริม การ
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น (เทศบาล) กองบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดน และสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
การสํารวจ
ข๎อมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2564, 2569,
2574, และ 2579 (สํารวจทุก 5 ปี)
A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุํมตัวอยําง
B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุํมตัวอยํางในปีที่สํารวจ
A/B
5 ปี ตํอ 1 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
คะแนนเฉลี่ย
ไมํต่ํากวํา 100
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย
- บทความฟื้นฟูวิชาการ: การสํารวจระดับสติปัญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผํานมา.
วารสารสุขภาพจิตแหํงประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปี 2555
- รายงานการสํารวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ๑ ปี 2554 และ 2559.
กรมสุขภาพจิต
Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
คําเฉลี่ยของระดับ
98.23
สติปัญญาเด็กไทย
1. แพทย๑หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ๑
ผู๎อํานวยการสถาบันราชานุกูล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-2488900 ตํอ 70902, 70305 โทรศัพท๑มือถือ : 081-8605945
โทรสาร : 02-2488903
E-mail : ampornbenja@yahoo.com
2. แพทย๑หญิงจันทร๑อาภา สุขทัพภ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-2488900 ตํอ70390 โทรศัพท๑มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.แพทย๑หญิงจันทร๑อาภา สุขทัพภ๑
นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2488900 ตํอ 70390
โทรศัพท๑มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail :janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละเด็กวัยเรียน (614 ปี) สูงดีสมสํวน
2. สํวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 14 ปี
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)
3. ภาวะเตี้ย

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแตํ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแตํอายุ 6 ปี
เต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1 - ม.3)
ภาวะเตี้ย หมายถึง สํวนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ๑อายุเดียวกัน มีคําต่ํากวํา – 2 S.D.
แสดงวําเด็กเติบโตไมํดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปุวยบํอยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑ๑สํวนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช๎กราฟ
แสดงเกณฑ๑อ๎างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ๑สํวนสูงเดียวกัน มีคําต่ํา กวํา –2
S.D. แสดงวําเด็กมีน้ําหนักน๎อยกวําเด็กที่มีสํวนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีสํวนสูงอยูํในระดับสูงตามเกณฑ๑+คํอนข๎างสูง+สูง เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีคํามากกวําหรือเทํากับ -1.5 SD ของ
สํวนสูงตามเกณฑ๑อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยูํในระดับสมสํวน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามัย ปี 2542 มีคําระหวําง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ๑สํวนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีสํวนสูงอยูํในระดับสูงตามเกณฑ๑+คํอนข๎างสูง+สูง มี
น้ําหนักอยูํในระดับสมสํวน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง คําเฉลี่ยของสํวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 14 ปี (เด็กอายุ
14 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
60
61
62
63
66
68
70
72

ปีงบประมาณ
64
74

166
159
น๎อยกวํา ร๎อยละ
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4. ภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน
5. ภาวะผอม
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
รายการข้อมูล 8
รายการข้อมูล 9
รายการข้อมูล 10
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล

10
น๎อยกวํา ร๎อยละ
10
น๎อยกวํา ร๎อยละ 5
เพื่อสํงเสริมให๎เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1 - ม.3)
ระบบฐานข๎อมูล 43 แฟูม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรายงาน HDC สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม
A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน
A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสํวน
A5 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรชายอายุ 14 ปี ที่ได๎รับการวัดสํวนสูง
A6 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรหญิงอายุ 14 ปี ที่ได๎รับการวัดสํวนสูง
A7 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนประชากรชายอายุ 14 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูงทั้งหมด
B3 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 14 ปีที่ได๎รับการวัดสํวนสูงทั้งหมด
ร๎อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A1/B1) x 100
ร๎อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน = (A2/B1) x 100
ร๎อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A3/B1) x 100
ร๎อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสํวน
= (A4/B1) x 100
สํวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 14 ปี
= (A5 / B2)
สํวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 14 ปี
= (A6 / B3)
ความครอบคลุม
= (A7/ B1) x 100
วิเคราะห๑และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข๎อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)
พื้นที่ลงข๎อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
สํวนกลางจะตัดข๎อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)
พื้นที่ลงข๎อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
สํวนกลางจะตัดข๎อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.60)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.60)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.62)
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.63)
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.64)
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4
และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3 (ภาค 1 ปีก
ศ.63) และ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4
และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3 (ภาค 1 ปีก
ศ.64) และ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4
ขั้นตอนที่ 3.3 (ภาค 1 ปีก
ขัน้ ตอนที่ 5
และ 5
ศ.65) และ 4
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนการสํงเสริม ควบคุม ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย
PM จังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข๎อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และนําข๎อมูล
ไปใช๎ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ๑ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
และคัดกรองเด็กกลุํมเสี่ยง
3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยนําเข๎าข๎อมูลสถานการณ๑ในชํวง 3 เดือน คือ ต.ค.,
พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และสํงสรุปผลภาวะ
โภชนาการมายังสนย. สํวนกลางจะตัดข๎อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.
2560
3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยนําเข๎าข๎อมูลสถานการณ๑ในชํวง 3 เดือน คือ พ.ค.,
มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสํงสรุปผลภาวะ
โภชนาการมายังสนย. สํวนกลางจะตัดข๎อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
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เอกสารสนับสนุน :

2560
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ๎วน เตี้ย)
4.2 การสํงเสริมให๎เด็กมีสํวนสูงระดับดี และรูปรํางสมสํวน
4.3 มีการคัดกรอง สํงตํอ เด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign
1) รอบคอดํา 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บปุวยครอบครัว
จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุ ข (service plan) คลินิก
DPAC ติดตามและรายงานผล
4.4 รายงานตามระบบ
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีรายงาน ดังนี้
5.1 สถานการณ๑ภาวะโภชนาการ ผอม อ๎วน เตี้ย สูงสมสํวน
5.2 จํานวนนักจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.)
และแกนนํานักเรียนด๎านการจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids
Leader)
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสํงเสริมสุขภาพด๎านโภชนาการในเด็กวัยเรียน
2. หนังสือคูํมือการพัฒนาสูํองค๑กรสํงเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
3. คูํมือการควบคุมและปูองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
4. แนวทางการคัดกรอง สํงตํอ เด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
5. คูํมือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
6. แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ๎วนในเด็กนักเรียน
7. แนวทางการจัดคํายลดน้ําหนักกินพอดีไมํมีอ๎วน
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุํนสวยด๎วยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
9. หนังสือผักผลไม๎สีรุ๎ง
10. หนังสือข๎อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยเรียน
11. แผํนพับกินพอดี ไมํมีอ๎วน
12. แผํนพับผักผลไม๎สีรุ๎ง
13. แผํนพับโตขึ้นหุํนดีไมํมีอ๎วน
14. แผํนพับการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
เด็กอายุ 6-14 ปี อ๎วน
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสํวน
สํวนสูงเฉลี่ยอายุ 5 ปี
- ชาย
-หญิง
สํวนสูงเฉลี่ยอายุ 14 ปี
-ชาย
-หญิง
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline
data
17.0
64

หน่วยวัด

111
109

เซนติเมตร
เซนติเมตร

-

-

-

164
157

เซนติเมตร
เซนติเมตร

-

-

-

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
5.2
8.8
9.5
12.4
7.5
64
63.9

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มควบคุมปูองกันด้านโภชนาการ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
กลุํมบริหารยุทธศาสตร๑ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904329 โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมปูองกันด้านโภชนาการ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปี 2560
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
ประเทศ
7. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูํระดับประถมศึกษา ปีที่ 1ในโรงเรียน
สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ)
กรมสํ ง เสริ มการปกครองท๎ องถิ่น (โรงเรี ยนเทศบาล) กองบั ญชาการตํ ารวจตระเวน
ชายแดนและสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร๎อมทางอารมณ๑ที่จะอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยําง
ราบรื่น โดยรู๎จักอารมณ๑ตนเองและผู๎อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู๎อื่น อดทนและ
รอคอยได๎ มีน้ําใจ รู๎จักให๎ รู๎จักแบํงปัน รู๎วําทําผิด หรือยอมรับผิด พร๎อมที่จะพัฒนาตน
ไปสูํ ความสําเร็จ โดยมีความกระตือรือร๎น สนใจใฝุรู๎ และปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
พร๎อมทําให๎ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุํนใจ และความสนุกสนานรําเริง
ความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง คําคะแนนที่บํงบอกวํา
เด็กมีความฉลาดทางอารมณ๑อยูํในเกณฑ๑ป กติขึ้นไป จากการประเมินด๎วยแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ๑เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับยํอ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร๎อยละ 70
1. ทราบถึงสถานการณ๑ความฉลาดทางอารมณ๑ของเด็กไทย
2. เป็นแนวทางไนการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณ๑เด็กไทย
เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูํระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ ) กรมสํ งเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
การสํารวจ
ข๎อมูลจากการรายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณ๑ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2564,
2569, 2574, และ 2579 (สํารวจทุก 5 ปี)
A = จํานวนเด็กนักเรียนไทยกลุํมตัวอยํางที่มีความฉลาดทางอารมณ๑อยูํในเกณฑ๑ปกติหรือ
สูงกวํา
B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุํมตัวอยํางในปีที่สํารวจ
(A/B) x 100
5 ปี ตํอ 1 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 70
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากการรายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณ๑ของเด็กนักเรียนไทย
เอกสารสนับสนุน :
รายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณ๑ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2559
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
เด็กที่มีความ
ร๎อยละ
79.9
77.1
ฉลาดทาง
(13 จังหวัด)
อารมณ๑อยูํใน
เกณฑ๑ปกติหรือ
สูงกวํา

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. แพทย๑หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ๑
ผู๎อํานวยการสถาบันราชานุกูล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-2488900 ตํอ70902, 70305 โทรศัพท๑มือถือ : 081-8605945
โทรสาร : 02-2488903
E-mail : ampornbenja@yahoo.com
2. แพทย๑หญิงจันทร๑อาภา สุขทัพภ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-2488900 ตํอ 70390 โทรศัพท๑มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. แพทย๑หญิงจันทร๑อาภา สุขทัพภ๑
นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2488900 ตํอ 70390 โทรศัพท๑มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02-6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผี ุ (cavity free)
กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุํมเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมี
ความพิการ
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู๎ที่มีฟันน้ํานมหรือฟันแท๎ในชํองปากที่ปกติ หรือผุและได๎รับการรักษา
แล๎ว โดยไมํมีความจําเป็นต๎องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 52

ร๎อยละ 54

ร๎อยละ 56

ร๎อยละ 58

ร๎อยละ 60

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

เพื่อควบคุมโรคในชํองปากและลดการสูญเสียฟันแท๎ในเด็กอายุ12 ปี
เด็กกลุํมอายุ 12 ปี
เจ๎าหน๎าที่หนํวยบริการบันทึกข๎อมูลในแฟูมService และ Dental ในฐานข๎อมูล43 แฟูม
1. ฐานข๎อมูล 43 แฟูมรวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวง
2. สาธารณสุขระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพ ของสํานักทันตสาธารณสุข (ท.02)
รายการข้อมูล 1
A= จํานวนเด็กกลุํมอายุ 12 ปีที่ฟันดีไมํมีผุ
รายการข้อมูล 2
B= จํานวนเด็กกลุํมอายุ 12 ปีทั้งประเทศ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน : เป็นข๎อมูลสภาวะที่มีการสํารวจปีละครั้งจึงไมํควรประเมินรายไตรมาส
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
52
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
54
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
56
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
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58
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไมํมีผุ
รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหํงชาติทุก 5 ปีโดยสํานักทันตสาธารณสุข
Baseline data

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2544
2550
2555

กลุํมอายุ 12 ปีไมํมฟี ันผุ
Baseline data
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12 เดือน
60

ร๎อยละ
หน่วยวัด

1. นางอมราภรณ๑ สุพรรณวิวัฒน๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-5904215
โทรสาร: 02-5904203
2. นส.ณัฐมนัสนันท๑ ศรีทอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-5904216-7
โทรสาร : กรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
1. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904212
โทรสาร: 02-5904203
กรมอนามัย

na

47.0

49.4

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
โทรศัพท๑มือถือ : 081 7012350
E-mail : ammablue@gmail.com
โทรศัพท๑มือถือ : 085 8066997
E-mail : dentdata@gmail.com

โทรศัพท๑มือถือ : 081-2529940
E-mail : pprasertsom@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย :
ปี 2560
15
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
15
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
14.5

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
การตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15 – 19 ปี หมายถึง จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู๎หญิง
อายุ 15-19 ปี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
14.5
14
13.5
13
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน
ผู๎หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหวํางปีที่ทําการเก็บข๎อมูล
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและทําการแจ๎งเกิดกับ
นายทะเบียนแหํงท๎องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข๎อมูลอยูํในฐานทะเบียนราษฎร๑
ฐานข๎อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)
B = จํานวนคลอดมีชีพทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข๎อมูล
ทะเบียนราษฎร๑)
(A/B) x 100
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ๑ รํวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑เป็นผู๎วิเคราะห๑ข๎อมูล
และรายงานผลปีละ 1 ครั้ง

รอบ 6 เดือน
15

รอบ 9 เดือน
15

รอบ 12 เดือน
15

รอบ 6 เดือน
14.5

รอบ 9 เดือน
14.5

รอบ 12 เดือน
14.5

รอบ 6 เดือน
14

รอบ 9 เดือน
14

รอบ 12 เดือน
14

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
14
ปี 2563 :
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รอบ 3 เดือน
13.5

รอบ 6 เดือน
13.5

รอบ 9 เดือน
13.5

รอบ 12 เดือน
13.5

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
13
13
13
13
วิธีการประเมินผล :
ใช๎ข๎อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผํานการตรวจสอบจากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย๎อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง
เอกสารสนับสนุน :
ฐานข๎อมูลจํานวนการเกิด และข๎อมูลประชากรกลางปี จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละการตั้งครรภ๑ใน ร๎อยละ
15.77
14.91
หญิงอายุ 15 - 19 ปี
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย๑บุญฤทธิ์ สุขรัตน๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904242
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน๑ เอี่ยมคง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผลและ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ๑ รํวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ เป็นผู๎วิเคราะห๑ข๎อมูล
จัดทาข้อมูล
และรายงานผลทุก 1 ปี
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางปิยะรัตน๑ เอี่ยมคง
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย :
ปี 2560
36
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
Lagging Indicator
ประเทศ
10. ร้อยละของประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ประชานชนวัยทางาน หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปี– 59 ปี 11 เดือน 29 วัน
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ําหนักเหมาะสมกับสํว นสูง โดยมีคําดัช นีมวลกาย อยูํ
ในชํวง 18.5-22.9 กก./ตรม.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
37
38
39
40
เพื่อสํงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทํางาน ให๎มีสุขภาพดี
ประชานชนวัยทํางาน อายุ 18 ปี – 59 ปี 11 เดือน 29 วัน
1) รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ และ
สํงออกข๎อมูลตามโครงสร๎างมาตรฐาน 43 แฟูม โดยระบบ Health data center
(HDC)
2) จากการสํารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุํมชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูงประชานชนวัยทํางาน ที่
เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดทุกจังหวัด (ทํารํวมกับการสํารวจการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม)
3) จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรํางกาย จากสํานักงานสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหํง (สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต. ศูนย๑บริการสาธารณสุข
กทม.)
2) ระบบคลังข๎อมูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3) ระบบข๎อมูล BRFSS สํานักโรคไมํติดตํอ
4) รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรํางกายสํานักงานสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
5) จากการสํารวจโดยการสุํมชั่งน้ําหนัก วัดสํวนสูงประชานชนวัยทํางาน ของสํานัก
โภชนาการ
A = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
B = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้ําหนักวัดสํวนสูงทั้งหมด
(A/B) × 100
การตรวจราชการแตํละจังหวัดและนิเทศศูนย๑อนามัย และเปรียบเทียบข๎อมูลในระบบ
HDCกับคําเปูาหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 – 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สํวนกลาง
- ร๎อยละ 60
- ร๎อยละ 80 จังหวัด
- ร๎อยละ 100 จังหวัด
- ประสานความรํวมมือกับ กรมควบคุมโรค
จังหวัด
ดําเนินงานตาม
ดําเนินงานตาม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง/มาตรการ
แนวทาง/มาตรการ
แพทย๑ ในการสํงเสริมให๎ประชาชนวัย
แนวทาง/
ทํางาน ผู๎สูงอายุ สุขภาพดี โดยให๎มีคําดัชนี มาตรการ
มวลกายให๎อยูํในเกณฑ๑ปกติ
- จัดทําและสนับสนุนคูํมือ/มาตรการ
ดําเนินงานโภชนาการในกลุํมวัยทํางาน
และผู๎สูงอายุ
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกํเขตสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย๑
อนามัย
- จัดตั้งทีมนิเทศติดตามและประเมินผล
วิธีการประเมินผล :
1) การตรวจราชการแตํละจังหวัดและนิเทศศูนย๑อนามัย และเปรียบเทียบข๎อมูลในระบบ
HDCกับคําเปูาหมาย
2) การสุํมสํารวจ ทุก 3 ปี
เอกสารสนับสนุน :
1. โรคอ๎วนลงพุง
2. พิชิตอ๎วน พิชิตพุง
3. ดูแลหุํนสวย ด๎วยตนเอง
4. ขยับกับกิน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
39.64
ร๎อยละ
36.43
ไมํมี
ไมํมี
(ปี 52 BMI ปกติ)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางกุลพร สุขุมาลตระกูล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
2. นางวสุนธรี เสรีสุชาติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวิภาศรี สุวรรณผล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904307-8

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail : kunpunk11@gmail.com
นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : E-mail :wasuntharee.s@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 098-2639591
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรสาร : 02-5904339
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
กองแผนงาน กรมอนามัย (ผํานระบบ KISS)
1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
กรมอนามัย

นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 098-2639591
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
Leading Indicator
ประเทศ
11. ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวรํางกายใดๆ ที่ต๎องใช๎กล๎ามเนื้อและพลังงาน
ไมํวําจะเป็นในการทํางาน การเดินทาง หรือ กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู๎สึกเหนื่อย แตํยังพูด
เป็นประโยคได๎ เชํน เดินเร็ว
กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู๎สึกเหนื่อย จนพูดเป็น
ประโยค เชํน วิ่ง
กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อยํางน๎อย
150 นาที/สัปดาห๑ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อยํางน๎อย 75 นาที/สัปดาห๑
หรือรวมกัน

หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 6
ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 84
เพื่อให๎ประชากรมีสุขภาพที่ดี ลดความเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากกลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง มี
รํางกายที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
วัยผู๎ใหญํและสูงอายุ อายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป
แบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ
กลุํมตัวอยํางที่เป็นตัวแทนประชากรวัยผู๎ใหญํ และวัยสูงอายุ ทั่วประเทศ
A= กลุํมตัวอยํางที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตํอสุขภาพ
B= ประชากร
(A/B) x 100
ทุก 5 ปี

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 84

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

การสํารวจ ด๎วยแบบสอบถาม WHO GPAQ
1. World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire: WHO
GPAQ.
2. สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถานการณ๑
โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม ห๎าสถานการณ๑โรค NCDs. 2557.
3. สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทยด๎วยการตรวจรํางกาย โรงพยาบาลรามาธิบดี.
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยด๎วยการตรวจรํางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557.
Baseline data หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละ
81
1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904587
โทรศัพท๑มือถือ : 086-3931693
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : thitikorn.t@anamai.mail.go.th
2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904585
โทรศัพท๑มือถือ : 02-5904584
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th
กองแผนงาน กรมอนามัย
1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904587
โทรสาร : 02-5904584
2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904585
โทรสาร : 02-5904584
กรมอนามัย

นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : 086-3931693
E-mail : thitikorn.t@anamai.mail.go.th
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 02-5904584
E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
Leading Indicator
จังหวัด
12. ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส
และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ตาบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ หมายถึง ตําบลที่มีกระบวนการสร๎าง
สุขภาพที่ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท๎องถิ่น และทุกๆภาคสํวนใน
ท๎องถิ่น ที่มีการบูรณาการรํวมกัน ชํวยกันค๎นหา หรือกําหนดปัญหาสุขภาพ กําหนดอนาคต
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาด๎านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมตํางๆ ได๎ด๎วย
ตนเอง ด๎วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยเน๎นกระบวนการการมีสํวนรํวมและเรียนรู๎
รํวมกัน มีการสํงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ เพื่อการพึ่งตนเอง
และรั กษาสิ่ งแวดล๎ อม ทั้ งนี้ เพื่ อลดปั ญหาและปั จจั ยเสี่ ยงในเรื่ องดู แลสุ ขภาพ 5 กลุํ มวั ย
โดยเฉพาะผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ที่มีระบบการสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุผําน
เกณฑ๑ที่กําหนดตามบริบทของพื้นที่เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน
มาตรฐานที่กาหนด หมายถึง เกณฑ๑การประเมินกระบวนการพัฒนาที่กําหนดขึ้นเพื่อใช๎เป็น
กรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของตําบลจัดการสุขภาพ ประกอบด๎วย ๕ ระดับ คือ
ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม แบํงระดับมาตรฐาน เป็น 5
ระดับ ดังนี้
1) การพัฒนาทีมสุขภาพตําบล (ระดับพื้นฐาน)
2) การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล (ระดับพัฒนา)
3) การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบลสูํการปฏิบัติ (ระดับดี)
4) ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอยํางตํอเนื่อง (ระดับดีมาก)
5) ตําบลจัดการสุขภาพต๎นแบบ (ระดับดีเยี่ยม) ที่มีการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ
มีตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดําเนินงาน
ตามองค๑ประกอบ 6 ข๎อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข๎อมูลกลุํมเปูาหมายที่
จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู๎สูงอายุผํานเกณฑ๑ชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู๎จัดการการดูผู๎สูงอายุ (Care manager) ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ(Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพที่บ๎านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)จากสถาน
บริการสูํชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ
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5. มีบริการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุ กลุํมติดบ๎าน กลุํมติดเตียงโดยท๎องถิ่น ชุมชน มีสํวน
รํวมและมีแผนการดูแลผู๎สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
หมายเหตุ: ผํานเกณฑ๑หมายถึงผํานองค๑ประกอบทุกข๎อ
 ชมรมผู๎สูงอายุที่ผํานเกณฑ๑ชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู๎สูงอายุที่อยูํใน
พื้นที่ตําบล Long Term Care และผํานเกณฑ๑ชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ
 มีบริการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการปูองกัน
โรคในชํองปากตามชุด สิ ทธิประโยชน๑ในโรงพยาบาลสํ งเสริมสุ ขภาพตําบล หรื อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปากในชมรมผู๎สูงอายุที่ดําเนินการโดย
แกนนําชมรมผู๎สูงอายุหรือ อสม.
เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละตําบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสและการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผํานเกณฑ๑
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
50
60
70
80
95
ตําบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
60
61
62
63
64
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 75
ระดับดีเยี่ยม 2,000 ตําบล 2,500 ตําบล
3,000 ตําบล
3,500 ตําบล
4,000 ตําบล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ที่อยูํในภาวะพึ่งพิง ได๎รับการดูแลจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว จากหนํวยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพระดับตําบล ให๎บริการดูแลด๎านสุขภาพถึงที่บ๎านอยํางตํอเนื่องและ
สม่ําเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน๑โดยการมีสํวนรํวมของครอบครัว
ชุมชนและท๎องถิ่น
2. ลดภาระงบประมาณคําใช๎จํายด๎านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู๎ดูแลผู๎สูงอายุควบคูํไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการด๎านสุขภาพ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
1) ผู๎สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ
2) ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทั่วประเทศ
3) ตําบลทั่วประเทศ จํานวน 7,255 ตําบล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1) รายงานทาง E-mail หรือสํงข๎อมูลผํานศูนย๑อนามัยเขต
2) ศูนย๑อนามัยที่ 1–13 รายงานตามระบบเข๎าสํวนกลาง ตามรอบรายงาน 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน
3) รายงานผํานเว็บไซต๑กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net
แหล่งข้อมูล
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2) ศูนย๑อนามัยเขตที่ 1-13 และ สํานักอนามัยผู๎สูงอายุ กรมอนามัย
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล

A =จํานวนตําบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสและ
การดูแลระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน ผํานเกณฑ๑
B = จํานวนตําบลทั้งหมด
C = จํานวนตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑การประเมินในระดับดีขึ้นไป
D = จํานวนตําบลต๎นแบบดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว
E = จํานวนตําบลเปูาหมาย
1. ร๎อยละตําบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสและ
การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผํานเกณฑ๑ = (A/B) x 100
2. ร๎อยละของตําบลเปูาหมายที่มีการจัดการด๎านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ๑
มาตรฐาน = (C/E) x 100
3. จํานวนตําบลต๎นแบบดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว = D
1. ร๎อยละตําบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสและ
การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผํานเกณฑ๑
- ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมอนามัย
2. ตําบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ
- ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 : ตําบลผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 50 (กรมอนามัย)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
30
35
40
ตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

ร๎อยละ 70

ระดับดีเยี่ยม
500 ตําบล
1,000 ตําบล
ปี 2561 : ตําบลผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 60 (กรมอนามัย)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

2,000 ตําบล

45

ร๎อยละ 20

รอบ 12 เดือน

ร๎อยละ 35

ระดับดีขึ้นไป

-

รอบ 12 เดือน
50

50

55

รอบ 12 เดือน
60

ตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ร๎อยละ 20

ร๎อยละ 35

ร๎อยละ 70

800 ตําบล
ปี 2562 : ตําบลผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 70 (กรมอนามัย)

1,500 ตําบล

2,500 ตําบล

ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

50

55

60

70

ตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ระดับดีขึ้นไป

-

ร๎อยละ 20

ร๎อยละ 35

ร๎อยละ 70

ระดับดีเยี่ยม

-

800 ตําบล

1,500 ตําบล

3,000 ตําบล

ปี 2563 : ตําบลผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 80 (กรมอนามัย)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
60

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

70

80

65

ตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 40
ร ดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 75
ระดับดีเยี่ยม
3,500 ตําบล
1,000 ตําบล
1,800 ตําบล
ปี 2564 : ตําบลผํานเกณฑ๑ ร๎อยละ 95 (กรมอนามัย)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
75

80

90

95

ตําบลเปูาหมายที่ผํานเกณฑ๑ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 40
ระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 75
ระดับดีเยี่ยม
4,000 ตําบล
1,000 ตําบล
2,000 ตําบล
วิธีการประเมินผล :
1) พื้นที่ประเมินตนเอง (self-Assessment) และรายงาน สสจ.
2) สสจ.ประเมิน และรายงานศูนย๑อนามัยเขตกรมอนามัย
3) ศูนย๑อนามัยเขต ประเมินและรายงานสํวนกลาง
เอกสารสนับสนุน :
1) คูํมือแนวทางการดําเนินงานดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวด๎านสาธารณสุขสําหรับผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล Long Term Care
2) คูํมือกลยุทธ๑การดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวกับตําบลต๎นแบบ
3) คูํมือแนวทางการประเมิน ADL
4) คูํมือการประเมินผู๎สูงอายุที่จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือระยะยาว โดย
5) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
6) แนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
7) คูํมือวิทยากรพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

บูรณาการ
8) คูํมือแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละของตําบลที่มีระบบ ร๎อยละ
13.43
27.0
38.5
การสํงเสริมสุขภาพดูแล
ผู๎สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ผํานเกณฑ๑
Baseline data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละของตําบลเปูาหมาย ร๎อยละ
80.03
103.83
อยูํระหวําง
มีการจัดการด๎านสุขภาพ
(2,108 ต.)
(3,769ต.) การประเมิน
แบบบูรณาการตามเกณฑ๑
มาตรฐาน
1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
ผู๎อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นางสาวสุธาทิพย๑ จันทรักษ๑
หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ภาคประชาชน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
3. นางสาวรตี สงวนรัตน๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18710 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นางวิมล บ๎านพวน
หัวหน๎ากลุํมพัฒนาระบบสํงเสริม
สุขภาวะผู๎สูงอายุและเครือขําย
สํานักอนามัยผู๎สูงอายุ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904508
โทรศัพท๑มือถือ : 097–2419729
โทรสาร : 02-5904500
E–mail: vimol.b@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
1. สํานักอนามัยผู๎สูงอายุ กรมอนามัย
2. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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โทร 02-1937000 ตํอ 18710
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

ผู๎อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นางสาวสุธาทิพย๑ จันทรักษ๑
หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ภาคประชาชน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
3. นางสาวรตี สงวนรัตน๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18710 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904504
โทรศัพท๑มือถือ : 081-454-3563
โทรสาร : 02-5904500
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
5. นายภาสกร ชาญจิรวดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904504
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904500
E-mail : @anamai.mail.go.th
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
ไม่น้อยกว่า 72 ปี
หมวด
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
แผนที่
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ลักษณะ
Lagging Indicator
ระดับการวัด
จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
13. ร้อยละของ Healthy Ageing
คานิยาม
ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
ตั้งแตํหกสิบปีบริบูรณ๑ขึ้นไป
Healthy Ageing หมายถึง ผู๎สู งอายุกลุํ มที่ชํว ยเหลื อตนเองได๎ในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน (Independent) ซึ่งวัดได๎จากการแบํงตามกลุํมศักยภาพ โดยใช๎ผลการคัดกรอง
สมรรถนะเพื่อการดูแล ด๎วยเครื่องมือ Activity of Daily Living (ADL) ซึ่งเมื่อประเมินแล๎ว
จะหมายถึงกลุํมที่มีคะแนน มากกวําหรือเทํากับ 12 คะแนน
การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ หมายถึง การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู๎สูงอายุ
รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมิน
ผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได๎ดําเนินการถํายทอดไปยัง Aging manager
และผู๎ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อําเภอ, ตําบล ตั้งแตํปีงบประมาณ 2557 ในประเด็น
- คัดกรองปัญหาสําคัญและโรคที่พบบํอยในผู๎สูงอายุ
- คัดกรองกลุํม Geriatric Syndromes
- ประเมินสมรรถนะผู๎สูงอายุเพื่อการดูแล
เกณฑ์เปูาหมาย : เพิ่มขึ้นหรือคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
อัตราของ Healthy อัตราของ Healthy อัตราของ Healthy อัตราของ Healthy อัตราของ Healthy
Aging
Aging
Aging
Aging
Aging
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
จากปี 59
จากปี 60
จากปี 61
จากปี 2
จากปี 63
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อผู๎สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได๎
อยํางเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ :
1. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเพื่อวางแผนการดูแลที่ตรงปัญหา
2. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับบริการสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู๎สูงอายุ
3. เพื่อนําไปสูํผลที่คาดหวัง คือชํวยลดภาระความหลากหลายและซ้ําซ๎อนด๎านคําใช๎จําย
ในการรักษาพยาบาลของผู๎สูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศ
ในอนาคต
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎สูงอายุทุกคน (ผู๎ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ๑ขึ้นไป) ที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินสมรรถนะ
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
เริ่มแผนดําเนินการคัด
กรอง

ผู๎สูงอายุเพื่อการดูแลด๎วย Activity of Daily Living (ADL)
1) ฐานข๎อมูลการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู๎สูงอายุ (โปรแกรม AGE APP)
พัฒนาโดย กรมการแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข
2) สรุปผลการประเมิน ADL ผู๎สูงอายุในพื้นที่อําเภอ ตําบล หมูํบ๎านฯ
3) การจัดเก็บ รวบรวม ติดตามผล โดยสํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขและ
สํานักนิเทศการแพทย๑ กรมการแพทย๑
ทั้งประเทศ / รายเขต / อําเภอ / ตําบล / รายบุคคล (ได๎จากฐานข๎อมูล
โดยการตรวจราชการโดยสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสํานักนิเทศ
การแพทย๑ กรมการแพทย๑) หรือ การประเมินผลและติดตามคุณภาพข๎อมูล, การนิเทศ, สุํม
สํารวจ (กรณีที่ยังไมํได๎รับข๎อมูลจากการตรวจราชการ/นิเทศ)
A = จํานวนผู๎สูงอายุกลุํมที่ชํวยเหลือตนเองได๎ในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
(Independent)
B = ผู๎สูงอายุทุกคน (ผู๎ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ๑ขึ้นไป) ที่ได๎รับการประเมินสมรรถนะผู๎สูงอายุ
เพื่อการดูแล
(A/B) X 100
ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2 และ 4
รอบ 6 เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ร๎อยละ 0

รอบ 9เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ครบถ๎วน

รอบ 12เดือน
สรุปผล
อัตราของ Healthy
Aging
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
จากปี 59

รอบ 6 เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ร๎อยละ 50

รอบ 9เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ครบถ๎วน

รอบ 12เดือน
สรุปผล
อัตราของ Healthy
Aging
เพิม่ ขึ้นหรือคงที่
จากปี 60

รอบ 6 เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ร๎อยละ 50

รอบ 9เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ครบถ๎วน

รอบ 12เดือน
สรุปผล
อัตราของ Healthy
Aging
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
จากปี 61

ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
เริ่มแผนดําเนินการคัด
กรอง

ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
เริ่มแผนดําเนินการคัด
กรอง
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
เริ่มแผนดําเนินการคัด
กรอง

รอบ 6 เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ร๎อยละ 50

รอบ 9เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ครบถ๎วน

รอบ 6 เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ร๎อยละ 50

รอบ 9เดือน
ดําเนินการคัดกรอง
ครบถ๎วน

รอบ 12เดือน
สรุปผล
อัตราของ Healthy
Aging
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
จากปี 62

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
เริ่มแผนดําเนินการคัด
กรอง

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 12เดือน
สรุปผล
อัตราของ Healthy
Aging
เพิ่มขึ้นหรือคงที่
จากปี 63
1) เขต สสจ. ผลักดันและสร๎างความเข๎าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ
นโยบาย
2) ทีมสํารวจความก๎าวหน๎า/ยุทธวิธีในการดําเนินงาน
3) สรุปผลการประเมิน ADL ของผู๎สูงอายุในพื้นที่(ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต) โดยใช๎แบบ
การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ดังรายละเอียดปรากฏในคูํมือการ
คัดกรอง/ประเมินผู๎สูงอายุ ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
4) คํานวณอัตราสํวนของผู๎สูงอายุที่ต๎องการความชํวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน
รายตําบล อําเภอ จังหวัด เขต และสํงข๎อมูลตํอยังสํานักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อจัดทําเป็นภาพรวมทั้งประเทศ
5) ตรวจสอบข๎อมูล ผํานระบบฐานข๎อมูลการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู๎สูงอายุ (AGE APP)
พัฒนาโดยกรมการแพทย๑
1. พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. 2546
2. แผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
3. คูํมือการคัดกรอง/ประเมินผู๎สูงอายุ ปี 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ผู๎สูงอายุกลุํมที่ชํวยเหลือ ร๎อยละ
85.0
ตนเองได๎ในการดําเนิน
กิจวัตรประจําวัน
(Independent)
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**ที่มา: 4th National Health
xamination survey,
Thailand.

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

**รอสรุปข๎อมูล
จากผลการตรวจ
ราชการ

1. นายแพทย๑ประพันธ๑ พงศ๑คณิตานนท๑

ผู๎อํานวยการสถาบันเวชศาสตร๑สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู๎สูงอายุ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-0248487
โทรศัพท๑มือถือ : 086-7760768
โทรสาร : 02-5918279
Email : drprapun@yahoo.com
2. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906255
โทรศัพท๑มือถือ : 087-0904560
โทรสาร : 02-5918279
Email : piyanut.igm@hotmail.com
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
3. นายพินิจ เอิบอิ่ม
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
โทร. 02-5918277
โทรศัพท๑มือถือ : 084-6811567
โทรสาร : 02-5918279
Email: piniterbim@gmail.com
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
1. สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
2. สํานักนิเทศการแพทย๑ กรมการแพทย๑
3. สํานักยุทธศาสตร๑การแพทย๑ กรมการแพทย๑
4. สถาบันเวชศาสตร๑สมเด็จพระสังฆาราชญาณสังวรเพื่อผู๎สูงอายุ
1. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.

ชื่อตัวชี้วัด: ร้อยละของ Healthy Ageing เพิ่มขึ้น (หรือคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
จังหวัด....................................... เขตบริการสุขภาพที่.............
ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่รายงาน)
4.1 จานวนประชากรรวม
=.............................................คน
4.2 จานวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ =………………………………………...คน
5. ข้อมูลผลการจาแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ (ภาพรวมทั้งจังหวัด)
5.1 จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ADL =……………………… ..คน
- จานวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (Independent) =…………………………คน คิดเป็นร้อยละ..........
- จานวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (Partial-dependent) =…………………คน คิดเป็นร้อยละ..........
- จานวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (dependent) =…………………………… คน คิดเป็นร้อยละ..........
6. รายงานผลการจาแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ (รายอาเภอ)
ผลการคัดกรอง ความสามารถในการดาเนินกิจวัตรประจาวันพื้นฐาน
(Activity of Daily Living: ADL)
จานวนผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่จริงในพื้นที่

อําเภอ 1

อําเภอ 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

จํานวน
ร๎อยละ
จํานวน
ร๎อยละ

รวม
7. ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

8. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ
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9. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
10. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................
ผู๎รายงาน..................................................................................
ตําแหนํง...................................................................................
วัน/เดือน/ปี.............................................................................
โทร....................................E-mail………………..……………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ชื่อตัวชี้วัด

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง
สถานที่ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานรํวมกันของกลุํมภารกิจตํางๆ ภายใต๎ระบบบัญชาการ
เหตุการณ๑ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข๎อมูล และทรัพยากร
ให๎เกิดขึ้นอยํางสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห๎องทํางาน
และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการทํางานแล๎ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่รํวมปฏิบัติงาน
ในการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินด๎วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข๎อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ๑ พร๎อมทั้งแจ๎งเตือนแกํผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณา
ตอบสนองตํอสถานการณ๑นั้นๆ
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน ที่กําหนดขึ้น
โดยผู๎บัญชาการเหตุการณ๑รํวมกับกลุํมยุทธศาสตร๑ภายใต๎ระบบบัญชาการเหตุการณ๑ ที่
กําหนดเปูาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร๑ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
หนํวยงานที่นําไปปฏิบัติ
จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดในประเทศไทย จํานวน 77 จังหวัด
หน่วยวัด
2560

เปูาหมายการดาเนินงาน
2561
2562
2563

2564
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ร๎อยละ 80ของ
จังหวัด
มีศูนย๑ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีม
ตระหนักรู๎
สถานการณ๑
(SAT)
ที่สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได๎จริง

ร๎อยละ

ร๎อยละ 80

ร๎อยละ 85

ร๎อยละ 90

ร๎อยละ 95 ร๎อยละ 100

ปี 2560 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80)
ขั้นตอนที่ 1 5 สามารถ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดําเนินการไป
พร๎อมๆ กันได๎
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 90
ตั้งแตํเริ่มต๎น
ปีงบประมาณ
โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได๎
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได๎
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได๎
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได๎
(ร๎อยละ 80)
ปี 2561 ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได๎ (ร๎อยละ 85)
ปี 2562 ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได๎ (ร๎อยละ 90)
ปี 2563 ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได๎ (ร๎อยละ 95)
ปี 2564 ทุกหนํวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได๎ (ร๎อยละ 100)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด
จากโรคติดตํอได๎
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จังหวัดทุกจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข๎อมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ข๎อมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได๎จริง
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนจังหวัดทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
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ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 และ 3
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
จัดทาโครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล
- หลักฐานคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบตั ิการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
- หลักฐานคาสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
2
จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ตาม
- สถานที่และอุปกรณ์สาหรับการ
ความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด
พื้นที่จังหวัด
3
สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) - รายชื่อผู้ รับการชี้แจงและอบรม
ระดั บ จั ง หวั ด ได้ รั บ การชี้ แ จงแนว การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
ทางการปฏิบัติงานและอบรมขั้นพื้นฐาน
4
การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการ - มีรายงานผลการซ้อมแผนเพื่อ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
มีการเริ่มปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้ (EOC) ระดับจังหวัด
สถานการณ์ (SAT) โดยประเมิน
- มีรายงานประเมินสถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพื้นที่ และภัยสุขภาพพื้นที่จังหวัด
จังหวัด
5
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน - มี Incident Action Plan (IAP)
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ของเหตุการณ์ที่สาคัญที่อาจเกิดขึ้น
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โดย
กาหนดวิธีปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อ
สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย๑ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

เหตุการณ๑ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564
2. คูํมือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ๑ และศูนย๑
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละ 80 ของจังหวัดมี
ร๎อยละ
ศูนย๑ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู๎สถานการณ๑
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได๎จริง
1. น.พ.ธนรักษ๑ ผลิพัฒน๑
ผู๎อํานวยการสํานักระบาดวิทยา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901776
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : kepidem@gmail.com
2. น.พ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : jessajezzy@hotmail.com
3. น.ส.ศิณีนาถ กุลาวงศ๑
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : Nuy_phnu@hotmail.com
4. น.ส.ประภาศรี สามใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : Pat172012@gmail.com

5. นายวัชรพล สีนอ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรสาร :
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : k._.jung@hotmail.com

1. น.พ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรสาร :
2. น.ส.ประภาศรี สามใจ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793

นายแพทย๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : jessajezzy@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
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โทรสาร :
3. น.ส.วัชราภรณ๑ ยุบลเขต
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรสาร :
4. น.ส.วรรณี ศรีสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901793
โทรสาร :

E-mail : Pat172012@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : aun-aun-@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : ta-liw-o@hotmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 85
วัตถุประสงค์

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
Leading Indicator
จังหวัด
15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
1. ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผู๎ปุวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
ดังนี้
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู๎ปุวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค
ทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารยื น ยั น เมื่ อ เริ่ ม การรั ก ษา และตํ อ มาตรวจไมํ พ บเชื้ อ วั ณ โรคทาง
ห๎องปฏิบัติการอยํางน๎อยหนึ่งครั้งกํอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท๎ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู๎ปุวยวัณโรคที่รักษาครบ
กําหนดโดยไมํ มีห ลั กฐานที่แ สดงวําการรั กษาล๎ มเหลว ซึ่งผู๎ ปุว ยดังกลํ าวไมํมี เอกสารที่
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท๎ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยํางน๎อย
หนึ่งครั้งกํอนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู๎ปุวยที่ไมํได๎ตรวจหรือไมํมีผลตรวจ
2. ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู๎ปุวยที่ไมํเคยรักษาวัณโรคมากํอนและผู๎ปุวยที่รักษา
วัณโรคน๎อยกวํา 1 เดือน และไมํเคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหํงชาติโดยแบํง
เป็น 4 กลุํม ดังนี้
2.1 ใหม่เสมหะพบเชื้อ (New M+) หมายถึง ผู๎ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด๎วยวิธี
Smear เป็นพบเชื้ออยํางน๎อย 1 ครั้ง
2.2 ใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ (New M-) หมายถึง
2.2.1 ผู๎ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด๎วยวิธี smear เป็นไมํพบเชื้ออยํางน๎อย 2
ครั้ง แตํภาพรังสีทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด
2.2.2 ผู๎ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด๎วยวิธี smear เป็นไมํพบเชื้ออยํางน๎อย 2
ครั้ง แตํผล Culture พบเชื้อวัณโรค หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถระบุเชื้อ M. tuberculosis ได๎
2.3 ไม่มีผลเสมหะ/ ไม่ได้ตรวจ (New Smear not done) หมายถึง ผู๎ปุวย
ผู๎ใหญํบางรายที่มี อาการหนักและไมํสามารถเก็บเสมหะตรวจได๎หรือไมํมีการตรวจเสมหะ
หรือในผู๎ปุวยเด็กเล็ก ที่ขากเสมหะสํงตรวจไมํได๎
2.4 ใหม่วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่อวัยวะ
อื่นๆที่ไมํใชํเนื้อปอด
3. ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) หมายถึง ผู๎ปุวยมีลักษณะทางคลินิกและได๎รับ
การประเมินในการรักษาครั้งลําสุดวํารักษาหายหรือรักษาครบแล๎ว แตํกลับมาได๎รับการ
วินิจฉัยวําเป็นวัณโรคอีก
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 85
เพื่อประเมินผลการรักษาผู๎ปุวยวัณโรค

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 85

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 85
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ร๎อยละ 85
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

ผู๎ปุวยวัณโรคทุกประเภท ทั้งผู๎ปุวยไทย ผู๎ปุวยไมํใชํใทย และผู๎ปุวยในเรือนจํา ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูลเลือก 1 วิธี จากแนวทางดังนี้
1.แบบฟอร๑ม TB08 ที่บันทึกข๎อมูลผู๎ปุวยที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาส
ที่ประเมินได๎ ผํานระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกรายบุคคล (โปรแกรมTBCM) และสํงให๎
สํานักงานปูองกันควบคุมโรค เพื่อสํงตํอให๎สํานักวัณโรครรวบรวมและรายงานในระบบ
แจ๎งกลับผลการดําเนินงานวัณโรค (www.tbthailand.org/data ) เพื่อเป็นข๎อมูลอ๎างอิง
ที่ใช๎รายงานให๎กระทรวงสาธารณสุข
2.แบบฟอร๑ม TB08 ที่บันทึกข๎อมูลผู๎ปุวยที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาส
ที่ประเมินได๎ และสํงให๎สํานักงานปูองกันควบคุมโรค เพื่อสํงตํอให๎สํานักวัณโรครรวบรวม
และรายงานในระบบแจ๎งกลับผลการดําเนินงานวัณโรค (www.tbthailand.org/data )
เพื่อเป็นข๎อมูลอ๎างอิงที่ใช๎รายงานให๎กระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร๑ม TB08 และ ระบบแจ๎งกลับผลการดําเนินงานวัณโรค
(www.tbthailand.org/data )
A = จํานวนผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํและกลับเป็นซ้ํา ที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานใน
หนึ่งไตรมาสที่ประเมินได๎ โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Completed)
B = จํานวนผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํและกลับเป็นซ้ํา ที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานใน
หนึ่งไตรมาสที่ประเมินได๎
(A/B) x 100
ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาส 3
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 85

รอบ 9 เดือน
ร๎อยละ 85

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช๎อัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ
ตารางที่ 1 เกณฑ๑การให๎คะแนนตามอัตราความสําเร็จการรักษาผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํและ
กลับเป็นซ้ํา ที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได๎
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<81
82
83
84
>85
1.แนวทางการดําเนินงานวัณโรคแหํงชาติ
2.แบบฟอร๑ม TB08
3.ระบบแจ๎งกลับผลการดําเนินงานวัณโรค (www.tbthailand.org/data )
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตรา
ร๎อยละ
81.4
80.4
ยังไมํครบ
ความสําเร็จ
กําหนดการ
การรักษา
ประเมินและ
วัณโรค
รายงาน
1. นายแพทย๑เฉวตสรร นามวาท
ผู๎อํานวยการสํานักวัณโรค
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2129187
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-2125935
E-mail : chawetsan@yahoo.com
2. นายสุขสันต๑ จิตติมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2129187
โทรศัพท๑มือถือ : 086-9005645
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : ssthaitb@yahoo.com
3. นายจิรวัฒน๑ วรสิงห๑
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2129187
โทรศัพท๑มือถือ : 086-5539560
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : jivbtb@gmail.com
กรมควบคุมโรค
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค

1. นายจิรวัฒน๑ วรสิงห๑
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2129187
โทรศัพท๑มือถือ : 086-5539560
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : jivbtb@gmail.com
กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ ข๎อมูลพื้นฐานอัตราความสําเร็จในการรักษาผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํและกลับเป็นซ้ํา ที่เป็นคนไทย
ไมํใชํไทย และเรือนจํา 3 ปี ย๎อนหลัง ซึ่งแยกรายจังหวัดตรวจสอบได๎จาก www.tbthailand.org/data
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ตารางข้อมูลพื้นฐานอัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ที่เป็นคนไทย
ไม่ใช่ไทย และเรือนจา 3 ปี ย้อนหลังที่ถูกรายงานการค้นพบ ปี 2558
สานักงานปูองกัน
ควบคุมโรค
ประเทศ
1 เชียงใหมํ
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค๑
4 สระบุรี
5 ราชบุรี
6 ชลบุรี
7 ขอนแกํน
8 อุดรธานี
9 นครราชสีมา
10 อุบลราชธานี
11 นครศรีธรรมราช
12 สงขลา
13 สปคม.

ข้อมูลพื้นฐานอัตราความสาเร็จการรักษา
3 ปี ย้อนหลัง
2556
2557
2558
ค่าเฉลี่ย*
81.4
81.4
80.4
81.1
69.4
72.7
69.0
70.3
80.3
76.6
77.8
78.2
83.0
79.3
83.0
81.7
82.0
79.8
79.9
80.5
83.2
83.6
83.0
83.3
82.6
82.4
80.9
81.9
85.2
83.5
80.3
82.9
87.3
86.0
83.0
85.4
89.2
88.3
86.4
88.0
88.3
87.1
85.2
86.7
76.8
76.6
77.3
76.9
81.5
82.7
82.9
82.4
74.9
77.7
73.8
76.2

ค่าเปูาหมาย
(%)
2560
>85
>72
>83
>85
>82
>86
>83
>85
>86
>85
>87
>78
>84
>74
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
85
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
Leading Indicator
จังหวัด
16. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เชิงรุก
1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุํมชายมีเพศสัมพันธ๑กับชายรวมถึงสาวประเภทสอง
(MSM&TG) กลุํมพนักงานบริการ(SW) กลุํมผู๎ใช๎ยาด๎วยวิธีฉีด(PWID)
2. เข้าถึงบริการปูองกันเชิงรุก หมายถึง การให๎บริการปูองกันที่มีผู๎ให๎บริการ โดย(1)ผู๎
ให๎บริการเชิงรุก (Outreach) (2) เครือขํายเพื่อน (3)ใช๎สื่อสังคมทางอิเลคโทรนิคส๑
(social media) (4)มารับบริการเอง หรือนัดหมายจากหนํวยบริการ ซึ่งได๎รับบริการ
ครบทั้ง 4 ข๎อ ได๎แกํ
1) ได๎รับข๎อมูลการปูองกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใช๎ยา(สําหรับPWID)
2) ได๎รับถุงยางอนามัย สารหลํอลื่น(สําหรับ MSM ,SW)และอุปกรณ๑ฉีดปลอดเชื้อสําหรับ
PWID)
3) ได๎รั บ ข๎อมูล สถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจเอชไอวี ,STIและการรักษาด๎ว ยสารทด
แมน/เมทาโดน (สําหรับPWID)
4) ได๎ลงทะเบียนรับบริการโดย มีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code)
กรณีที่เข๎าถึงบริการโดย ใช๎สื่อสังคมทางอิเลคโทรนิคส๑ ไมํรวมบริการในข๎อ 2 ให๎
หมายถึงเฉพาะ 3ข๎อ ได๎แกํ 1)ม3)และ4) เทํานั้น
บริการปูองกันเชิงรุก หมายถึง บริการที่ได๎รับจาก สถานพยาบาลภาครัฐ
และ หรือ จากหนํวยงานภาคประชาสังคม
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
87
90
92
94
เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าของแผนงานวําสามารถทําให๎กลุํมประชากรหลัก ได๎รับบริการ
ปูองกันเอชไอวี และ STI ได๎ครอบคลุมมากน๎อยเพียงใด
กลุํมประชากรหลัก ซึ่งหมายถึง กลุํมชายมีเพศสัมพันธ๑กับชายรวมถึงสาวประเภทสอง
(MSM)กลุํมพนักงานบริการ(SW) กลุํมผู๎ใช๎ยาด๎วยวิธีฉีด(PWID)

รวบรวมข๎อมูลจากระบบข๎อมูล RIHIS ที่หน่วยบริการบันทึก และสํงข๎อมูล เข๎าสูํระบบ
RIHIS –online
ระบบข๎อมูล RIHIS จากสํานักโรคเอดส๑ และการคาดประมาณจํานวนประชากรกลุํม
ประชากรหลัก จากสํานักระบาดวิทยา&ศบ.จอ. กรมควบคุมโรค
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

A = จํานวนกลุํมประชากรหลักที่เข๎าถึงบริการปูองกันเชิงรุก จําแนกรายกลุํมประชากร
(จํานวน MSM &TG ,SW,PWID)รายจังหวัด
B = คาดประมาณจํานวนประชากรของกลุํมประชากรหลัก รายจังหวัด
ของแตํละกลุํมประขากร
(A/B) x 100
หมายเหตุ : จํานวนกลุํมประชากรหลัก ฯ ในสูตร ทั้งตัวตั้ง และตัวหาร หมายถึง
ใช๎ข๎อมูลที่เป็นผลรวมของ MSM&TG + SW + PWID
ปีละ 1 ครั้ง

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ผลงานรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน 80 %

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ผลงานรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน 85%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ผลงานรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน 87%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ผลงานรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน 90%

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
ผลงานรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงาน 94%
ประเมินผลจาก ผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปูาหมายที่เกณฑ๑ตั้งไว๎ในแตํละปีหรือไมํ โดย
มีเกณฑ๑ คะแนน ตามผลการดําเนินงาน โดยให๎แตํละงหวัด รายงานผลการดําเนินงาน
จํานวนกลุํมประชากรหลักที่ได๎เข๎าถึงบริการปูองกัน จําแนกรายกลุํมประชากร
1.ข๎อมูล จํานวน.กลุํมประชากรหลัก ที่เข๎าถึงบริการปูองงกันเชิงรุก จากระบบข๎อมูล RIHIS
จําแนกรายกลุํมประชากร
2.ข๎อมูล การคาดประมาณจํานวนกลุํมประชากรหลัก จําแนกรายกลุํมประชากร
หน่วยวัด
Baseline ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
53
61
65
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานรายปี
ได้ 1
ได้ 2
ได้ 3
ได้ 4
ได้ 5
ปี2560
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน
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ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

76

1. นายแพทย๑ทวีทรัพย๑ ศิรประภาศิริ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นายแพทย๑สุเมธ องค๑วรรณดี

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

78

80

82

84

ผู๎อํานวยการศูนย๑อํานวยการบริหารจัดการ
ปัญหาเอดส๑แหํงชาติ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : taweesap@rocketmail.com
ผู๎อํานวยการสํานักโรคเอดส๑ วัณโรค
และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : sumet_0@hotmail.com

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
1. นางนาถลดา ประสงค๑ศรี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903084
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : potisi2002@yahoo.com
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
สํานักโรคเอดส๑ วัณโรค และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ กรมควบคุมโรค
ศูนย๑อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส๑แหํงชาติ (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. คุณเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903208
โทรศัพท๑มือถือ : 081-7833624
โทรสาร : 02-5918413
E-mail : pensri43@hotmail.com
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
2. คุณพรทิพย๑ เข็มเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-590-3828
โทรศัพท๑มือถือ : 081-7833624
โทรสาร :02-9659153
E-mail : itimpornt@yahoo.com
ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
Leading Indicator
จังหวัด
17. ร้อยละของตาบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ
1. มีการคัดกรองพยาธิใบไม๎ตับด๎วยอุจจาระในประชาชน 15 ปีขึ้นไป โดยต๎องผํานการคัดกรอง
ด๎วยวาจาวําเป็นกลุํมเสี่ยงพยาธิใบไม๎ตับ
2. ประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับได๎รับการรักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 80
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
เพื่อคัดกรองโรคพยาธิใบไม๎ตับในประชากรกลุํมเปูาหมาย มีการรักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม๎ตับ
ประชาชน 129,200 ราย ในพื้นที่ 27 จังหวัดเสี่ยงสูง 84 อําเภอ 190 ตําบล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (เขตพื้นที่
สุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10)
แบบคัดกรองโรคพยาธิใบไม๎ตับ และลงทะเบียนข๎อมูลในโปรแกรม Isan-cohort
1. จํานวนตําบลที่ดําเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม๎ตับ ใช๎ข๎อมูลจาก...สคร.
(1, 6, 7, 8, 9, 10)
2. จํานวนตําบลเปูาหมาย 190 ตําบล ใช๎ข๎อมูลจาก...สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(27 จังหวัด)
3. ฐานข๎อมูล Isan-cohort คือโปรแกรมฐานข๎อมูลผลการดําเนินงานตามโครงการกําจัด
พยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ําดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
A = จํานวนตําบลที่ดําเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม๎ตับ
B = จํานวนตําบลเปูาหมาย 190 ตําบล
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 : เปูาหมาย 190 ตําบล
รอบ 3 เดือน
ร๎อยละ 10
ปี 2561 : เปูาหมาย 1,000 ตําบล

รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 30

รอบ 9 เดือน
ร๎อยละ 60

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80
62 | P a g e

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ปี 2562 : เปูาหมาย 2,300 ตําบล
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ปี 2563 : เปูาหมาย 3,329 ตําบล
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ปี 2564 : เปูาหมาย 3,329 ตําบล (ติดตามผู๎ติดเชื้อพยาธิใบไม๎ตับ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
วิธีการประเมินผล :
1.ความก๎าวหน๎าในการดําเนินการคัดกรองพยาธิใบไม๎ตับ
2. ความก๎าวหน๎าในการดําเนินการรักษาและติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารสนับสนุน :
1. แผนยุทธศาสตร๑“ทศวรรษกําจัดพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ําดี” พ.ศ. 2559- 2568
2. คูํมือแนวทางการดําเนินงานโครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ําดี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(เอกสารสามารถ Download ได๎จาก website สํานักโรคติดตํอทั่วไป)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
84 ตําบล (76,000 ราย)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายอัมภัส วิเศษโมรา
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903180, 02-5918437 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5918436
E-mail : tao_ampas@hotmail.com
กลุ่มโครงการตามพระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
หน่วยงานประมวลผลและ 1. นางอรนาถ วัฒนวงษ๑
หัวหน๎ากลุํมโครงการตามพระราชดําริฯ
จัดทาข้อมูล
โรคหนอนพยาธิ
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903180, 02-5918437 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5918436
E-mail : jobthelwg1@yahoo.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางอรนาถ วัฒนวงษ๑
หัวหน๎ากลุํมโครงการตามพระราชดําริฯ
การดาเนินงาน
โรคหนอนพยาธิ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903180, 02-5918437 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5918436
E-mail : jobthelwg1@yahoo.com
กรมควบคุมโรค
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Leading Indicator
จังหวัด
18. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได๎รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตํอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
≥90%
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
≥90%
≥90%
≥90%
≥90%
เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงตํอโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
จํานวนผู๎ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้น ทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบในคลินิก
บริการเครือขํายทั้งหมด (Type area 1,3)
จากการรายงานผลการคัดกรองโดยสํานักงานปูองกันควบคุมโรค
โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
A = จํานวนผู๎ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบใน
คลินิกบริการเครือขํายทั้งหมด (Type area 1,3) ได๎รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตํอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
B = จํานวนผู๎ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบใน
คลินิกบริการเครือขํายทั้งหมด (Type area 1,3)
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 90%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 90%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 90%
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 90%

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥ 90%
วิธีการประเมินผล :
การรายงานผลการคัดกรองโดยสํานักงานปูองกันควบคุมโรค และเปรียบเทียบข๎อมูลใน
ระบบ HDC กับคําเปูาหมาย
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู๎ปุวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
2. คูํมือการประเมินโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)
3. คูํมือการจัดบริการสุขภาพ “กลุํมวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละของผู๎ปุวย
ร๎อยละ
73.30
(ข๎อมูล ณ วันที่
เบาหวาน ความดัน
31 พ.ค.2559
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
จากการติดตาม
ได๎รับการประเมิน
ผลการ
โอกาสเสี่ยงตํอโรคหัวใจ
ดําเนินงานของ
และหลอดเลือด (CVD
สคร1-12)
Risk)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย๑สัญชัย ชาสมบัติ
รักษาราชการแทน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ผู๎อํานวยการสํานักโรคไมํติดตํอ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903982
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : drsanchai@gmail.com
2. แพทย๑หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903985
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : jurekong@gmail.com
3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ๑มุง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903986
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและ สํานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903974
โทรศัพท๑มือถือ :
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โทรสาร : 02-5903972
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

E-mail : ncdplan@gmail.com
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แบบรายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง
สถานบริการ .................................. อําเภอ..........................จังหวัด .................................... ข๎อมูลการประเมินเดือน..........................ถึงเดือน..............................

สถานบริการ

จํานวนผูป๎ ุวย
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงจําแนกกลุํมตามความเสี่ยง
จํานวนผูป๎ ุวย
DM/HT
DM/HTที่ได๎รับ คิดเป็น จํานวนกลุํมเสี่ยง
ทั้งหมดที่ขึ้น
คิดเป็น จํานวนกลุํมเสี่ยงสูง
คิดเป็น จํานวนกลุํมเสี่ยงสูงมาก
การประเมิน ร๎อยละ
ปานกลาง
ทะเบียนใน
ร๎อยละ
(20-<30%)
ร๎อยละ
(≥30%)
CVD Risk
(<20%)
สถานบริการ

คิดเป็น
ร๎อยละ

รวม
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
19. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ํากวํา 15 ปี
การจมน้า หมายถึง การจมน้ําที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว๎น
ที่เกิดจากการใช๎ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ
เกณฑ์เปูาหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี ตํอประชากรเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี แสนคน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
< 5.0
< 4.5
< 4.0
< 3.5
< 3.0
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ปูองกันได๎
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
เด็กที่มีอายุต่ํากวํา 15 ปี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
2. สถานบริการบันทึกข๎อมูลการตายในฐานข๎อมูล 43 แฟูม
แหล่งข้อมูล
1. รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
2. ฐานข๎อมูล 43 แฟูม
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีทเี่ สียชีวิตจากการจมน้ํา
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ํากวํา 15 ปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
เกณฑ์การประเมิน : จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี (เปูาหมายระดับประเทศ)
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 643 คน
< 631 คน
< 617 คน
< 600 คน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 587 คน
< 574 คน
< 558 คน
< 540 คน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
< 527 คน

รอบ 6 เดือน
< 514 คน

รอบ 9 เดือน
< 498 คน

รอบ 12 เดือน
< 480 คน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2563 :
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< 467 คน

< 454 คน

< 438 คน

< 420 คน

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 407 คน
< 394 คน
< 378 คน
< 360 คน
วิธีการประเมินผล :
ส่วนกลาง ให๎คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ําในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
อัตรา
>5.6 - 5.8 >5.4 - 5.6 >5.2 - 5.4 >5.0 - 5.2 <5.0
เอกสารสนับสนุน :
1. สถานการณ๑การปูองกันเด็กจมน้ํา
2. แนวทางการดําเนินงานปูองกันการจมน้ําในชุมชน
3. สื่อเผยแพรํที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันเด็กจมน้ํา ของสํานักโรคไมํติดตํอ
กรมควบคุมโรคข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ website สํานักโรคไมํติดตํอ
(www.thaincd.com)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่ ยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
5.9
อัตราตํอ
6.8
5.9
ประชากรเด็ก
แสนคน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903967
โทรศัพท๑มือถือ : 086-5167476
โทรสาร :
E-mail : jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส๎ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903967
โทรศัพท๑มือถือ : 089-1303519
โทรสาร :
E–mail : som_atat@yahoo.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-590 3967
โทรศัพท๑มือถือ : 086-5167476
โทรสาร :
E-mail: jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส๎ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590 3967
โทรศัพท๑มือถือ : 089-130 3519
โทรสาร :
E–mail: som_atat@yahoo.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

69 | P a g e

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไมํเกิน 14 ตํอ
ประชากรแสนคน
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
20. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบก ไมํรวมทางน้ําและทางอากาศ
ผู้เ สี ยชี วิ ต หมายถึ ง ผู๎ ที่ เสี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ทั้ ง การเสี ยชี วิ ตที่ จุ ดเกิ ดเหตุ
ระหวํางนําสํงโรงพยาบาล ที่ห๎องฉุกเฉิน ระหวํางสํงตํอ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิต
ในตึกผู๎ปุวยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ๎าน โดยใช๎
ฐานข๎อมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
เปูาหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ
ลดการตายจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนนลงร๎ อยละ 50 โดยเริ่ มตั้ งแตํ ปี 2554 เป็ นต๎ นไป
ดําเนินการมาแล๎วเกือบ 5 ปี (ปี 2554 - 2558) แนวโน๎มยังคงตัว มีเวลาที่จะดําเนินการอีก
5ปี เทํานั้น หากตั้งเปูาต๎องลดให๎ได๎ร๎อยละ 50 ต๎องดําเนินการให๎ได๎เฉลี่ยร๎อยละ 7 - 8 ตํอ
ปี จึงจะบรรลุเปูาหมายทศวรรษฯ หรือคิดเป็นลดลงปีละ 2 ตํอประชากรแสนคน โดยใช๎ปี
2554 เป็ นคํ า ตั้ งต๎ น รายละเอียดเปู าหมาย และกําหนดให๎ ปี 2564 ไมํ เกิน 10 ตํ อ
ประชากรแสนคน
ดังตาราง
ปี54 ปี55 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64
22 22 22 20 18 16 14 13 12 11 10
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไมํเกิน 13 ตํอ
ไมํเกิน 12 ตํอ
ไมํเกิน 11 ตํอ
ไมํเกิน 10 ตํอ
ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน
เพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ประชากรไทยทุกกลุํมอายุ
รวบรวมข๎อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมจากข๎อมูลการตาย
ฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ยังไมํผํานการ
ตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89)
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รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560-2564 : จํานวนผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
9,949
8,982
8,015
7,047
6,656
ปี 2560 : จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 28% จากฐานเฉลี่ยปี 2553-2555 หรือไมํเกิน 14 ประชากร
แสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2,493
5,191
7,710
9,949
ปี 2561 : จํานวนการเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 35% จากฐานเฉลี่ยปี 2553-2555 หรือไมํเกิน 13 ประชากร
แสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2,250
4,687
6,960
8,982
ปี 2562 : จํานวนการเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 42% จากฐานเฉลี่ยปี 2553-2555 หรือไมํเกิน 12 ประชากร
แสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2,008
4,182
6,211
8,015
ปี 2563 : จํานวนการเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 49% จากฐานเฉลี่ยปี 2553-2555 หรือไมํเกิน 11 ประชากร
แสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1,766
3,677
5,461
7,047
วิธีการประเมินผล :
คํานวณอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํอประชากรแสนคนในปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับคําเปูาหมาย จากข๎อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555
แนวทางการดาเนินงาน:
แนวทางการขับเคลื่อนการปูองกันการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ใน 4 ด๎าน ดังนี้
1) ด๎านการจัดการข๎อมูล ได๎แกํ การบูรณาการข๎อมูล 3 ฐาน, การสอบสวนสาเหตุ
การบาดเจ็บ และการนําข๎อมูลไปขับเคลื่อนทีมมาตรการและประเมินผล
2) ด๎านการปูองกัน ได๎แกํ การชี้เปูาและการจัดการจุดเสี่ยง การขับเคลื่อนในระดับ
อําเภอผํานระบบสุขภาพอําเภอและอําเภอควบคุมโรคเข๎มแข็ง (DHS/DC), การ
สร๎างมาตรการชุมชน/ดํานชุมชน มาตรการองค๑กร และมาตรการอื่นๆ
3) ด๎านการรักษาและตอบสนองหลังเกิดเหตุ ได๎แกํ การพัฒนา ER/EMS, Trauma
Fast tract
4) ด๎านการบริหารจัดการ ได๎แกํ การจัดตั้ง Trauma Admin Unit, การจัดตั้ง
EOC RTI
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

- รายงานสถานการณ๑โลกด๎านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558
- รายงานผลการศึกษาระบบข๎อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเพื่อหา
โอกาสพัฒนา (โครงการเฝูาระวังและพัฒนาระบบข๎อมูลอุบัติเหตุทางถนน) ปี 2556
- สื่อเผยแพรํที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ของสํานักโรค
ไมํติดตํอ กรมควบคุมโรคข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ website สํานักโรคไมํติดตํอ
(www.thaincd.com)
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
21.86
คํามัธยฐาน
3 ปี (ปี53-55)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

จํานวน
(ตํอประชากร
แสนคน)

12,901 ราย
(19.96)

11,567 ราย
(17.81)

เปูาหมาย
ไมํเกิน 16
ตํอประชากร
แสนคน

ที่มา : ข๎อมูลฐานมรณบัตรที่ยังไมํผํานการ verify กับหนังสือรับรองการตาย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903967
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7883020
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : nuchtt@yahoo.com
2. นายแพทย๑ไผท สิงห๑คํา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-590-3967
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7990825
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : zalenxxx@gmail.com

3. ดร.ขจรศักดิ์ จันทร๑พาณิชย๑
โทรศัพท๑สํานักงาน : 02-5903967
โทรศัพท๑มือถือ : 084-6724678
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : khajohn_j@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท๑มือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
จังหวัด
21. อัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ (ร้อยละ)
ผู้ปุวยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยครั้งแรก
จากแพทย๑วําปุวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุํมอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
ผู้ปุวยรายใหม่จากโรคเบาหวาน หมายถึง ผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย๑วํา
ปุวยจากโรคเบาหวาน ในทุกกลุํมอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10-E14)

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
อัตราการเพิ่มของ อัตราการเพิ่มของ อัตราการเพิ่มของ อัตราการเพิ่มของ อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 0.25
ร๎อยละ 0.5
ร๎อยละ 0.75
ร๎อยละ 1
ร๎อยละ 1.25
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดอัตราการเพิ่มของผู๎ปุวยรายใหมํโรคความดันโลหิตสูง
2. เพือ่ ลดอัตราการเพิ่มของผู๎ปุวยรายใหมํโรคเบาหวาน
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
1. ผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย๑วําปุวยจากโรคความดันโลหิตสูงใน
ทุกกลุํมอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
2. ผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย๑วําปุวยจากโรคเบาหวานในทุกกลุํมอายุ
(รหัสโรค ICD10 = E10-E14)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43
แฟ้ม เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ใช้ฐานข้อมูล HDC ของ Data Center จังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = อัตราผู๎ปุวยรายใหมํด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ทุกกลุํมอายุ กํอนปีงบประมาณที่
วิเคราะห๑ (ใช๎ตัวเต็ม)
รายการข้อมูล 2
B = อัตราผู๎ปุวยรายใหมํด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ทุกกลุํมอายุ ในปีงบประมาณที่วิเคราะห๑
(ใช๎ตัวเต็ม)
รายการข้อมูล 3
C = อัตราผู๎ปุวยรายใหมํด๎วยโรคเบาหวาน ทุกกลุํมอายุ กํอนปีงบประมาณที่วิเคราะห๑
(ใช๎ตัวเต็ม)
รายการข้อมูล 4
D = อัตราผู๎ปุวยรายใหมํด๎วยโรคเบาหวาน ทุกกลุํมอายุ ในปีงบประมาณที่วิเคราะห๑
(ใช๎ตัวเต็ม)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (ความ ((A – B)/A) x 100
ดันโลหิตสูง)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
((C – D)/C) x 100
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(เบาหวาน)
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 1 ปี (ปีงบประมาณ)
เกณฑ์การประเมิน : วัดผลลัพธ๑อัตราผู๎ปุวยรายใหมํโดยประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ในรอบ 12เดือน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 0.25
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 0.5
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 0.75
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 1

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
อัตราการเพิ่มของ
ผู๎ปุวยรายใหมํลดลง
ร๎อยละ 1.25
- วัดผลลัพธ๑จากรายงานตัวชี้วัดอัตราปุวยรายใหมํโรคความดันโลหิตสูง
- วัดผลลัพธ๑จากรายงานตัวชี้วัดอัตราปุวยรายใหมํโรคเบาหวาน
- คูํมือการจัดบริการสุขภาพกลุํมวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตราการเพิ่ม ตํอประชากร
ของผู๎ปุวย
แสนคน
(โรคความดัน
โลหิตสูง/
เบาหวาน)
รายใหมํลดลง
ที่มา : ฐานข๎อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห๑โดย : สํานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค
1.นายแพทย๑สัญชัย ชาสมบัติ
รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการสํานักโรคไมํติดตํอ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903982
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : drsanchai@gmail.com
2.แพทย๑หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903985
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทย๑หญิงสุมนี วัชรสินธุ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903965
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค
1. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903974
โทรสาร : 02-5903972
กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ : 086-3839387
E-mail : ncdplan@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
Leading Indicator
จังหวัด
22. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ ยังไมํผํ านการแปรรูป ที่นํามาเป็น วัตถุดิบในการปรุ ง
ประกอบอาหาร ได๎แกํ ผัก ผลไม๎ และเนื้อสัตว๑ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม๎ ต๎องไมํมีการตกค๎างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และเนื้อสัตว๑ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต๎องไมํมีการตกค๎างจากสารเรํงเนื้อแดง
3. อาหารแปรรู ป หมายถึ ง อาหารที่ ผํ า นกระบวนการที่ ทํ า ให๎ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล๎ว หรืออาหารที่ผสมกับสํวนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสด
ที่แปรรูป ทําให๎แห๎ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช๎สารปรุงแตํงอาหาร ได๎แกํ
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ากเนื้ อ สั ต ว๑ น้ํ า บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ สริ ม อาหาร
ผลิตภัณฑ๑จากแปูง (เส๎นก๐วยเตี๋ยวชนิดเส๎นสด เส๎นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และ
น้ํามัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นยํอย 28.1-28.8)
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ๑จากเนื้อสัตว๑ น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ๑จากแปูง (เส๎นก๐วยเตี๋ย วชนิดเส๎นสด เส๎น
บะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน ต๎องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ๑ที่กําหนด
(รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นยํอย 28.1-28.8)

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
หมายเหตุ : เกณฑ๑เปูาหมายร๎อยละ 80 ในแตํละปี จะมีการเปลี่ยนกลุํมเปูาหมายของผลิตภัณฑ๑อาหารในการวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจาหน่ายในประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ดําเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นยํอย 28.1-28.8 โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และหนํ ว ยเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ด๎ า นอาหารตามชํ อ งทางที่ สํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร๑กําหนด

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ส่วนกลาง : สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร/
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี
A=จานวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
76 | P a g e

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
หน่วยงาน

B=จํานวนของผลิตภัณฑ๑ที่เก็บตัวอยํางเพื่อตรวจวิเคราะห๑ทั้งหมด
(A/B) x 100
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

อย.



แผนการดําเนินงาน
 ติดตามความก๎าวหน๎าการ
ดําเนินงานในภาพรวม



เขตบริการ
สุขภาพ



แผนการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยระดับเขต
 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30
ของแผน
 ติดตามและรายงานความก๎าว
หน๎าการดําเนินงา ของ
หนํวยงานในเขตบริการสุขภาพ



สสจ.

ดําเนินการตาม
 ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
 ติดตามความก๎าว หน๎า
 ติดตามความก๎าว
การดําเนินงานใน
หน๎าการดําเนินงานใน
ภาพรวม
ภาพรวม

ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 60 ของ
แผน
 ติดตามและรายงาน
ความก๎าว หน๎าการ
ดําเนินงานของ
หนํวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ
 แผนบูรณาการดําเนินงานอาหาร
 ดําเนินการตาม
ปลอดภัยตลอดหํวงโซํระดับ
แผนการดําเนินงานไมํ
จังหวัด
น๎อยกวําร๎อยละ 60
 ดําเนินการตามแผนการ
ของแผน
ดําเนินงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30  รายงานความก๎าว หน๎า
ของแผน
การดําเนินงานตํอคณะ
 รายงานความก๎าว หน๎าการ
อนุกรรม การคุม๎ ครอง
ดําเนิน งานตํคณะอนุกรรม การ ผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ
คุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ
ระดับเขต
ระดับเขต

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 9 เดือน

ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ร๎อยละ 100 ของแผน
 ติดตามและรายงาน
ความก๎าว หน๎าการ
ดําเนินงานของ
หนํวยงานในเขต
บริการสุขภ พ


ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ร๎อยละ 100 ของแผน
 รายงานความก๎าว
หน๎าการดําเนินงานตํอ
คณะอนุกรรม การ
คุ๎มครองผู๎บริโภคด๎าน
สุขภาพระดับเขต


รอบ 12 เดือน
ติดตามความก๎าว หน๎า
การดําเนินงานในภาพรวม
 สรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม
 ประสานและจัดสํงข๎อมูล
ผลการดําเนินงานให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
 ติดตามและรายงานความ
ก๎าว หน๎าการดําเนิน งาน
ของหนํวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ
 ประสานและจัดสํงข๎อมูล
ผลการดําเนินงานให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง


รายงานความก๎าวหน๎า
การดําเนินงานตํอ
คณะอนุกรรมการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านสุขภาพระดับ
เขต
 ประสานและสํงตํอข๎อมูล
ผลการดําเนินงานให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
จังหวัด


การเก็บตัวอยํางเพื่อตรวจวิเคราะห๑ โดยชุดทดสอบเบื้องต๎น (Test kit) และห๎องปฏิบัติการ
แล๎วแตํกรณี
เอกสาร KPI Template ประเด็นยํอย 28.1-28.8
ผลการดาเนินงานในรอบ
หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
นับ
2557
2558
2559
1. อาหารสด
1.1 ผักผลไม๎สด*
ร๎อยละ 96.91
97.82
97.52
1.2 เนื้อสัตว๑สด*
ร๎อยละ 98.47
95.51
92.94
2. อาหารแปรรูป
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

2.1 น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ร๎อยละ
2.2 ผลิตภัณฑ๑จากเนื้อสัตว๑
ร๎อยละ 59. 6 67.08
68.36
2.3 ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร
ร๎อยละ 67.31 84.21
66.70
2.4 นมโรงเรียน
ร๎อยละ 92.86 92.28
91.07
2.5 ผลิตภัณฑ๑จากแปูง (เส๎นก๐วยเตี๋ยว ร๎อยละ 76.04
67.68
71.25
(ชนิดเส๎นสด)/ ผลิตภัณฑ๑เส๎นบะหมี่/เกี๊ยว
ขนมจีน)
2.6 น้ํามัน*
ร๎อยละ 89.14 84.60
76.82
หมายเหตุ: *ผลการดําเนินงานโดยใช๎ชุดทดสอบเบื้องต๎น
ผู๎ให๎ข๎อมูลทางวิชาการ
1. ดร.ไพบูลย๑ เอี่ยมขํา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1614
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8579535
โทรสาร : 02-590-1614
E-mail : privaxma@hotmail.com
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
2. นายวันชัย ศรีทองคํา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-7216
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-591-5462
E-mail : wanchai@fda.moph.go.th
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
ผู๎ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1614
โทรศัพท๑มือถือ : 093-329-6998
โทรสาร : 02-590-1614
E-mail : pattanastar@hotmail.com
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
2. นางทัศน๑อร ฉัตรไชยศิริ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-7214
โทรศัพท๑มือถือ : 087-338-9303
โทรสาร : 02-590-7322
E-mail : planning.food@gmail.com
3. นางสาวชนานันท๑ ประไพรเพชร
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-7214
โทรศัพท๑มือถือ : 086-691-4195
โทรสาร : 02-590-7322
E-mail : planning.food@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักสํงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
เฉพาะผลงานของหนํวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด๎านอาหาร
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร
1. น.ส.จิตธาดา เซํงเจริญ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907292
โทรศัพท๑มือถือ : 081-841-5786
โทรสาร : 02-591-8457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กลุ่มติดตามประเมินผล กองแผนงานและ
วิชาการ)
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 70
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
Lagging Indicator
ประเทศ
23. ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง พฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพด๎านอาหารที่ไมํกํอให๎เกิดโรค โดยขึ้นกับ
เรื่องที่รณรงค๑ตามแผนงานและโครงการในแตํละปี ซึ่งจะเป็นการประเมินจากแบบสํารวจ
พฤติกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนด
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 70
เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง
ผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแผนงาน/โครงการ ไป
ดําเนินกิจกรรม (ในระยะ 5 ปี แรก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการกับ
กลุํมผู๎บริโภคที่มีอายุตั้งแตํ 11 – 60 ปีขึ้นไป)
แบบสํารวจ
จัดจ๎างหนํวยงาน/สถาบันการศึกษา เป็นผู๎ดําเนินการสํารวจ
A = จํานวนผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง
B = จํานวนผู๎บริโภคที่สํารวจทั้งหมด
(A/B) x 100
5 ปี 1 ครั้ง

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 20

รอบ 6 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 70

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี
ร๎อยละ 70

รอบ 6 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 70

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 20
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ร๎อยละ 70
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 20

รอบ 6 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 70

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี
ร๎อยละ 71

รอบ 3 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 20

รอบ 6 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 70

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี
ร๎อยละ 71

รอบ 3 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 20

รอบ 6 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ดําเนินกิจกรรมได๎
ตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 70

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี
ร๎อยละ 72

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ใช๎การวิจัย
รายงานการวิจัย
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นายศุภกาญจน๑ โภคัย
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-25907125
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6829114
โทรสาร : 0-25918472
E-mail : supakarn@fda.moph.go.th
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. นายศุภกาญจน๑ โภคัย
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-25907125
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6829114
โทรสาร : 0-25918472
E-mail : supakarn@fda.moph.go.th
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. นายศุภกาญจน๑ โภคัย
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-25907125
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6829114
โทรสาร : 0-25918472
E-mail : supakarn@fda.moph.go.th
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
18

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Leading Indicator
ประเทศ
24. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู๎ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 12 เดือนที่ผํานมา ทั้งชายและหญิง ใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ๑ บุหรี่อื่น ยาเส๎นหรือยาเส๎นปรุงตามกฎหมาย วํา
ด๎วยยาสูบ
การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปุาหรือพํนใน
ปากหรือจมูกหรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให๎ได๎ผลเป็นเชํนเดียวกัน
ความชุกของผู๎สูบบุหรี่ หมายถึง ร๎อยละของจํานวนประชากรที่สูบบุหรี่ ในชํวงระยะเวลา
1 ปี
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
17.5
17
16.5
16
1. ลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่มีความเสี่ยงตํอการ
เสียชีวิตสูง
2. เพื่อลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสูํโรคไมํติดตํอ
เรื้อรัง NCD ของประชากรวัยทํางานในปัจจุบัน
ประชากรไทย อายุ 15-70 ปี
จากรายงานการสํารวจของสํานักงานสถิติแหํงชาติ หรือ HDC e-file
สํานักงานสถิติแหํงชาติ /สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ /สนย.สป
A = จํานวนผู๎สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป
B = จํานวนประชากรทั้งหมดอายุ 15 ปีขึ้นไป
(A/B) x 100
จากการสํารวจ โดยสํานักงานสถิติแหํงชาติ/การสํารวจ ทุก ๒ ปี หรือ การสํารวจอื่นที่
เกี่ยวข๎อง หรือ HDC e-file

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
≤ ร๎อยละ 18
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ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
≤ ร๎อยละ 17.5

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
≤ ร๎อยละ 17

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
≤ ร๎อยละ 16.5

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

รอบ 12 เดือน
≤ ร๎อยละ 16
โดยการพิจารณาข๎อมูลจากการสํารวจร๎อยละผู๎สูบบุหรี่ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป จาก
สํานักงานสถิติแหํงชาติ ปี 2560 หรือ HDC/E-file หรือ การสํารวจอื่นที่เกี่ยวข๎อง โดยให๎
คะแนน ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
ความชุก
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น ไมํเพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ของผู๎สูบ ร๎อยละ 10 ร๎อยละ 5
จากปี
ร๎อยละ 5 ร๎อยละ 10
บุหรี่ของ
2558
ประชากร
อายุ 15 ปี
ขึ้นไป
(ร๎อยละ)
แนวทางการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
1. บูรณาแผนงานโครงการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดและมีการจัดตั้งหรือบูรณาการ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมมการควบคุมยาสูบกับคณะกรรมการอื่นที่มมี เพื่อวางแผน
ควบคุมกํากับการดําเนินงานระดับจังหวัด
2. สํงเสริม สนับสนุน และรํวมกับจังหวัดในการดําเนินงานการเฝูาระวังการสูบบุหรี
ปูองกันนักสูบหน๎าใหมํ โดยเฉพาะ เยาวชน(Gen Z) ในพื้นที่ทั้งในโรงเรียน/
สถานศึกษาและชุมชน
3. สื่อสารประชาสัมพันธ๑ สร๎างคํานิยมการไมํสูบบุหรี่ให๎กับเยาวชนและคนในชุมชน
4. สํงเสริม สนับสนุนสร๎างความครอบคลุมการบริการชํวยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ
5. จัดให๎มีบริการเชิงรุกในชุมมชน โดยมีการบูรณาการและสํงเสริมการดําเนินงาน
กิจกรรม 3 ล๎าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท๎องค๑ราชัญ
6. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการดําเนินงาน ยินยอมปฏบัติตาม และการเฝูาระวังเพื่อจัด
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สิ่งแวดล๎อมมมที่เอื้อตํอการไมํสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะตําง ๆ
1. สถานการณ๑การสูบบุหรี่จําแนกตามเขต
2. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/การดําเนินงาน Gen Z ปลอดบุหรี่
3. แนวทางการดําเนินงานของเครือขํายเยาวชนในการเฝูาระวังเพื่อควบคุมยาสูบแบบ
เชิงรุก
4. แนวทาง/รูปแบบการคัดกรอง ระบบบริการเลิกบุหรี่และการสํงตํอในสถานบริการ
สาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ความชุกของ
ร๎อยละ
20.7
19.9
ผู๎สูบบุหรี่ของ
ประชากร
อายุ 15 ปีขึ้น
ไป
1. แพทย๑หญิงปานทิพย๑ โชติเบญจมาภรณ๑ ผู๎อํานวยการสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5806961
โทรศัพท๑มือถือ : 081-4720664
โทรสาร : 02-5809307
E-mail : pantipatk@yahoo.com
2. นางวิไลลักษณ๑ หฤหรรษพงศ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5806962
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5809307
E-mail : vilailak_noy@hotmail.com
3. น.ส.ฐิติพร กันวิหค
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5807161
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6802524
โทรสาร : 02-5807162
E-mail : snickys3005@hotmail.com
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
สํานักงานสถิติแหํงชาติ /สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สนย. สป
1. น.ส.ฐิติพร กันวิหค
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5807161
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6802524
โทรสาร : 02-5807162
E-mail : snickys3005@hotmail.com
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
หมวด
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
แผนที่
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่
2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ลักษณะ
Leading Indicator
ระดับการวัดผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
25. ปริมาณการบริโภคต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อ
คนต่อปี)
คานิยาม
ปริมาณการบริโภคต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมายถึง ปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑โดยคิดจากปริมาณแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ (อ๎างอิงข๎อมูล
ปริ ม าณการจํ าหนํา ยเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล๑ ในประเทศ ปริม าณผลิ ต สุ ร าพื้ นเมือ ง และ
ปริมาณนําเข๎าเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) เฉลี่ยตํอหัว
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ข๎อมูลประชากรกลางปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป จากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข)
เกณฑ์เปูาหมาย : ปริมาณการบริโภคตํอประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์/คน/ปี)
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
6.81
6.74
6.68
6.61
6.54
วัตถุประสงค์
เพื่อลดจํานวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในประชากรไทย
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานผลการจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในประเทศปริมาณผลิตสุราพื้นเมือง และ
ปริมาณนําเข๎าเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ นํามาคิดคํานวณปริมาณแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ๑และหาคําเฉลี่ยการดื่มตํอหัวประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล
1. ปริมาณการจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในประเทศปริมาณผลิตสุราพื้นเมือง และ
ปริมาณนําเข๎าเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑จากกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง
2. ข๎อมูลประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวง
สาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = (ปริมาณการจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในประเทศ X ร๎อยละแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์
แตํละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑) + (ปริมาณผลิตสุราพื้นเมือง X ร๎อยละ
แอลกอฮอล๑บริสุทธิ์แตํละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑) +(ปริมาณนําเข๎าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑ X ร๎อยละแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์แตํละประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑)
* ร๎อยละแอลกอฮอล๑บริสุทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑แตํละประเภท คิดดังนี้
เบียร๑ 5 ดีกรี = ร๎อยละ 0.05 , เหล๎า 40 ดีกรี = ร๎อยละ 0.40, ไวน๑ 15 ดีกรี = ร๎อยละ
0.15
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A/B
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
คํานวณจากข๎อมูล
- รายงานผลการจําหนํายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑ในประเทศ ปริมาณผลิตสุรา
พื้นเมือง และปริมาณนําเข๎าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑จากกรมสรรพสามิต
- ข๎อมูลประชากรกลางปีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

คํานวณจากสูตรตัวชี้วัด
1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ พ.ศ. 2551
2. ยุทธศาสตร๑นโยบายแอลกอฮอล๑ระดับชาติ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ลิตร
6.91
6.95
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์/คน/
ปี
1. นายแพทย๑สมาน ฟูตระกูล
ผู๎อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5919315
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : smarnf22@gmail.com
2. นางสาวจุรีย๑ อุสาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903032
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : jureeu@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ กรมควบคุมโรค
1. นางสาวเสาวลักษณ๑ เนคมานุรักษ๑
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903032
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : alcoholplan@gmail.com
2. นางสาวณัฐิกา ศรีรอด
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903032
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : alcoholplan@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
จังหวัด
26. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนด
ผู้ปุวยยาเสพติด หมายถึง ผู๎ที่ได๎รับการวินิจฉัยเป็นผู๎เสพ (Abuse) หรือผู๎ติด
(Dependence)
ผู้ปุวยยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง หมายถึง ผู๎ปุวยหยุดเสพ หรือ เสพแตํไมํเข๎าเกณฑ๑การ
วินิจฉัยเป็นผู๎เสพ (Abuse) หรือ ผู๎ติด (Dependence)
ผู้ปุวยยาเสพติดบาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนด หมายถึง บําบัดรักษาตามเกณฑ๑
มาตรฐานของสถานพยาบาล และได๎รับการประเมินครบกําหนดและติดตามตํอเนื่องใน
ระยะติดตามการรักษา
หมายเหตุ : ไมํรวมถึงผู๎ปุวยที่มีภาวะยุํงยากซับซ๎อนที่ต๎องการดูแลรักษาตํอเนื่อง
ระยะยาว

เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละ 90
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
74
78
2
86
90
วัตถุประสงค์
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและปัญหาสุขภาพของประชาชนที่สํงผลกระทบ
ถึงความมั่นคงของประเทศ เป็นนโยบายหลักของประเทศผู๎ปุวยยาเสพติดทั่วประเทศจาก
การประมาณการของสํานักงาน ปปส. 1.3-1.5 ล๎านคน ผู๎ปุวยยาเสพติดที่เข๎ารับการ
บําบัดรักษา ปีละ 2-3 แสนรายยาเสพติดที่มีการแพรํระบาดมากที่สุดคือ ยาบ๎ายาไอซ๑
กัญชา ซึ่งการบําบัดรักษายาเสพติดมีทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบ
ต๎องโทษ โดยยึดเจตนารมณ๑ผู๎เสพคือผู๎ปุวยต๎องได๎รับการบําบัดรักษาตามมาตรฐาน
ภายใต๎การกํากับดูแลมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎เสพ ผู๎ติดยาเสพติดที่เข๎ารับการบําบัดรักษายาเสพติด และได๎รับการติดตามดูแลตํอเนื่อง
หลังผํานการบําบัดรักษา โดยไมํรวมถึงผู๎ปุวยยาเสพติดที่มีโรคจิตเวชเรื้อรัง (Chronic
psychosis) และ ผู๎ปุวยยาเสพติดที่ต๎องรับยาทดแทนตํอเนื่อง เชํน เมทาโดนระยะยาว
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข๎อมูลในระบบข๎อมูล บสต. ผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต
แหล่งข้อมูล
ระบบข๎อมูลบําบัดรักษายาเสพติด(บสต.) ของกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎เสพ ผู๎ติดยาเสพติดที่ผํานการบาบัดรักษาได๎รับการจําหนํายครบกําหนด
ได๎รับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพตํอเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน (บสต.
ติดตาม)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผู๎เสพ ผู๎ติดยาเสพติดที่รับการบําบัดรักษาสิ้นสุดการบําบัดรักษาและจําหนําย
(บสต.จําหนําย)
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
74
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
78
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
82
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
86
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
90
วิธีการประเมินผล :

(A/B) x 100
ทุก 3 เดือน (ประเมินจากผู๎ปุวยที่เข๎ารับการบําบัดรักษา แบบสะสมทบยอดตํอเนื่อง)

เอกสารสนับสนุน :

1. คูํมือมาตรฐานการบําบัดรักษาและการติดตามดูแลผู๎ผํานการบําบัดรักษายาเสพติด
2. คูมํ ือข๎อกําหนดและเกณฑ๑มาตรฐานสถานพยาบาล
3. คูํมือระบบข๎อมูล บสต.
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
69.8
74.8
69.1
1. นพ.อังกูร ภัทรากร
รองผู๎อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดแหํงชาติบรมราชชนนี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
74

รอบ 9เดือน
74

รอบ 12เดือน
74

รอบ 6 เดือน
78

รอบ 9เดือน
78

รอบ 12เดือน
78

รอบ 6 เดือน
82

รอบ 9เดือน
82

รอบ 12เดือน
82

รอบ 6 เดือน
86

รอบ 9เดือน
86

รอบ 12เดือน
86

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
90
90
90
1. สถานพยาบาลยาเสพติด (โรงพยาบาลและหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ด๎านการบําบัดรักษา)
นอกและในกระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บข๎อมูลผู๎ปุวยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ระบบข๎อมูล บสต. ผํ า นเครือขําย internet และประเมิ นผลโดยหนํว ยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลระบบข๎อมูลบําบัดรักษายาเสพติด(บสต.)
2. หนํวยงานวิชาการกรมการแพทย๑ , กรมสุขภาพจิต, สานักบริหารการสาธารณสุข,
ศอ.ปส.สธ. ติด ตาม ประเมิ นผลการดํา เนิ นงาน และสนับ สนุ นข๎ อมู ล ทางวิช าการ
วิเคราะห๑ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และให๎ข๎อเสนอแนะในพื้นที่และระดับนโยบาย
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรสาร : 02-5310080–8 ตํอ 332,398 E-mail : si.92@hotmail.com
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. ผู๎อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดแหํงชาติบรมราชชนนี
2. ผู๎อํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
3. ผู๎อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
4. ผู๎อํานวยการศูนย๑อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
(ศอ.ปส.สธ.)
1. นางระเบียบ โตแก๎ว
หัวหน๎าสํานักนโยบายยุทธศาสตร๑ยาเสพติด
สุรา และบุหรี่
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5310080-8 ตํอ 398 โทรศัพท๑มือถือ : 092-8979299
โทรสาร : 02-5236008
E-mail : Rabiab_to@yahoo.com
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com

3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านยาเสพติด
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนํายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑ๑กําหนด
(เปูาหมาย : ร๎อยละ 90 )
2. สถานการณ์..............................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนํายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑ๑กําหนด
(เปูาหมาย : ร๎อยละ 90 )

สถานบริการ
สุขภาพ

จานวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดที่ผ่านการบาบัดรักษา
ได้รับการจาหน่ายครบ
กาหนดได้รับการติดตาม
ดูแลและสามารถหยุดเสพ
ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3
เดือน (บสต.ติดตาม)
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติดที่รับการ
บาบัดรักษาสิ้นสุดการ
บาบัดรักษาและ
จาหน่าย (บสต.
จาหน่าย)
(B)

ร้อยละของผู้ปุวยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลัง
จาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาตามเกณฑ์
กาหนด
(A/B) × 100

หมายเหตุ

จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ
วันที่รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………..…

4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................

ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร................................ e-mail……………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
จังหวัด
27. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 6 ประเภท ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑อาหาร ยา
วั ต ถุ เ สพติ ด เครื่ อ งสํ า อาง วั ต ถุ อั น ตรายที่ ใ ช๎ ใ นบ๎ า นเรื อ นหรื อ ทางสาธารณสุ ข และ
เครื่องมือแพทย๑ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นําเข๎าหรือจําหนําย เฉพาะผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่
ได๎รับอนุญาตและที่ไมํต๎องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง
1) สํวนกลาง เก็บตัวอยํางตามแผนเก็บตัวอยําง เพื่อตรวจวิเคราะห๑ทางห๎องปฏิบัติการ
หรือตรวจด๎วยชุดทดสอบเบื้องต๎น
2) สํวนภูมิภาค เก็บตัวอยํางตามแผน ดังนี้
2.1) แผนเก็บตัวอยํางของจังหวัด หรือเก็บตัวอยํางในรายการที่ตกลงกับ อย.
(ในตัว ชี้ วัด สํ ว นภูมิ ภ าค) เพื่ อตรวจวิเ คราะห๑ ทางห๎ อ งปฏิ บัติ การหรื อตรวจด๎ว ย
ชุดทดสอบเบื้องต๎น
2.2) แผนเก็บตัวอยํางของหนํวยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต
ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน

เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละ 95
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
95
96
97
98
99
วัตถุประสงค์
เพื่อผู๎บริโภคได๎บริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
นับที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝูาระวังฯ ตามแบบรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล
สํานัก/กองผลิตภัณฑ๑ สํานักดํานอาหารและยา กอง คบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑ที่กําหนด
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
4 ครั้ง/ปี รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
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เกณฑ์การประเมิน : ร๎อยละของผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎รับการตรวจสอบได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑ที่กําหนด
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เก็บตัวอยําง
เก็บตัวอยําง
เก็บตัวอยําง
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ณ ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ณ ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ณ
สถานที่ผลิต นําเข๎า สถานที่ผลิต นําเข๎า สถานที่ผลิต นําเข๎า
และจําหนําย ร๎อยละ และจําหนําย ร๎อยละ และจําหนําย ร๎อยละ
30 ของแผนเก็บ
65 (ยอดสะสม) ของ 100 (ยอดสะสม)
ตัวอยําง
แผนเก็บตัวอยําง
ของแผนเก็บตัวอยําง
วิธีการประเมินผล :
จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร๎อยละผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ร๎อยละ
94.94
95.22
ที่ได๎รับการตรวจสอบได๎
มาตรฐานตามเกณฑ๑ที่
กําหนด
(ไมํรวมสํวนภูมิภาค)
- ยา
99.71
99.96
- อาหาร
94.01
94.43
- เครื่องสําอาง
97.67
96.55
- เครื่องมือแพทย๑
94.04
91.19
- วัตถุอันตราย
97.40
90.24
- วัตถุเสพติด
92.26
96.43

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907070
โทรสาร : 02-5918479
2. นายวชิระ อําพนธ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907332
โทรสาร : 02-5918471
3. น.ส. สุมาลี พรกิจประสาน

ผู๎อํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 089-8116873
E-mail : puyuwade@fda.moph.go.th
ผู๎อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9288013
E-mail : vachira@fda.moph.go.th
ผู๎อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

อันตราย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907154
โทรสาร : 02-5918446
4. น.ส. สุภัทรา บุญเสริม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907351
โทรสาร : 02-5918477
5. น.ส. สุกัญญา เจียระพงษ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907162
โทรสาร : 02-5918390
6. น.ส. ทิพย๑วรรณ ปริญญาศิริ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907175
โทรสาร : 02-5918460
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทรศัพท๑มือถือ : 084-3618393
E-mail : sumayee@fda.moph.go.th
รก.ผู๎อํานวยการสํานักดํานอาหารและยา
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8459043
E-mail : pongsai@fda.moph.go.th
ผู๎อํานวยการสํานักยา
โทรศัพท๑มือถือ : 089-0416563
E-mail : sukanya@fda.moph.go.th
ผู๎อํานวยการสํานักอาหาร
โทรศัพท๑มือถือ : 089-8116899
E-mail : tipvon@hotmail.com

สํวนกลาง
1. น.ส. จิตธาดา เซํงเจริญ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907292
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8415786
โทรสาร : 02-5918457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
สํวนภูมิภาค
1.นายอาทิตย๑ พันเดช
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907383
โทรศัพท๑มือถือ : 084-7956951
โทรสาร : 02-5918484
E-mail : artypun@gmail.com
กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
28. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
สถานบริการสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพ 3 กลุํม
 กลุํมที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย๑/ทั่วไป โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฯ และโรงพยาบาลชุมชน
 กลุํมที่ 2 สถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมี 2 ประเภท ได๎แกํ
สถานพยาบาลประเภทที่ ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน (คลินิก) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน)
ทั่วประเทศ
 กลุํมที่ 3 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2559
ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานบริการ
สุขภาพได๎รับการสํงเสริม ตรวจมาตรฐาน รับรอง ฯ ดังนี้
 กลุํมที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐได๎รับการตรวจประเมินผํานเกณฑ๑มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
 กลุํมที่ 2 สถานพยาบาลผํานการรับรองตามแนวทางที่กําหนด
 กลุํมที่ 3 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได๎รับการตรวจผํานเกณฑ๑มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
กลุ่มที่ 1
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 61
กลุ่มที่ 1
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 62
กลุ่มที่ 1
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
กลุ่มที่ 1
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 64
กลุ่มที่ 1
สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ร๎อยละ 60

กลุ่มที่ 2
สถานพยาบาล
ร๎อยละ 100
กลุ่มที่ 3
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ร๎อยละ 100

กลุ่มที่ 2
สถานพยาบาล
ร๎อยละ 100
กลุม่ ที่ 3
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ร๎อยละ 100

กลุ่มที่ 2
สถานพยาบาล
ร๎อยละ 100
กลุ่มที่ 3
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ร๎อยละ 100

กลุ่มที่ 2
สถานพยาบาล
ร๎อยละ 100
กลุ่มที่ 3
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ร๎อยละ 100

กลุ่มที่ 2
สถานพยาบาล
ร๎อยละ 100
กลุ่มที่ 3
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ร๎อยละ 100
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วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

เพื่อให๎สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
ประชาชนได๎รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั่ว
ประเทศ
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
A = จํานวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได๎รับการตรวจฯ
B = จํานวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 3 เดือน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดําเนินการได๎
ดําเนินการได๎
ดําเนินการได๎
ดําเนินการได๎
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 100
วิธีการประเมินผล :
พิจารณาจากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
กลุ่มที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นายประวิทย๑ เกตุทอง
กองแผนงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18827 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มที่ 2 สถานพยาบาล
1. นางพรพิศ กาลนาน
สํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18415 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มที่ 3 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล๎อมพรม
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18411 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18820 โทรศัพท๑มือถือ :
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรสาร :
1. นายนพดล ครุธน๎อย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18815
โทรสาร :
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
1. นายประวิทย๑ เกตุทอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18827
โทรสาร :
กลุ่มที่ 2 สถานพยาบาล
1. นางพรพิศ กาลนาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18415
โทรสาร :
กลุ่มที่ 3 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล๎อมพรม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18411
โทรสาร :
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นายนพดล ครุธน๎อย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18815
โทรสาร :

E-mail :
กองแผนงาน
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
สํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
Leading Indicator
จังหวัด
29. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
หมายถึ ง โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.) ที่ มี
กระบวนการดําเนินงาน (C-L-E-A-N) และดําเนินกิจกรรมด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อม (G-R-EE-N) ดังนี้
C-L-E-A-N
C: Communication มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
L: Leader มีการสร๎างบทบาทนําเพื่อเป็นตัวอยํางในการดําเนินงาน
E: Effectiveness มีการดําเนินงานให๎บังเกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพ
A: Activity สร๎างกิจกรรมเพื่อสร๎างจิตสํานึกอยํางมีสํวนรํวม
N: Networking รํวมกับภาคีเครือขํายในการดําเนินงาน
G-R-E-E-N
1. G: Garbage คือ การจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามหลักวิชาการ (มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย) ดังนี้
1.1 มูลฝอยติดเชื้อ: มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย และมาตรฐาน
วิชาการ ดังนี้
กรณีที่มีคนไข้พักค้าง
กรณีไม่มีคนไข้พักค้าง
(รพศ. รพท. รพช.)
(รพสต.)
1. จัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
1. จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง
กฎกระทรวงวําด๎วยการจัดการมูลฝอย วําด๎วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ตามเกณฑ๑การ
2545 ตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติด จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 3 เรื่อง ดังนี้
เชื้อ 7 เรื่อง ดังนี้
(1) การคัดแยกมูลฝอย
(1) ด๎านบุคลากร
(2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
(2) การคัดแยกมูลฝอย
(3) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 2) กรณีที่โรงพยาบาลดําเนินการวําจ๎าง
(4) การเคลื่อนย๎ายมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทเอกชนกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต๎อง
(5 ) ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร ถ เ ข็ น ที่ ใ ช๎ ดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงฯที่
เคลื่อนย๎ายมูลฝอยติดเชื้อ
1852/2546 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
(6) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 2556 เรื่อง กําหนดให๎สถานบริการการ
(7) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
สาธารณสุขและห๎องปฏิบัติการเชื้อ
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2) กรณีที่โรงพยาบาลดําเนินการวําจ๎าง อันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
บริษัทเอกชนกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต๎อง การจ๎างเอกชนดําเนินการขนสํงมูลฝอยติด
ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กระทรวงฯที่ เชื้อใช๎เอกสารกํากับการขนสํงมูลฝอยติด
1852/2546 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน เชื้อ รวมถึงมีระบบควบคุม กํากับ การเก็บ
2556 เรื่อง กําหนดให๎สถานบริการการ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต๎อง เชํน
สาธารณสุ ข และห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ การใช๎เอกสารกํากับการขนสํงมูลฝอยติด
อันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชื้อ (Manifest System)
ที่มีการจ๎างเอกชนดําเนินการขนสํงมูล 3) ดําเนินการตามข๎อกําหนดของท๎องถิ่น
ฝอยติดเชื้อใช๎เอกสารกํากับการขนสํ ง 4) ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงมีระบบควบคุม การจัดการ
กํากับ การเก็บ ขน และกํา จัดมูล ฝอย มูลฝอยติดเชื้ออื่นๆ ที่กระทรวง
ติ ด เชื้ อ ที่ ถู ก ต๎ อ ง เชํ น การใช๎ เ อกสาร สาธารณสุขกําหนดเพิ่มเติม
กํ า กั บ ก า ร ข น สํ ง มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ
(Manifest System)
3) ดํ า เนิ น การตามข๎อ กํ า หนดของ
ท๎องถิ่น
4) ดํ าเนิน การตามแนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดการ
มู ล ฝ อ ย ติ ด เชื้ อ อื่ น ๆ ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขกําหนดเพิ่มเติม
1.2 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
1) มีการลดการเกิดมูลฝอยที่แหลํงกําเนิดโดยใช๎หลักการ 3R (Reuse, Reduce,
Recycle)
2) มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปออกจากมูลฝอยชนิดอื่น
3) มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปแยกประเภทให๎เหมาะสม คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูล
ฝอยยํอยสลายได๎ (มูลฝอยอินทรีย๑) มูลฝอยอื่นๆ
4) มีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปภายในโรงพยาบาลอยํางถูกสุขลักษณะ และมี
สถานที่พักรวมในกรณีที่มีมูลฝอยทั่วไปในปริมาณมากกํอนนําสํงไปกําจัด
5) มีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปด๎วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือสํงไปกําจัดกับ
หนํวยงานที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมาย
6 ) มีการใช๎ประโยชน๑จากมูลฝอยทั่วไปอยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
1) มีการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายออกจากมูลฝอยชนิดอื่น
2) มีการแยกเก็บรวมรวบตามประเภท (ประเภทยา/ประเภทสารเคมี/ประเภท
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี/ประเภทซากแบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย๑ เป็นต๎น )
3) มีการเก็บขน/เคลื่อนย๎ายมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอยํางถูกหลักสุขาภิบาล
4) มีการรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายเพื่อนําสํงไปกําจัดโดยหนํวยงานที่
ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายตามประเภทมูลฝอยอันตราย และรายงานผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย หรือมีระบบกํากับติดตาม
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2. R: Rest room มีการพัฒนาส๎วมในสถานบริการสาธารณสุข ให๎ได๎มาตรฐานส๎วม
สาธารณะไทย (HAS) ลดการใช๎สารเคมีในห๎องส๎วม และมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูก
หลักสุขาภิบาล
3. E: Energy มีมาตรการประหยัดพลังงาน การสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน และมี
การดําเนินงานอาคารอนุรักษ๑พลังงาน (Green Buildings)
4. E: Environment การจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพ โดยนําแนว
ทางการพัฒนาสถานที่ทํางาน นําอยูํ นําทํางาน (Healthy Work Place) มาประยุกต๑ใช๎
รวมถึงการดูแลด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ เชํน การจัดการน้ําเสีย รวมถึงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ การปลูกต๎นไม๎เพื่อดูดซับมลพิษ และเป็นแหลํงผลิตก๏าซออกซิเจนให๎กับบรรยากาศ
ของโลก รวมทั้งลดการปลํอยแก๏สเรือนกระจก
5. N: Nutrition มีการจัดการด๎านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา การรณรงค๑อาหารปลอด
สารพิษ รณรงค๑การใช๎ผักพื้นบ๎านอาหารพื้นเมือง มีกิจกรรมที่กํอให๎การขยายเครือขําย เชํน
ชมรมผักปลอดสารพิษ ตลาดนัดสีเขียว เป็นต๎น
6. ดาเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายกาหนด
เกณฑ์เปูาหมาย
เปูาหมาย
รพศ./รพท./รพช.
รพ.สต.
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
60
61
62
63
64
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 10
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 30
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 50
เพื่อสํงเสริมให๎โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต๎อง
ตามกฎหมาย และมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. รพสต.)
1) ปี 2560- 2561 : รพ. รายงานผลการดําเนินงานให๎สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
และ สสจ. จัดสํงข๎อมูลให๎ศูนย๑อนามัยรวบรวมและสรุปสํงหนํวยงานสํวนกลางเพื่อจัดเก็บ
ข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลอนามัยสิ่งแวดล๎อม
2) ปี 2562-2564 : รพ. หรือ สสจ. บันทึกข๎อมูลผํานระบบสารสนเทศด๎านอนามัย
สิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย (National Environmental Health Information System
: NEHIS)
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได๎ตาม
ข๎อ 1.1 และกิจกรรม GREEN
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
(A/B) X 100
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รพ. มีแผนปฏิบัติการ รพ. มีการดําเนินงานเพื่อ รพ. ดําเนินงานพัฒนา

รอบ 12 เดือน
- ปี 2560 – 2561
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เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล๎อมได๎ตาม
เกณฑ๑
GREEN&CLEAN
Hospital

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อม
ตามเกณฑ๑
GREEN&CLEAN
Hospital และมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน

อนามัยสิ่งแวดล๎อมตาม
เกณฑ๑
GREEN&CLEAN
Hospital ได๎ตามแผน
ฯ ที่กําหนด

รพ.ดําเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล๎อมได๎ตามเกณฑ๑
GREEN&CLEAN Hospital และ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12
เดือน
- ปี 2562 – 2564
รพ.ดําเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล๎อมได๎ตามเกณฑ๑
GREEN&CLEAN Hospital และ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12
เดือน และรายงานผลการดําเนินงาน
ในระบบฐานข๎อมูลอนามัย
สิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย
1. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 และ 2
2. ระบบนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลของกรมอนามัย (กองแผนงาน)
1. แนวทางการดําเนินกิจกรรม GREEN
2. โรงพยาบาลต๎นแบบลดโลกร๎อน
Baseline data หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละ 6.3
7.3
อยูํ
ร๎อยละของ
(675 แหํง)
(782 แหํง)
ระหวําง
โรงพยาบาลที่พัฒนา
หมายเหตุ : ข๎อมูล
หมายเหตุ : ข๎อมูล
ดําเนิน
อนามัยสิ่งแวดล๎อม
สะสมตั้งแตํปี
สะสมตั้งแตํปี
การ
ตามเกณฑ๑
2555-2557
555-2558
GREEN&CLEAN
- ปี 2555 = 103 แหํง - ปี 2555 = 103 แหํง
Hospital
- ปี 2556 = 448 แหํง - ปี 2556 = 448 แหํง
(รพ.สังกัดสธ. (รพศ.
- ปี 2557 = 124 แหํง - ปี 2557 = 124 แหํง
- ปี 2558 = 107 แหํง
รพท. รพช. รพสต.
(10,642 แหํง) และ
รพ.สังกัดกรม
วิชาการ (45 แหํง)
รวม 10,687 แหํง)
ร๎อยละ 93.80
อยูํ
ร๎อยละของสถาน
(802 แหํง)
ระหวําง
บริการการ
ดําเนิน
สาธารณสุขสังกัด
การ
สธ. (รพศ. รพท.
รพช.) มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักวิชาการ
(รพศ. รพท. รพช.
100 | P a g e

จํานวนทั้งหมด 855
แหํง)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผู๎ให๎ข๎อมูลทางวิชาการ
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904261
โทรสาร : 02-5904255
2. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904253
โทรสาร : 02-5904255
ผู๎ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวรุจิรา ไชยด๎วง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904310
โทรสาร : 02-5904316
2. นางสาวนวรัตน๑ อภิชัยนันท๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316
สํานักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316
2. นางสาวนวรัตน๑ อภิชัยนันท๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th

หัวหน๎ากลุํมบริหารยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : a.neeranuch@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วดั
1. ร้อยละของหน่วยบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2.ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัด..........................................เขตสุขภาพที่ ................................................
ชื่อผู้รายงาน........................................................................................ตาแหน่ง..................................................................... โทรศัพท์........................................โทรสาร......................................E-mail................................................................
ชื่อ-ที่อยู่

ประเภทหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ. รพท. รพช.

กรม

รพ.

วิชาการ สต.

หน่วย

สังกัด

งาน

เอกชน

รัฐ
อืน่ ๆ

รพ. คลินิก

การตรวจประเมินการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตามกฎกระทรวงฯ **
(ทาเครื่องหมาย √ ในข้อที่ผา่ น)

ปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ (กก./วัน)

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ที่เกิดขึ้น ที่ถูกกาจัด

เอกช เอกช
น

ชื่อหน่วยงานที่รับ
เก็บขนมูลฝอยติด

วิธกี ารกาจัด

ฝอยติดเชื้อ

เชื้อ
เตาเผา นึ่ งฆ่ า อื่นๆ
เชื้อ

น

ชื่อหน่วยงานที่สง่ กาจัดมูล

(ระบุ)

กาจัดเอง

อปท

เอกชน

(ระบุ)

(ระบุ)

ราคา
ระบบควบ
(บาท/ กากับการขนฯ
กก.) (Manifest System)
มี

ไม่มี

การดาเนิน กิจกรรม GREEN ของหน่วยบริการ
(ทาเครื่องหมาย √ ในข้อที่มีการดาเนินการ)
G

R

Garbage Rest room

E

E

Energy

Environment

ด้วยไอ

**การตรวจประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้แก่
1. บุคลากร

4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

2. การคัดแยกมูลฝอย

5. ลักษณะของรถเข็นทีใ่ ช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

6. สถานทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชื้อ
7. การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at
Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. โครงการคุ้ ม ครองสุ ข ภาพประชาชนจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง (Hot
Zone)
Lagging Indicator
เขต
30. จานวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่าง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง จังหวัดมีระบบและกลไกเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล สถานการณ๑ และการเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการ โดยผําน
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย (รพศ./รพท./รพช. ร๎อยละ 100
รพ.สต. ร๎อยละ 10)
4. มีการสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน
5. จังหวัดมีการดําเนินงานเพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดตําบลทีม่ ีชุมชนที่มีการจัดการด๎าน
อนามัยสิ่งแวดล๎อมของชุมชน (Active Communities)
6. มีการสํงเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
60 จังหวัด
68 จังหวัด
76 จังหวัด
3,625 ตําบล
7,255 ตําบล
(ร๎อยละ 80)
(ร๎อยละ 90)
(ร๎อยละ 100)
(ร๎อยละ 50)
(ร๎อยละ 100)
1. ภายในปี 2562 จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล๎อมเพื่อสุขภาพอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 100 (76 จังหวัด)
2. ภายในปี 2564 จังหวัดมีตําบลที่มีนวัตกรรมชุมชนในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อมเพื่อสุขภาพ (7,255
ตําบล)
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการปูองกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล๎อม
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

1. จังหวัดบันทึกข๎อมูลผํานระบบสารสนเทศด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย
(National Environmental Health Information System : NEHIS)
2. การรายงานผํานระบบการตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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รายการข้อมูล 1
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2562
รอบ 3 เดือน
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่มี
ผลกระทบตํอสุขภาพ

A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
สุขภาพอยํางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
สุขภาพอยํางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
รอบ 6 และ 12 เดือน
รอบ 6 เดือน
จังหวัดประเมินตนเองใน
การมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
สุขภาพ ตามเกณฑ๑ที่
1.
กําหนด

รอบ 9 เดือน
จังหวัดมีการดําเนินงานเพื่อ
จัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล๎อมเพื่อสุขภาพ
ครอบคลุมทั้ง 6 ประเด็น ได๎แกํ
1) มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
สถานการณ๑ และการเฝูาระวัง
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
และสุขภาพ
2. 2) มีกลไกการจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล๎อม
อยํางบูรณาการ โดยผํานคณะ
3. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ)
3) มีระบบและกลไกสนับสนุน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให๎ถูกต๎องตาม
กฎหมาย
4) การสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการ
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่
ได๎มาตรฐาน
5) จังหวัดมีการดําเนินงานเพื่อ
สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดตําบล
ที่มีชุมชนที่มีการจัดการด๎าน
อนามัยสิ่งแวดล๎อมของชุมชน
(Active Communities)
6) มีการสํงเสริมการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล๎อมที่ได๎
มาตรฐาน

รอบ 12 เดือน
จังหวัดมีระบบการ
ดําเนินงานเพื่อจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อม
เพื่อสุขภาพอยํางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ
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ปี 2563 - 2564
รอบ 3 เดือน
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนให๎ตําบลมี
ชุมชนทีม่ ีความเข๎มแข็ง
ในการจัดการด๎าน
อนามัยสิ่งแวดล๎อมของ
ชุมชน (Active
Communities)
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
จังหวัดมีการดําเนินงาน
เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎
เกิดตําบลทีม่ ีชุมชนที่มีการ
จัดการด๎านอนามัย
สิ่งแวดล๎อมของชุมชน
(Active Communities)

รอบ 9 เดือน
จังหวัดมีการดําเนินงานเพื่อ
สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิด
ตําบลทีม่ ีนวัตกรรมชุมชนใน
การจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎าน
สิ่งแวดล๎อมเพื่อสุขภาพ

รอบ 12 เดือน
จังหวัดมีตาํ บลทีม่ ีชุมชนที่
สามารถจัดการด๎านอนามัย
สิ่งแวดล๎อม (Active
Communities) และมี
นวัตกรรมชุมชนในการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อม
เพื่อสุขภาพ

1. การประเมินตนเองของจังหวัด
2. ศูนย๑อนามัยประเมินจังหวัดในการมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
สุขภาพ
1. ระบบสารสนเทศด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย (NEHIS) เพื่อรองรับระบบ
ข๎อมูลระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการจัดทําข๎อมูล
สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ
2. แนวทางการเฝูาระวังสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ
3. คูํมือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุข
4. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข
5. คูํมือปฏิบัติงานสําหรับเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม
6. คูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อม องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
จังหวัดมีระบบ
ร๎อยละ
89.71
อยูํระหวําง
จัดการปัจจัยเสี่ยง
(ผลการป
การประเมิน
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ะเมินตนเอง)
โดยศอ.
และสุขภาพผําน
เกณฑ๑ ในระดับดี
ขึ้นไป
ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
1. นางเพ็ญผกา วงศ๑กระพันธุ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904346
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904356
E-mail : ppk_path@yahoo.com
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
2.
ตําแหนํง :
105 | P a g e

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ประเด็นการสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1. นางสาวพรรณวรท อุดมผล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904219
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5918180
E-mail : ladda.u@anamai.mail.go.th, uladda@gmail.com
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904128
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904200
E-mail : Prachote.k@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ประเด็นการสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน
1. นายชัยเลิศ กิ่งแก๎วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904177
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904186
E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
ประเด็นการสํงเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน
1. นางสุทธิดา อุทะพันธุ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904393
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : E-mail : สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค
1.สํานักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย
2.สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
3.กองประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ
4.ศูนย๑บริหารกฎหมายสาธารณสุข
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
หัวหน๎ากลุํมบริหารยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904316
E-mail : a.neeranuch@gmail.com
2. นางสาวนวรัตน๑ อภิชัยนันท๑
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท๑มือถือ : โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
90%
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS)
Leading Indicator
เขต
31. ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุํมของหนํวย
บริ การปฐมภู มิให๎ เป็นเครือขํายการดูแประชาชนที่อยูํในเขตรับผิดชอบรํวมกันเป็นการ
ประจํา ตํอเนื่องด๎วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให๎บริการให๎มีมาตรฐานใกล๎เคียงกัน
และให๎ มี การบริ ห ารจั ดการ การใช๎ท รั พยากรรํ ว มกั น โดยเป็ นการพัฒ นาตํ อเนื่อ งจาก
นโยบายหมอประจํา ครอบครัว ซึ่ งได๎จัด ที มหมอครอบครัว 1 ทีมให๎ การดู แลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน
กลุํมเครือขํายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster ให๎การดูแลประชาชน
ประมาณ 30,000 คน โดยมีทีมหมอครอบครัว 3 ทีมเป็นผู๎รับผิดชอบในลักษณะเครือขําย
สหวิชาชีพที่มีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวและบุคลากรสาขาอื่น ๆ
ทีมหมอครอบครัวให้บริการในกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยใน 1 กลุ่มเครือข่าย จะ
ประกอบด้ วย แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว 3 คน ทันตแพทย๑ 1 คน พยาบาลวิช าชีพ /
พยาบาลเวชปฏิบัติ 12 คน ทันตาภิบาล 3 คน เภสัชกร 1 คน เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม 2
คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ๎ าพนักงานสาธารณสุข 12 คน แพทย๑แผนไทย/ผู๎ชํวยแพทย๑
แผนไทย 3 คน และนักกายภาพบําบัด 1 คน
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จํานวน
เครือขํายของรพศ./รพท/ราช./รพ.สต ที่ดําเนินการให๎บริการการแพทย๑ปฐมภูมิ
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
95%
100%
100%
100%
เพื่อให๎ประชาชนทุกคนได๎รับบริการทุกที่ทั้งในหนํวยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให๎มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต๎นเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยได๎อยํางเหมาะสม
รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
ระบบรายงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
A = จํานวนเครือขํายของรพศ./รพท/รพช./รพ.สต ที่ดําเนินการให๎บริการการแพทย๑
ปฐมภูมิ
B = จํานวนเครือขําย ที่ดําเนินการให๎บริการการแพทย๑ปฐมภูมิทีมหมอครอบครัวทั้งหมด
ที่ตั้งเปูาหมาย
(A-B)/A x 100
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ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
90%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
95%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100%

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ลงประเมินในพื้นที่ของแตํละระดับ
แบบประเมิน
Baseline
หน่วยวัด
data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1. ผศ (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ๑เภสับ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางจิราภรณ๑ สิงหเสนี

รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิเคราะห๑นโยบายและยุทธศาสตร๑ชํานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5902348
โทรศัพท๑มือถือ : 089-9116706
โทรสาร :02-5902348
E-mail : plan.bps2015@gmail.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 95
วัตถุประสงค์

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่า ยระบบสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS)
Lagging Indicator
เขต
32. ร้อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ
ระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System : DHS) เป็นระบบการทํางานด๎าน
สุขภาพระดับอําเภอรํวมกับทุกภาคสํวน ด๎วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต๎บริบทของ
พื้ น ที่ ผํ า นกระบวนการชื่ น ชมและการจั ด การความรู๎ สํ ง เสริ ม ให๎ ป ระชาชนและชุ ม ชน
พึ่งตนเองได๎ และไมํทอดทิ้งกัน โดยมีเปูาหมายรํวมเพื่อสุขภาวะของประชาชน
ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให๎บริการเป็นแบบ
ผสมผสานองค๑รวม และตํอเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร๎างสุขภาพ บริการควบคุมปูองกัน
โรคและปั ญหาที่คุกคามสุ ขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุน
ระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ๎านและที่ชุมชน
และเชื่อ มโยงกั บระบบบริก ารระดับ ทุติย ภูมิ ตติ ยภูมิ อยํางเป็น ระบบมี คุณภาพและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ป ระชากรที่ เ ป็ น เปู า หมายในการให๎ บ ริ ก าร ( catchments
population) และผู๎ให๎บริการโดยทีมหมอครอบครัว (Family care team)
ชุมชนและท้องถิ่ น หมายถึง ประชาชน ครอบครัว หมูํบ๎าน องค๑การบริหารสํว น
ท๎องถิ่น องค๑กรอิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้
1. มีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท๎องถิ่น ตามองค๑ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ๑การ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข๎อ หรือตั้งแตํระดับ
สามขึ้นไปทุกข๎อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA
2. มีการจัดการให๎มีการดูแลสุขภาพรํวมกัน เพื่อเพิ่มการเข๎าถึงบริการ ทั้ง Acute
& Chronic care
อาเภอ หมายถึง เป็นหนํวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเป็นหัวหน๎า
ปกครอง และเป็นผู๎นําในการทํางานรํวมกับท๎องถิ่นและภาคสํวนตํางๆในการดูแลประชาชน
และสํงเสริมให๎ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนรํวมกัน โดยใช๎ปัญหาความทุกข๑
ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ เป็นเปูาหมายรํวมภายใต๎บริบทของ
แตํละพื้นที่ จํานวน 878 แหํง
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 96
ร๎อยละ 97
ร๎อยละ 98
ร๎อยละ 100
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให๎ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง)
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
การประเมินตนเองโดยใช๎
แนวทางการพัฒนา DHSPCA

อําเภอที่มี District Health System
การรายงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาล
A = จํานวนอําเภอที่มี District Health System ผํานเกณฑ๑คุณภาพ
B = จํานวนอําเภอ 878 แหํง
(A/B) × 100
6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณา
การรํวมกับการพัฒนาระบบ
บริการ(Service Plan) และ
บูรณาการ ๕กลุํมวัย

รอบ 9 เดือน
มีระบบบริหารจัดการ/
กลไกแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนและมีโครงสร๎าง
ทีมหมอครอบครัว

รอบ 12 เดือน
อําเภอผํานเกณฑ๑ DHS
คุณภาพร๎อยละ 95

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
การประเมินตนเองโดยใช๎ มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยง
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณา
DHS-PCA
การรํวมกับการพัฒนาระบบ
บริการ(Service Plan) และ
บูรณาการ ๕กลุํมวัย
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
การประเมินตนเองโดยใช๎ มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยง
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณา
DHS-PCA
การรํวมกับการพัฒนาระบบ
บริการ(Service Plan) และ
บูรณาการ ๕กลุํมวัย
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
การประเมินตนเองโดยใช๎ มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยง
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณา
DHS-PCA
การรํวมกับการพัฒนาระบบ
บริการ(Service Plan) และ
บูรณาการ ๕กลุํมวัย
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน
มีระบบบริหารจัดการ/
กลไกแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนและมีโครงสร๎าง
ทีมหมอครอบครัว

รอบ 12 เดือน
อําเภอผํานเกณฑ๑
DHSคุณภาพร๎อยละ
96

รอบ 9 เดือน
มีระบบบริหารจัดการ/
กลไกแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนและมีโครงสร๎าง
ทีมหมอครอบครัว

รอบ 12 เดือน
อําเภอผํานเกณฑ๑
DHSคุณภาพร๎อยละ
97

รอบ 9 เดือน
มีระบบบริหารจัดการ/
กลไกแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนและมีโครงสร๎าง
ทีมหมอครอบครัว

รอบ 12 เดือน
อําเภอผํานเกณฑ๑
DHSคุณภาพร๎อยละ
98

ปี 2561 :

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
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การประเมินตนเองโดยใช๎ มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยง มีระบบบริหารจัดการ/
อําเภอผํานเกณฑ๑
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณา กลไกแก๎ไขปัญหาสุขภาพ DHSคุณภาพร๎อยละ
DHS-PCA
การรํวมกับการพัฒนาระบบ
โดยการมีสํวนรํวมของทุก 100
บริการ(Service Plan) และ
ภาคสํวนและมีโครงสร๎าง
บูรณาการ ๕กลุํมวัย
ทีมหมอครอบครัว
วิธีการประเมินผล :
1. การประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช๎แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
2. มีแผนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงการบูรณาการจัดบริการใน
5 กลุํมวัย และการบูรณาการรํวมกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
3. มีการดําเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก๎ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดย
การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ไมํน๎อยกวําอําเภอละ 3 เรื่อง และมีโครงสร๎างทีมหมอ
ครอบครัวระดับอําเภอ/ระดับตําบล/ระดับอําเภอ เพื่อดูแลผู๎สูงอายุที่ติดเตียง ผู๎พิการที่
ต๎องได๎รับการดูแล ผู๎ปุวย palliative care และเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต๎องได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาการ
4. มีการประเมินตามองค๑ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ๑การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข๎อหรือตั้งแตํระดับสามขึ้นไปทุกข๎อ ตาม
แนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู๎เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit)
เอกสารสนับสนุน :
1.หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย
2.หนังสือเสริมคุณคําปฐมภูมิด๎วยระบบสุขภาพระดับอําเภอ (รสอ.)
3.หนังสือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละของ
ร๎อยละ
50
9474
99.5
อําเภอที่มี
(428 แหํง)
(811 แหํง)
(852 แหํง)
District
Health
System
(DHS)ที่
เชื่อมโยง
ระบบบริการ
ปฐมภูมิกับ
ชุมชนและ
ท๎องถิ่นอบําง
มีคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
รองผู๎อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9230536
โทรสาร :
E-mail : peed.pr@hotmail.com
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผู๎อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 089-8296254
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรสาร :
3. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
สํานักบริหารการสาธารณสุข
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

E-mail : kavalinc@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : 081-7472052
E-mail : somnee@hotmail.com

รองผู๎อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ : 089-8296254
E-mail : kavalinc@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : 081-7472052
E-mail : somnee@hotmail.com

เอกสารแนบท้าย
1. ตามองค๑ประกอบ UCCARE ดังนี้
1. การทํางานเป็นทีม (Unity Team)
2. การให๎ความสําคัญกับกลุํมเปูาหมายและประชาชน (Customer Focus)
3. การมีสํวนรํวมของชุมชนและภาคี (Community participation)
4. การชื่นชมและให๎คุณคํา (Appreciation)
5. การแบํงปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human
development)
6. การดูแลผู๎ปุวยและประชาชน (Essential care )
2. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
1 มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ
(แนวทาง ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ วัตถุประสงค๑เป็นอยํางไร, แผนขั้นตอนเป็นอยํางไร และตัว
วัดเปูาหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอยํางไร)
2 มีการขยายการดําเนินการเพิ่มขึ้น แตํยังไมํครอบคลุม
3 ดําเนินการอยํางเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญและ/หรือ
มีการดําเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซ้ําได๎ มีขั้นตอนชัดเจน)
(การดาเนินการ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ทําได๎ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไมํอยํางไร,
คนที่ได๎รับมอบหมายทําหน๎าที่ทุกคนหรือไมํอยํางไร และคนที่ทําทําอยํางมุํงมั่นหรือไมํอยํางไร)
4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช๎ข๎อมูลจริงและมีการเรียนรู๎เพื่อปรับพัฒนาให๎ดีขึ้น
(การเรียนรู้ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ผลลัพธ๑ตรงเปูาหรือไมํอยํางไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน
ที่ได๎รับหรือไมํอยํางไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไมํอยํางไร)
5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหมํเข๎าสูํระบบงานหลักขององค๑กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองตํอเปูาหมาย/พันธกิจองค๑กร
(การบูรณาการ ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ความสอดคล๎องของเปูา แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคล๎องกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข๎อง และความสอดคล๎องกับเปูาหมายของเครือขํายบริการปฐมภูมิ)
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Customer Focus

Unity Team

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทางที่จะทํางาน
รํวมกันและดําเนินงาน
ตามหน๎าทีใ่ นสํวนที่
รับผิดชอบ

2 ขยายการ
ดาเนินการ

3 ดาเนินการเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู้

5 บูรณาการ

คาสาคัญและนิยามปฏิบัติการ

มีการทํางานรํวมกัน
เป็นทีมในบางประเด็น
และ/หรือ มีภาคีภาค
สํวนรํวมด๎วย

cross functionalเป็น
team ระหวํางฝุายคิด
วางแผนและดําเนินการ
รํวมกัน
โดยมีภาคีภาคสํวนรํวม
ด๎วยบางสํวน

fully integrateเป็น
โครงขํายทีมเดียวกัน
ทั้งแนวตั้งและแนวราบ
โดยมีภาคีภาคสํวนรํวม
ด๎วย

ชุมชน ภาคีภาคสํวน
ตํางๆ รํวมเป็นทีมกับ
เครือขํายสุขภาพ ใน
ทุกประเด็นสุขภาพ
สําคัญ

มีชํองทางในการรับรู๎
และเข๎าใจ ความ
ต๎องการของประชาชน
และผู๎รับบริการเป็น
แบบ reactive

มีชํองทางในการรับรู๎
และเข๎าใจ ความ
ต๎องการ ของ
ประชาชนและ
ผู๎รับบริการที่
หลากหลายอยํางน๎อย
ในกลุํมที่มีปัญหาสูง

มีชํองทางการรับรู๎และเข๎า
ใจความต๎องการของ
ประชาชนและผู๎รับบริการ
แตํละกลุํม ครอบคลุม
ประชากรสํวนใหญํ และ
นํามาแก๎ไข ปรับปรุง
ระบบงาน

มีการเรียนรู๎และ
พัฒนาชํองทางการ
รับรู๎ ความต๎องการ
ของประชาชนแตํละ
กลุํม ให๎สอดคล๎อง
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึง ทีมภายในหนํวยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหวําง
หนํวยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.),
ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ/
หรือ ทีมข๎ามสายงาน (ภาคีภาค
สํวนตํางๆ)
ความต้องการของประชาชน
และผู้รับบริการ(Health Need
) หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ที่ประชาชนและ
ผู๎รับบริการจําเป็นต๎องได๎รับโดย
หมายรวมทั้งในสํวนของ felt
need (เชํน การรักษาฟื้นฟู)และ
unfelt need (เชํน บริการ
สํงเสริมปูองกัน)

มีแนวทาง หรือเริ่มให๎
ชุมชน และภาคี
เครือขํายมีสํวนรํวมใน
การดําเนินงานด๎าน

ดําเนินการให๎ชุมชน
และภาคีเครือขําย
รํวมรับรู๎ รํวม
ดําเนินการด๎าน

ชุมชน และภาคีเครือขํายมี
สํวนรํวมคิด รํวมดําเนินการ
ด๎านสุขภาพอยํางเป็นระบบ
กับเครือขํายบริการปฐมภูมิ

ความต๎องการของ
ประชาชนและ
ผู๎รับบริการ ถูกนํามา
บูรณาการกับ
ระบบงานตํางๆ จนทํา
ให๎ประชาชน เชื่อมั่น
ศรัทธา ผูกพัน และมี
สํวนรํวมกับเครือขําย
บริการปฐมภูมิ
ชุมชน และภาคี
ชุมชน และภาคี
เครือขํายรํวมคิด รํวม เครือขํายรํวม
วางแผน รํวม
ดําเนินการอยํางครบ
ดําเนินการด๎านสุขภาพ วงจร รวมทัง้ การ
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Resources Sharing and
Human Development

Appreciation Community Participation

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดาเนินการ
สุขภาพ

มีแนวทางหรือวิธีการที่
ชัดเจน หรือเริ่ม
ดําเนินการในการดูแล
พัฒนา และสร๎างความ
พึงพอใจของบุคลากร

มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใช๎ทรัพยากร
รํวมกัน และ พัฒนา
บุคลากรรํวมกัน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน

2 ขยายการ
ดาเนินการ

3 ดาเนินการเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู้

5 บูรณาการ

สุขภาพ ในงานที่
และมีการขยายวงได๎
หลากหลายและขยาย คํอนข๎างครอบคลุม
วงกว๎างเพิ่มขึ้น

และมีการทบทวน
เรียนรู๎ ปรับปรุง
กระบวนการมีสํวนรํวม
ให๎เหมาะสมมากขึ้น

ประเมินผล จนรํวม
เป็นเจ๎าของการ
ดําเนินงานเครือขําย
บริการปฐมภูมิ

มีการขยายการ
ดําเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการใน
การดูแล พัฒนา และ
สร๎างความพึงพอใจ
ของบุคลากรเพิ่มขึ้นใน
แตํละหนํวยงาน หรือ
ในแตํละระดับ
มีการดําเนินการ
รํวมกัน ในการใช๎
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ในบาง
ประเด็น หรือบาง
ระบบ

เครือขํายสุขภาพมีการ
เรียนรู๎ ทบทวน
กระบวนการดูแล
พัฒนา และสร๎างความ
ผูกพันของบุคลากรให๎
สอดคล๎องกับบริบท

สร๎างวัฒนธรรม
เครือขํายให๎บุคลากร
มีความสุข ภูมิใจ รับรู๎
คุณคําและเกิดความ
ผูกพันในงานของ
เครือขํายบริการปฐม
ภูมิ

ความผูกพัน (engagement)
หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
กระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานใน
หน๎าที่ และในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย ด๎วยความมุํงมั่น
เพื่อให๎บรรลุพันธกิจขององค๑กร

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ให๎เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

มีการจัดการ
ทรัพยากรรํวมกันโดย
ยึดเปูาหมายของ
เครือขํายสุขภาพ (ไมํ
มีกําแพงกั้น) และมี
การใช๎ทรัพยากรจาก
ชุมชน สํงผลให๎เกิด
ระบบสุขภาพชุมชนที่

Resourceหมายถึง คน เงิน ของ
ความรู๎ รวมทั้งข๎อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยนําเข๎า (input) ของการ
ทํางาน

ดําเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนา
และสร๎างความพึงพอใจ
และความผูกพัน
(engagement) ของ
บุคลากรให๎สอดคล๎องกับ
ภารกิจที่จําเป็นอยํางเป็น
ระบบ
มีการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากร
รํวมกันอยํางเป็นระบบ
และครอบคลุม ตามบริบท
และความจําเป็นของพื้นที่
เพื่อสนับสนุนให๎บรรลุตาม
เปูาหมายของเครือขําย
สุขภาพ

คาสาคัญและนิยามปฏิบัติการ
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Essential Care

UCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดาเนินการ

2 ขยายการ
ดาเนินการ

3 ดาเนินการเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู้

5 บูรณาการ

ยั่งยืน
มีแนวทาง หรือเริ่ม
มีการจัดระบบดูแล มีการจัดระบบดูแล
มีการเรียนรู๎ ทบทวน มีการจัดระบบดูแล
ดําเนินการจัดระบบดูแล สุขภาพตามบริบท
สุขภาพตามบริบท ตาม การจัดระบบดูแล
สุขภาพอยํางบูรณา
สุขภาพพื้นฐานที่จําเป็น และตามความต๎องการ ความต๎องการของ
สุขภาพ และพัฒนา การรํวมกับประชาชน
ในแตํละกลุํม ตามบริบท ของผู๎รับบริการ
ผู๎รับบริการ ประชาชนแตํ อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ ชุมชนภาคีภาคสํวนที่
ของชุมชน
ประชาชน และชุมชน ละกลุํม และชุมชนที่
เกิดการดูแลสุขภาพที่ เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎
บางสํวน โดยเฉพาะ ครอบคลุม ประชากรสํวน เหมาะสม สอดคล๎อง ประชาชนมีสถานะ
กลุํมที่มีปัญหาสูง
ใหญํ
มากขึ้น
สุขภาพดี

คาสาคัญและนิยามปฏิบัติการ

Essential Careหมายถึง บริการ
ด๎านสุขภาพที่จําเป็นสําหรับ
ประชาชน โดยสอดคล๎องกับ
บริบทของชุมชน และเป็นไปตาม
ศักยภาพของเครือขํายบริการ
ปฐมภูมิ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Leading Indicator
จังหวัด
33. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง
1. คําระดับ HbA1c ครั้งสุดท๎าย น๎อยกวําหรือเทํากับ 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห๑
2. ถ๎าไมํมีคําระดับ HbA1c ให๎ใช๎คําระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้ง
สุดท๎ายมาประเมิน และต๎องมีคําระหวําง 80 - 130 มก./ดล. ในปีงบประมาณที่วิเคราะห๑
ผู้ปุวยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู๎ปุวยที่ถูกวินิจฉัยด๎วย
รหัสโรค ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 หรือ 3
หมายเหตุ : คําเปูาหมายการควบคุมน้ําตาลในผู๎ปุวยเบาหวาน ให๎ใช๎ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
สําหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมควบคุมเข๎มงวดมาก ควบคุม
เข๎มงวด และควบคุมไมํเข๎มงวด แตํในการวัดคําเปูาหมายปี 2559 ให๎ใช๎แบบเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา สําหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนว
ปฏิบัติ
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเปูาหมาย หมายถึง คําระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท๎าย (SBP/DBP) น๎อยกวําหรือเทํากับ 140/90 มม.ปรอท. (ให๎ ใช๎ข๎อมูลจากแฟูม
CHRONICFU) ในปีง บประมาณที่ วิเ คราะห๑ ทั้ งนี้ ไมํวํ าผู๎ ปุว ยความดัน โลหิ ต สู ง จะมี
โรคเบาหวานรํวมด๎วยหรือไมํ
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู๎ปุวยความดัน
โลหิตสูงที่ได๎รับการวินิจฉัยโรคด๎วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 หรือ 3
เกณฑ์เปูาหมาย : ร้อยละของผู้ปุวยที่สามารถควบคุมได้
ปีงบ
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ประมาณ
2560
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2559
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2559
หรือ มากกวํา 40%
หรือ มากกวํา 50%
2561
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2560
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2560
หรือ มากกวํา 40%
หรือ มากกวํา 50%
ปีงบ
ประมาณ
2562
2563

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2561
หรือ มากกวํา 40%
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2562

เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2561
หรือ มากกวํา 50%
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2562
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หรือ มากกวํา 40%
หรือ มากกวํา 50%
256
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2563
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย5% จากปี 2563
หรือ มากกวํา 40%
หรือ มากกวํา 50%
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได๎ดี
2. เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได๎ดี
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
1. ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือขําย
ทั้งหมด (Type area 1,3)
2. ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือขําย
ทั้งหมด (Type area 1,3)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกผํานโปรแกรมพื้นฐานของหนํวยบริการ และสํงออกข๎อมูลตามมาตรฐานข๎อมูล 43
แฟูม
แหล่งข้อมูล
ฐานข๎อมูลระดับจังหวัด (HDC)
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ
เครือขํายทั้งหมดทีร่ ะดับคําน้ําตาลอยูํในเกณฑ๑ที่ควบคุมได๎
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ
เครือขํายทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
C = จํานวนผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงทีล่ งทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ
เครือขํายทั้งหมดที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได๎ดีตามเกณฑ๑
ที่กําหนด
รายการข้อมูล 4
D = จํานวนผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยูํในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ
เครือขํายทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
(เบาหวาน)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (ความ (C/D) x 100
ดันโลหิตสูง)
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เบาหวาน
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2559
ความดันหิตสูง
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2559
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เบาหวาน
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560
ความดันหิตสูง
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เบาหวาน
ความดันหิตสูง

-

-

-

เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561

เบาหวาน
ความดันหิตสูง

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562

ปี 2563 :

ปี 2564 :
เบาหวาน
ความดันหิตสูง
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2563
เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2563
1. วัดผลลัพธ๑จากรายงานตัวชี้วัดร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได๎ดี
2. วัดผลลัพธ๑จากรายงานตัวชี้วัดร๎อยละของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตได๎ดี
1. แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวานปี 2557
2. คูํมือการจัดบริการสุขภาพกลุํมวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละของผู๎ปุวย
ร๎อยละ 20.49 25.18 26.49
เบาหวานที่สามารถ
(ข๎อมูลรอบ 10 เดือน
ควบคุมระดับน้ําตาลได๎ดี
(ต.ค.58- ก.ค.59)
ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงที่ ร๎อยละ 19.54 25.61 27.06
ควบคุมระดับความดัน
ข๎อมูล 10 เดือน (ต.ค.
โลหิตได๎ดี
58- ก ค.59)
1.นายแพทย๑สัญชัย ชาสมบัติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903982
โทรสาร :
2.แพทย๑หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903985
โทรสาร :
3.แพทย๑หญิงสุมนี วัชรสินธุ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903965
โทรสาร :
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค

รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการสํานักโรคไมํติดตํอ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : drsanchai@gmail.com
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : jurekong@gmail.com
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
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จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5903974
โทรสาร : 02-5903972
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ : 086-3839387
E-mail : ncdplan@gmail.com

120 | P a g e

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
≤ ร๎อยละ 7
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
ประเทศ
34. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
1. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู๎ปุวยใน (ผู๎ปุวยที่รับไว๎นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit นานตั้งแตํ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69)
2. การตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุของ
ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. การจาหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู๎ปุวยในออก
จากโรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
≤ ร๎อยละ 7
≤ ร๎อยละ 7
≤ ร๎อยละ 7
≤ ร๎อยละ 7
ลดอัตราตายของผู๎ปุวยหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ข๎อมูลจากการให๎บริการผู๎ปุวยใน (IPD – 12 แฟูม) จากหนํวยบริการแตํละแหํงรวบรวมโดย
Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห๑ในระดับเขตสุขภาพที่
1-12
จากข๎อมูล IPD จาก 12 แฟูม หรือ 43 แฟูม
A = จํานวนครั้งของการจําหนํายผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู๎ปุวย
B = จํานวนครั้งของการจําหนํายทุกสถานะของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู๎ปุวย
ในชํวงเวลาเดียวกัน
(A/B)  100
ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น๎อยกวําร๎อยละ 7

จากข๎อมูล IPD จาก 12 แฟูม หรือ 43 แฟูม
Health data center สํานักโยบายและยุทธศาสตร๑
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละอัตรา
20.8
11.3
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ตายผู๎ปุวยโรค
หลอดเลือด
สมอง
1. นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย๑กุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3069822
โทรสาร : 02-3547072
สถาบันประสาทวิทยา
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ

โทรศัพท๑มือถือ : 081-8434502
E-mail : suchathanc@yahoo.com
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : 087-1149480
E-mail : j.bunthong@gmail.com

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
3. นางจุฑาภรณ๑ บุญธง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3069899 ตํอ 1145
โทรสาร : 02-3547072
สถาบันประสาทวิทยา
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-25906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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บบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคหลอดเลือดสมอง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละอัตราตายของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปูาหมาย:  ร๎อยละ 7)
2.
ส ถ า น ก า ร ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................
(1) ร๎อยละอัตราตายของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปูาหมาย:  ร๎อยละ 7) (เปูาหมายปี 2560 –
2564)
รายการข้อมูล
จานวนครั้งของการ
จานวนครั้งของการ
จาหน่ายผู้ปุวยโรคหลอด จาหน่ายทุกสถานะของ
ร้อยละอัตราตายของ
หมาย
สถานบริการสุขภาพ เลือดสมองตายจากทุกหอ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
เหตุ
ผู้ปุวย
จากทุกหอผู้ปุวย ในช่วง
สมอง
(รหัส ICD-10 =I60-I69)
เวลาเดียวกัน
(A/B) x100
(A)
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
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ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร................................... e-mail…………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
จังหวัด
35. อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง การเกิด
อาการกําเริบเฉียบพลัน และต๎องเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลด๎วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตํอประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (ICD J440,441)
ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผู๎ปุวยที่แพทย๑ให๎การวินิจฉัยวําเป็นโรคนี้ โดยให๎รหัส
ICD-10 J440-J449 เป็นโรคหลัก (PDx ) ในเวชระเบียน
เกณฑ์เปูาหมาย : ไมํเกิน 130 ครั้ง ตํอแสนประชากร
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไมํเกิน 130 ครั้ง ไมํเกิน 130 ครั้ง
ไมํเกิน 130 ครั้ง
ไมํเกิน 130 ครั้ง
ไมํเกิน 130 ครั้ง
ตํอแสนประชากร ตํอแสนประชากร ตํอแสนประชากร ตํอแสนประชากร ตํอแสนประชากร
วัตถุประสงค์
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู๎ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการ
ปูองกันการกําเริบเฉียบพลัน
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ประชากรอายุมากกวํา 15 ปี ในเขตรับผิดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมการติดตามและฐานข๎อมูลผู๎ปุวยใน 43 แฟูมของสถานพยาบาล
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมการติดตามและฐานข๎อมูลผู๎ปุวยใน 43 แฟูมของสถานพยาบาล
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนครั้งของการรับไว๎ที่ ER และเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลด๎วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก (PDx = J440-J449)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบจากฐานข๎อมูลประชากร
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 2564 :
รอบ 3 เดือน
32 ครั้ง
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
32 ครั้ง

รอบ 9 เดือน
32 ครั้ง

รอบ 12 เดือน
34 ครั้ง

จัดระดับความสําเร็จเป็น๓ขั้นตอน
ขั้นตอน 1. จัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏิบัติ
ขั้นตอน 2. มีการขึ้นทะเบียนผู๎ปุวย และดูแลผู๎ปุวยอยํางตํอเนื่อง
ขั้นตอน 3. มีการเกิดกําเริบเฉิบพลัน และต๎องเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู๎ปุวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

แนวเวชปฏิบัติสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
146.6
ตํอแสน
221.90
315.72
( สิทธิ UC )
ประชากร
(HDC)
1. นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห๑
นายแพทย๑เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5470999 ตํอ 23240 โทรศัพท๑มือถือ : 081-8454950
โทรสาร : 02-5470935
E-mail : piamlarp@yahoo.com
2. นายรักษ๑พงศ๑ เวียงเจริญ
นายแพทย๑เชี่ยวชาญรพ.พหลพลพยุหสนา
จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 034-622999
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8366351
โทรสาร : 034-511507
E-mail : drrakpong@gmail.com
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สํานักสารสนเทศการแพทย๑ กรมการแพทย๑
3. สํานักวิชาการแพทย๑ กรมการแพทย๑
4. กลุํมงานอายุรศาสตร๑ปอด สถาบันโรคทรวงอก
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร๑การแพทย๑กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
กรมการแพทย์

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู๎ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(เปูาหมาย: ไมํเกิน๑๓๐ ครั้ง ตํอแสน
ประชากร)
2. สถานการณ์..............................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู๎ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(เปูาหมาย: ไมํเกิน๑๓๐ ครั้ง ตํอแสน
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ประชากร)
รายการข้อมูล

สถานบริการสุขภาพ

จานวนครั้งของการรับไว้ที่ ER
จานวนประชากรกลางปี
และเข้ารับการรักษาใน
อัตราการเกิดการกาเริบ
หมาย
อายุ๑๕ปีขึ้นไปในเขต
โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้น
เฉียบพลันในผู้ปุวยโรค
เหตุ
รับผิดชอบจากฐานข้อมูล
เรื้อรังเป็นโรคหลัก (PDx = J
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ประชากร
๔๔๐-J๔๔๙)
(A/B) x100,000
(B)
(A)

จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................... .............................
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ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร..................................... e-mail………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
2. โครงการปูองกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Leading Indicator
เขต
36. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 ระดับ ได้แก่
ขั้นที่ 1 ระดับกําลังพัฒนา หมายถึง ได๎ดําเนินการและรายงานตัวชี้วัดตามที่กําหนด
ขั้นที่ 2 ระดับสําเร็จ หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ๑อยํางน๎อย 40%
ขั้นที่ 3 ระดับโดดเดํน หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ๑อยํางน๎อย 80%
2. การปุวยของเชื้อดื้อยา
การปุวยจากเชื้อดื้อยาประเมินจาก การติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) ของ
แบคทีเรีย 7 ชนิด ได๎แกํ Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae และ Pseudomonas spp. Salmonella spp.
Streptococcus pneumoniae
3. การลดลงลงของเชื้อดื้อยา
การลดลงของเชื้อดื้อยาหมายถึง การลดลงของการติดเชื้อในกระแสเลือด
(bacteremia) ของแบคทีเรีย 7 ชนิด ได๎แกํ Acinetobacter spp., Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Pseudomonas spp.
Salmonella spp. Streptococcus pneumoniae โดยการลดลงต๎องลดลงร๎อยละ 50
ซึ่งเป็นทั้งเปูาหมายสําหรับโรงพยาบาลแตํละแหํง และเป็นเปูาหมายในภาพรวมของ
ประเทศ

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
RDU ชั้นที่ 1
RDU ขั้นที่2
RDU ขั้นที่2 ระดับ RDU ขั้นที่2 ระดับ RDU ขั้นที่3 ระดับโดดเดํน
ระดับกําลังพัฒนา ระดับสําเร็จ
สําเร็จ
สําเร็จ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10
ไมํน๎อยกวาร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
80
30
60
80
มีแผนปฏิบัติการ
การปุวยจากเชื้อดื้อยา
รองรับแผน
ลดลงในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร๑ AMR
ประเทศ ร๎อยละ 50
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําและปลอดภัยในการใช๎ยา (RDU)
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปุวยจากเชื้อดื้อยา (AMR)
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
1. โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน (RDU)
2. โรงพยาบาลขนาดใหญํ 150 เตียงขึ้นไป (AMR)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สํารวจโดยใช๎แบบประเมินตนเอง (RDU)
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3

รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด (RDU)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (AMR)
ระยะเวลาประเมินผล

2. การสํารวจและการรายงาน (AMR)
1. การสํงเสริมการใช๎ยาอยํางสมเหตุสมผล (RDU) : ข๎อมูลจากโรงพยาบาลศูนย๑
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
2. การปุวยจากเชื้อดื้อยาลดลงร๎อยละ 50 : ข๎อมูลจากกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
A = จํานวนโรงพยาบาลสํงเสริมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล (RDU)
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
C = จํานวนผู๎ปุวย* ที่ติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) ของแบคทีเรียดื้อยา 7 ชนิด
ได๎แกํ Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae และ Pseudomonas spp. Salmonella spp.
Streptococcus pneumoniae
(*1.ไมํรวมผู๎ปุวยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันเป็นครั้งที่สองในรอบปีเดียวกัน
2. กรณีผู๎ปุวยติดเชื้อมากกวํา 1 ชนิดให๎นับเป็นข๎อมูลเพิ่มตามจํานวนชนิดเชื้อที่
ตํางกัน)
D = จํานวนผู๎ปุวยที่สํงตรวจเลือดเพาะเชื้อทั้งหมด
(A/B) x 100
การปุวยจากเชื้อดื้อยา = C/D
1. ปีละ 2 ครั้ง (RDU)
2. ปีที่ 2 (พ.ศ. 2564) (AMR)

เกณฑ์การประเมิน :
1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ชั้นที่ 1 ระดับกําลังพัฒนา
ไมํน๎อยกวาร๎อยละ 80

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่2 ระดับสําเร็จ
ไมํนอ๎ ย วําร๎อยละ 30

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่2 ระดับสําเร็จ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่2 ระดับสําเร็จ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80

ปี 2562 :

ปี 2563 :
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

2. การปุวยจากเชื้อดื้อยาลดลง
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่ 3 ระดับโดดเดํน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
การปุวยจากเชื้อดื้อยาลดลงร๎อยละ 50
1. การสํารวจ และการวิเคราะห๑เปรียบเทียบผล
เกณฑ๑การประเมินโรงพยาบาลสํงเสริมการใช๎ยาอยํางสมเหตุผล
1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
Baseline
หน่ยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
สัดสํวน
จากเชื้อดื้อยาลดลง (AMR)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
87,751*
ครั้ง/ปี
* ข๎อมูลจากงานวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักบริหารการสาธารณสุข และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU)
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และสานักบริหารสาธารณสุข (AMR)
1. สํานักบริหารการสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU)
2. กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ และสํานักบริหารสาธารณสุข (AMR)
1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
1. นางสาวพรพิมล จันทร๑คุณาภาส
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : pchankunapars@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
131 | P a g e

2. ก
าร
ปุวย

2. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพท๑มือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
3. ภญ.นภาภรณ๑ ภูริปัญญวานิช
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907155
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9529663
โทรสาร : 02-5907341
E-mail : pharmui30@hotmail.com
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. การปุวยจากเชื้อดื้อยาลดลง (AMR)
1.นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9510000 ตํอ 99302 โทรศัพท๑มือถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.นางสาวนภวรรณ เจนใจ
นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9510000 ตํอ 99259 โทรศัพท๑มือถือ : 081-3710960
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :noppavan.j@dmsc.mail.go.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ๑
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9510000 ตํอ 99259 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นายปุญญภัค ถายา
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9510000 ตํอ 99259 โทรศัพท๑มือถือ : 098-2476246
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

รายละเอียดตัวชี้วัดย่อยโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ระดับกําลังพัฒนา
หมายถึง มีการดําเนินงานและรายงานตัวชี้วัดตามที่กําหนดได๎
ระดับสําเร็จ
หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ๑อยํางน๎อย 40%
ระดับโดดเดํน
หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ๑อยํางน๎อย 80%
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผล
ต๎นทุนคํายาผู๎ปุวยนอกตํอผู๎ปุวย (เปรียบเทียบกับ รพ.ระดับ
< Avg + 1 SD
เดียวกัน)
ต๎นทุนคํายาผู๎ปุวยในตํอผลรวม Adj.Rw (เปรียบเทียบกับ รพ.ระดับ < Avg + 1 SD
เดียวกัน)
ร๎อยละการสั่งยาในบัญชียาหลัก
ตามเกณฑ๑รพ.
(รพ.ระดับ A > 75%, S > 80%, M1-M2 > 85%, F1-F3 > 90%)
ประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นํา
3
สื่อสาร และสํงเสริมเพื่อนําไปสูํการเป็นโรงพยาบาลสํงเสริมการใช๎ยา
อยํางสมเหตุผล
การดําเนินงานในการจัดทําฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และ
3
เอกสารข๎อมูลยาใน 13 กลุํม ที่มีรายละเอียดครบถ๎วน
จํานวนรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยูํใน ≤ 1 รายการ
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาล
การดําเนินงานเพื่อสํงเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและสํงเสริมการ
3
ขายยา
จํานวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่สั่งใช๎ตํอผู๎ปุวยนอก
ลดลง 5 %
1000 คน ตํอวัน† (วัดผลเฉพาะรพ.ที่ ไมํผํานเกณฑ๑ RUA)
จํานวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช๎ตํอผู๎ปุวยใน 1000 วันนอน < Avg +1SD
ตํอวัน (เปรียบเทียบกับ รพ.ระดับเดียวกัน)
อัตราการใช๎ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชํวงบนและ
≤ ร๎อยละ 20
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป๎ ุวยนอก
อัตราการใช๎ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรํวงเฉียบพลัน
≤ ร๎อยละ 20
อัตราการใช๎ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
≤ ร๎อยละ 40
อัตราการใช๎ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชํองคลอด ≤ ร๎อยละ 10
ร๎อยละของการใช๎ RAS blockade (ACEI / ARB / Renin
< ร๎อยละ 40
inhibitor) 2 ชนิดรํวมกัน ในการรักษาความดันเลือดสูง
ร๎อยละการใช๎ glibenclamide ในผู๎ปุวยที่มีอายุมากกวํา 65 ปี หรือ
< ร๎อยละ 5
มี eGFR น๎อยกวํา 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
ร๎อยละของผู๎ปุวยเบาหวานที่ใช๎ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือ > ร๎อยละ 80
รํวมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ําตาล โดยไมํมีข๎อห๎ามใช๎ (eGFR <
30 มล./นาที)
ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคข๎อเสื่อมที่มีการใช๎ยากลุํม NSAIDs ซ้ําซ๎อน

< ร๎อยละ 5
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ลาดับ
ตัวชี้วัด
18 ร๎อยละผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได๎รับ NSAIDs
19 ร๎อยละผู๎ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได๎รับยา inhaled corticosteroid
20 ร๎อยละผู๎ปุวยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่ใช๎ยากลุํม long-acting
benzodiazepine ได๎แกํ chlordiazepoxide, diazepam,
dipotassium chlorazepate ในการรักษาภาวะนอนไมํหลับ
21 จํานวนสตรีตั้งครรภ๑ที่ได๎รับยาที่ควรหลีกเลี่ยงได๎แกํยา
Warfarin/Statins/ Ergot เมื่อรู๎วําตั้งครรภ๑แล๎ว
22 อัตราการได๎รับยาต๎านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได๎รับ
การวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตาม
รหัส ICD-10 ตาม RUA-URI)

เกณฑ์
< ร๎อยละ 10
> ร๎อยละ 80
< ร๎อยละ 5

ผล

ร๎อยละ 0
< ร๎อยละ 20
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ลดลงร๎อยละ 10

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
Leading Indicator
เขต
37. ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
การส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสํงตํอผู๎ปุวย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ
,สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาตํอ
ในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวําที่ตั้งอยูํนอกเขตสุขภาพ
ของตนเอง ได๎แกํ กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการ
รักษาตํอเนื่อง และทําให๎ผู๎ปุวยได๎รับการสํงตํอไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การสํงตํอ
รวมทั้งฉุกเฉินและไมํฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ลดลงร๎อยละ 10

ลดลงร๎อยละ 10

ลดลงร๎อยละ 10

ลดลงร๎อยละ 10

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการดูแลรักษาพยาบาลและการสํงตํอที่เหมาะสม
รพ.ระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแหํง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ
จังหวัดและเขตสุขภาพจัดเก็บข๎อมูล และสํงเข๎า HDC กระทรวงสาธารณสุข
HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนผู๎ปุวย 4 สาขา ที่สํงตํอออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559
B = จํานวนผู๎ปุวย 4 สาขา ที่สํงตํอออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560
(A-B)/A x 100
(โดยเปรียบเทียบในชํวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน)

9 เดือน, 12 เดือน
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขัน้ ตอน 1 - 5

ลดลงร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
ปี 2562 :
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ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร๎อยละ 10

ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ขั้นตอน 1) ศูนย๑ประสานการสํงตํอ(ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทําบทบาทหน๎าที่ในการ
ประสานงาน รับสํงตํอผู๎ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบสํงตํอ
ขั้นตอน 2) มีการจัดทําระบบข๎อมูลการสํงตํอผู๎ปุวยสาขาที่เป็นปัญหา เพื่อใช๎ประโยชน๑ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลและแก๎ไขปัญหา
ขั้นตอน 3) มีการจัดทําเครือขํายผู๎เชี่ยวชาญและจัดทําระบบการสํงตํอ สาขาที่มีการสํงตํอ
ผู๎ปุวยจํานวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan เพื่อแก๎ไขปัญหาการสํงตํอ
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห๑ผลการดําเนินงาน การสํงตํอผู๎ปุวยระดับจังหวัด/
เขตเพื่อรํวมกันแก๎ไขปัญหาในเครือขําย
ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการสํงตํอผู๎ปุวยระดับจังหวัด/เขต ตามแบบบันทึกข๎อมูล
การสํงตํอผู๎ปุวยออกนอกเขตสุขภาพ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นพ.ธานินทร๑ โตจีน
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8523423
โทรสาร : 0 2590 1631
E-mail :
2. นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901637
โทรศัพท๑มือถือ : 089-5215987
โทรสาร : 02-5901631
E-mail :
3. นายพิทยา สร๎อยสําโร
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901637
โทรศัพท๑มือถือ : 081-2987693
โทรสาร : 02-5901631
E-mail : refermoph@hotmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นายพิทยา สร๎อยสําโรง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901637
โทรสาร : 02-5901631
2. นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901637
โทรสาร : 02-5901631
สานักบริหารการสาธารณสุข

ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ : 081-2987693
E-mail : refermoph@hotmail.com
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ : 089-5215987
E-mail :
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
Lagging Indicator
ประเทศ
38. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ําหนักมากกวําหรือเทํากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตใน
สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
เกณฑ์เปูาหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวําหรือเทํากับ 28 วันให๎น๎อยกวํา 5 ตํอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
4
3.6
3.2
2.8
2.5
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให๎ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ทารกน้ําหนักมากกวําหรือเทํากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตในหนํวยบริการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- เก็บข๎อมูลจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทุกแหํง(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) ใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ใช๎ฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร๑เชื่อมโยงฐานข๎อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานัก
การบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย๑ เพื่อประมวลผลข๎อมูลการ
ตายของทารกแรกเกิด
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล การตาย มรณะบัตร และหนังสือรับรองการตาย จากการรายงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน
รายการข้อมูล 2
B = จานวนทารกแรกเกิดมีชีพ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 1,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
4.5
4.0
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
3.8
3.6
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
3.4
3.2
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
3.0

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
2.8

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
2.6
2.5
1. ประชุมทําเข๎าใจตัวชี้วัด
2. สํงข๎อมูลครบทุกเขต
3. มีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล
4. มีการสรุปข๎อมูล
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
2. ยุทธศาสตร๑ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข๎อมูล กระทรวงสาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
7
ยังไมํออก
7
ต่อพันเกิดมี
ชีพ
1. นพ.วิบูลย๑ กาญจนพัฒนกุล
ผู๎รับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548928
โทรศัพท๑มือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.วิบูลย๑ กาญจนพัฒนกุล
ผู๎รับผิดชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548928
โทรศัพท๑มือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
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กรมการแพทย์
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านทารกแรกเกิด
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือเทํากับ 28 วัน
(เปูาหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวําหรือเทํากับ 28 วันให๎น๎อยกวํา 5 ตํอ 1,000
ทารกเกิดมีชีพ)
2.
สถานการณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือเทํากับ 28 วัน
(เปูาหมาย: ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวําหรือเทํากับ 28 วันให๎น๎อยกวํา 5 ตํอ 1,000
ทารกเกิดมีชีพ)
รายการข้อมูล
อัตราตายทารกแรกเกิด
หมาย
จานวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต จานวนทารกแรกเกิด
สถานบริการสุขภาพ
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ
เหตุ
ภายในอายุ ๒๘ วัน
มีชีพ
28 วัน
(A)
(B)
(A/B) x1,000
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
หนํวยงาน.............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร.................................. e-mail……………………..…………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
5.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง
Leading Indicator
เขต
39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู๎ปุวยตามแนวทางการประคับประคอง
อาการมีการกําหนดเป็นแนวปฏิบัติขององค๑กรนั้นๆเพื่อให๎ผู๎ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
บรรเทาความทุกข๑ทรมานจากอาการรบกวนโดยมีผู๎ปุวยและครอบครัวเป็นศูนย๑กลาง
(Patient and Family Center) มีจุดเน้นการดูแลด้าน Family Meetingการทา
Advance Care Plan, Symptoms Control และ Psychosocial and Spiritual
Support กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย)ได้แก่
1. โรคมะเร็ง
2. Neurological Disease /Stroke
3. โรคไตในระยะที่ต๎องได๎รับการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement
Therapy) และกลุํมที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข๎าสูํภาวะคุกคามตํอชีวิตการ
รักษาเป็นไปเพื่อประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต
4. Pulmonary and Heart Disease
5. Multiple Trauma Patient
6. Infectious Disease HIV/AIDS
7. Pediatric
8. Aging /Dementia
โดยมีข้อบ่งชี้ทั่วไป ทีช่ ่วยในการค้นหาผู้ปุวย เพื่อเริ่มการดูแลแบบ Palliative Care
1. ผู๎ปุวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจําวันนั่งหรือนอนมากกวําร๎อย
ละ 50 ของวันต๎องพึ่งพิงมากขึ้นการประเมินสมรรถนะอาจใช๎ PPS ≤ร๎อยละ
50 หรือการประเมิน Functional Assessment ซึ่งได๎แกํKarnofsky Score
(KPS) ≤ร๎อยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต๎น
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบํงชี้ที่มีความสําคัญ
3. โรคอยูํในระยะลุกลาม ไมํคงตัว มีอาการซับซ๎อนที่ไมํสุขสบายมาก
4. Terminal Delirium
5. Cachexia, น้ําหนักลดตํอเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ตํอเนื่อง
6. Persistent Hypercalcemia
7. ไมํตอบสนองตํอการรักษา
8. ผู๎ปุวย/ครอบครัวเลือกที่จะไมํรักษาตัวโรคตํอไปอยํางเต็มที่
9. เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยํางไมํคาดหมายบํอยครั้ง
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10. มีเหตุการณ๑ที่มีผลกระทบ เชํน การล๎มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข๎าดูแลใน
สถานพยาบาล/บริบาล

เกณฑ์เปูาหมาย : โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F)มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ๑(ผํานตามขั้นตอน
การประเมินผล)
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 6
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
- ขั้นตอนที่ 1
- ขั้นตอนที่ 2
- ขั้นตอนที่ 2
- ขั้นตอนที่ 2
- ขั้นตอนที่ 2
ข๎อ 1.1 – 1.5
2.1, 2.2 (1)
2.1, 2.2 (2) และ 2.1, 2.2 (3) และ 2.1, 2.2 (4) และ
- ขั้นตอนที่ 3
และ 2.3 (1)
2.3 (2)
2.3 (3)
2.3 (4)
(ไมํรวมขั้นตอนที่ - ขั้นตอนที่ 3
- ขั้นตอนที่ 3
- ขั้นตอนที่ 3
- ขั้นตอนที่ 3
2)
- ขั้นตอนที่ 4
- ขั้นตอนที่ 4
- ขั้นตอนที่ 4
- ขั้นตอนที่ 4
4.1 (1) และ
4.1 (2) และ
4.1 (3) และ
4.1 (4) และ
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
4.2 (4)
- ขั้นตอนที่ 5
- ขั้นตอนที่ 5
- ขั้นตอนที่ 5
- ขั้นตอนที่ 5
5.1 (1) และ
5.1 (2) และ
5.1 (3) และ
5.1 (4) และ
5.2 (1)
5.2 (2)
5.2 (3)
5.2 (4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎เข๎าถึงการดูแลแบบประคับประคองในชํวงเวลาของภาวะโรคและอาการ
อยํางเหมาะสม
2. เพื่อให๎ผู๎ปุวยและครอบครัวได๎รับข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวมในวางแผน
ลํวงหน๎า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนวาระสุดท๎าย
3. เพื่อผู๎ปุวยได๎รับการดูแลและความชํวยเหลืออยํางตํอเนื่องจนถึงวาระสุดท๎ายจากการ
ดูแลและประสานงานของทีมสุขภาพ ครอบครัว ผู๎ดูแลหลัก และการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนและองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานผลการดาเนินงานที่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด จากทุกโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพ
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนโรงพยาบาล (ระดับ A, S, M, F) ดาเนินการผํานระดับความสําเร็จ
ตามขั้นตอนที่กําหนดในวิธีการประเมินผล
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
รายการข้อมูล 2
(A/B) x 100
สูตรคานวณตัวชี้วัด
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ระยะเวลาประเมินผล
ประเมินทุก 6 เดือน
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 1 ข๎อ 1.1
ขั้นตอนที่ 1
ข๎อ 1.1–1.3
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
2.1, 2.2 (1) และ
2.3 (1)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
2.1, 2.2 (2) และ
2.3 (2)
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
2.1, 2.2 (3) และ
2.3 (3)
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
2.1, 2.2 (4) และ
2.3 (4)
วิธีการประเมินผล :

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
ข๎อ 1.1 – 1.4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
ข๎อ 1.1 – 1.5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (1) และ
4.2 4.2 (1)

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (1) และ
5.2 (1)

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (2) และ
4.2 (2)

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (2) และ
5.2 (2)

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (3) และ
4.2 (3)

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (3) และ
5.2 (3)

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (4) และ
4.2 (4)

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (4) และ
5.2 (4)

ขั้นตอนที่ 1
1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ ศูนย๑การดูแลแบบ
ประคับประคองที่ประกอบด๎วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข๎อง และมีการกาหนดแนวทางการ
ดูแลแบบประคับประคองในกลุํมโรคสาคัญของโรงพยาบาลเป็นอยํางน๎อย
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง และแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุํมโรคสาคัญของโรงพยาบาลเป็นอยํางน๎อย
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1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 มีการจัดตั้งงานพยาบาลแบบประคับประคอง และกา
หนดให๎พยาบาลหัวหน๎างานทาหน๎าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแล
แบบประคับประคอง หรือ เลขานุการศูนย๑การดูแลแบบประคับประคองโดยต๎องผํานการ
อบรมหลักสูตร Palliative Care และมีทีม PCWN ครอบคลุมหนํวยงานบริการผู๎ปุวยใน
ผู๎ปุวยนอกที่เกี่ยวข๎อง
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
มี Palliative Care Nurse Manager ที่ผํานการอบรมหลักสูตร Palliative Care อยําง
น๎อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหนํวยงานบริการผู๎ปุวยใน ผู๎ปุวยนอกที่เกี่ยวข๎อง
1.3 กลุํมผู๎ปุวยที่อยูํในเกณฑ๑ ได๎รับการคัดกรองเข๎าสูํการดูแลตามแนวทาง Palliative Care
ได๎รับการคัดกรองไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การทางาน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงการดูแลตํอเนื่องที่
บ๎าน
1.5 โรงพยาบาลทุกระดับ (A, S, M1-2, F 1-3)
มีการรักษา/บรรเทาด๎วย Strong opioid medication และ/หรือ มีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย๑แผนไทย ในการดูแลผู๎ปุวยแบบประคับประคอง / การดูแลผู๎ปุวยระยะท๎าย เชํน
สวดมนต๑บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลรํางกาย เป็นต๎น ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 2 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ๎วนและมีการดาเนินการในข๎อ ตํอไปนี้
2.1 โรงพยาบาลระดับ A, S
มีแพทย๑ผํานการอบรมด๎าน Palliative เป็นประธาน หรือรํวมทีมพัฒนาคุณภาพการดูแล
แบบประคับประคองของโรงพยาบาล
2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ผู๎ปุวยและครอบครัวในกลุํมต๎องได๎รับการดูแลแบบประคับ ประคอง (ผู๎ปุวยนอก หรือ
ผู๎ปุวยใน) ได๎รับการให๎ข๎อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทา Advance Care
Planning (ACP)
(1) ปี 2561 ≥ ร๎อยละ 50 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
(2) ปี 2562 ≥ ร๎อยละ 60 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
(3) ปี 2563 ≥ ร๎อยละ 70 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
(4) ปี 2564 ≥ ร๎อยละ 80 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
นับจากจานวน ผู๎ปุวยและครอบครัวได๎รับการสํงตํอข๎อมูล Advance Care Planning
(ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ /หรือมีการทา ACP ผู๎ปุวยและครอบครัวที่ใน
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
(1) ปี 2561 ≥ ร๎อยละ 50 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
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(2) ปี 2562 ≥ ร๎อยละ 60 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
(3) ปี 2563 ≥ ร๎อยละ 70 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
(4) ปี 2564 ≥ ร๎อยละ 80 ของผู๎ปุวย Palliative รายใหมํในปีที่รายงาน
2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S
มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย๑แผนไทย
และการแพทย๑ทางเลือก ในการดูแลผู๎ปุวยแบบประคับ ประคอง เชํน การฝังเข็มในแพทย๑
แผนจีน หรือ การแพทย๑ทางเลือกอื่นๆ เชํนการดูแลผู๎ปุวยระยะท๎ายหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง เชํน สวดมนต๑ บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลรํางกาย
เป็นต๎น
(1) ปี 2561 ≥ ร๎อยละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A, S ในเขตสุขภาพ
(2) ปี 2562 ≥ ร๎อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A, S ในเขตสุขภาพ
(3) ปี 2563 ≥ ร๎อยละ 70 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A, S ในเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 ≥ ร๎อยละ 80 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A, S ในเขตสุขภาพ
โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3
มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด๎วย Strong Opioid Medication และมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก ในการดูแลผู๎ปุวยแบบประคับประคอง เชํน
สวดมนต๑บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลรํางกาย เป็นต๎น
(1) ปี 2561 ≥ ร๎อยละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 ในเขตฯ
(2) ปี 2562 ≥ ร๎อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 ในเขตฯ
(3) ปี 2563 ≥ ร๎อยละ 70 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 ในเขตฯ
(4) ปี 2564 ≥ ร๎อยละ 80 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 ในเขตฯ
ขั้นตอนที่ 3 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 ครบถ๎วน และมีการดาเนินการ ตํอไปนี้
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรมอยํางเป็นรูปธรรม ที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลผู๎ปุวยแบบ
ประคับประคอง มีการดาเนินงานรํวมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค๑กรในท๎องถิ่นหรือองค๑กร
ตํางๆ เชํน อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต๎น อยํางน๎อย 1 แผนงาน/โครงการ
หรือ กิจกรรมตํอ 1 โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 4 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 ครบถ๎วน และมีการดาเนินการ ตํอไปนี้
4.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการสร๎างเครือขําย และแนวทางการ รับ-สํงตํอ ของเขตสุขภาพ ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ๑
อักษรและมีการประกาศใช๎ มีการดาเนินการตามแนวทางเพื่อการดูแลที่ตํอเนื่อง และเพิ่ม
การเข๎าถึงการได๎รับดูแลแบบประคับประคอง
(1) ปี 2561 มีการสร๎างเครือขําย และแนวทางการ รับ-สํงตํอฯ เป็นแนวทางใน
โรงพยาบาล (ระดับโรงพยาบาล)
(2) ปี 2562 มีการสร๎างเครือขําย และแนวทางการ รับ-สํงตํอฯ เป็นแนวทางใช๎ รํวมกันทั้ง
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จังหวัด (ระดับจังหวัด)
(3) ปี 2563 มีการสร๎างเครือขําย และแนวทางการ รับ-สํงตํอฯ เป็นแนวทางใช๎ รํวมกันทั้ง
เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ)
(4) ปี 2564 มีการสร๎างเครือขําย และแนวทางการ รับ-สํงตํอฯ เผยแพรํทั่วประเทศ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสํงตํอข๎ามเขตสุขภาพ
4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีคลังอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสนับสนุนให๎ผู๎ปุวย ให๎สามารถยืมไปใช๎ที่
บ๎านได๎ โดยมีการประเมินความต๎องการใช๎อุปกรณ๑ และมีการจัดหาให๎เพียงพอ
(1) ปี 2561 มีคลังอุปกรณ๑สนับสนุนผู๎ปุวยไปใช๎ที่บ๎าน.....ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 เป็น
อยํางน๎อย
(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ๑กลาง สนับสนุนผู๎ปุวยไปใช๎ที่บ๎าน สร๎างเครือขํายการ ยืม-คืน ที่
เอื้อตํอผู๎ปุวยทั้งจังหวัด
(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ๑กลาง สนับสนุนผู๎ปุวยไปใช๎ที่บ๎าน สร๎างเครือขํายการ ยืม-คืน ที่
เอื้อตํอผู๎ปุวยทั้งเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 มีการจัดทาระบบบารุงรักษา และฐานข๎อมูลอุปกรณ๑ให๎ยืมใช๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ และงํายตํอการเข๎าถึงทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ๎วน และมีการดาเนินการในข๎อ
ตํอไปนี้
5.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการติดตามประเมินการบรรลุเปูาหมาย (Goal) ตาม Advance Care Plan ที่ได๎ทาและ
ปรับเปลี่ยนรํวมกันของ ผู๎ปุวย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระสุดท๎ายและการจากไป
(ผู๎ปุวยเสียชีวิต)
(1) ปี 2561 บรรลุเปูาหมาย (Goal) ≥ ร๎อยละ 50 ของผู๎ปุวยที่ได๎รับการทา ACP
(2) ปี 2562 บรรลุเปูาหมาย (Goal) ≥ ร๎อยละ 60 ของผู๎ปุวยที่ได๎รับการทา ACP
(3) ปี 2563 บรรลุเปูาหมาย (Goal) ≥ ร๎อยละ 70 ของผู๎ปุวยที่ได๎รับการทา ACP
(4) ปี 2564 บรรลุเปูาหมาย (Goal) ≥ ร๎อยละ 80 ของผู๎ปุวยที่ได๎รับการทา ACP
หมายเหตุ (1) - (4) คิดจากจานวนผู๎ปุวยในขั้นตอนที่ 2 ข๎อ 2.1 (ตัวหาร)
5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีงานวิจัย หรือ งานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) หรือ Best /Good
Practice ด๎านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง (Benchmarking)
(1) ปี 2561 งานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อยํางน๎อย 1 เรื่อง /
โรงพยาบาล
(2) ปี 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อยํางน๎อย 1 เรื่อง / จังหวัด
(3) ปี 2563 มี (1)-(2) และ งานวิจัย อยํางน๎อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 มี (1)-(3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพ หรือ ในกระทรวง
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สาธารณสุข หรือ กลุํมโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ
1. แนวทางการดูแลผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย กรมการแพทย๑
2. Functional Unit and List Disease for Palliative Care กรมการแพทย๑
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) :
Palliative Care Version
1.2016(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf)
4. แนวทางการพยาบาลผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical
nursing practice guidelinesfor stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554
5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group. http://www.capc.org/toolsfor-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatricpalliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014)
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
NA
NA
NA
1. นางอําไพพร อังวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906282
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6685008
โทรสาร : 02-5918264-5
E-mail : ampaiporn.y@gmail.com
2. นางสาวศิวาพร สังรวม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906220
โทรศัพท๑มือถือ : 089-6093836
โทรสาร : 02-5918244
E-mail : keaksiwa@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นางจุฬารักษ๑ สิงหกลางพล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : klangpol@yahoo.com
1.
คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแล
แบบประคับประคอง ของเขตบริการ
สุขภาพ
โทรศัพท๑ทที่ ํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
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3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(2) ร๎อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(เปูาหมาย: โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ๑ (ผํานตามขั้นตอนการ
ประเมินผล)
2.
ส ถ า น ก า ร ณ์
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) ร๎อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(เปูาหมาย: โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ๑ (ผํานตามขั้นตอน
การประเมินผล) )
รายการข้อมูล
จานวนโรงพยาบาล (ระดับ
ร้อยละของโรงพยาบาล
หมาย
A,S,M,F)ดาเนินการผ่านระดับ จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด (ระดับ
จังหวัด
ที่มีการดูแลแบบ
เหตุ
ความสาเร็จตามขั้นตอนที่กาหนด
A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
ประคับประคอง
ในวิธีการประเมินผล
(B)
(A/B)x100
(A)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ
วันที่รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมแต่ละจังหวัด)………………………………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
รับไปประสาน หรือ
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ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร............................ e-mail………..........………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
Leading Indicator
จังหวัด
40. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน
1. ผู้ปุวยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล สํ งเสริมสุ ขภาพ
ปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแตํไมํนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
การปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ดังนี้
- การรักษาด๎วยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม๎อเกลือ
- การนวดเพื่อสํงเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้ําสมุนไพรเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ
- การให๎คําแนะนําการดูแลสุขภาพด๎วยการสอนสาธิตด๎านการแพทย๑แผนไทย
- การฝึกกายบริหารด๎วยทําฤๅษีดัดตน
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลสํงเสริมสุขภาพและ
ฟื้นฟูสภาพ ประกอบด๎วย
- การฝึกสมาธิบําบัด
- ฝังเข็ม
- การกดจุดบําบัด
- การแพทย๑ทางเลือกอื่นๆ ได๎แกํ การนวดปรับสมดุลโครงสร๎างรํางกาย
4. บริ การด้ า นการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อกที่ไ ด้ม าตรฐาน หมายถึ ง
บริการด๎านการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ หมายถึ ง โรงพยาบาลศู น ย๑ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
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เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 18.5

ปีงบประมาณ 61
ร๎อยละ 19

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 19.5

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 20

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 20

เพิ่มอัตราการเข๎าถึงบริการด๎านการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก ซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง
ของการบริการทางการแพทย๑และสาธารณสุขครบวงจร
ประชาชนที่เข๎ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ
1) การบันทึกข๎อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม
2) การรายงานจากจังหวัด
1) 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/
Provider)
2) ข๎อมูลรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนครั้งที่มารับบริการการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
B = จํานวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 18.5

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 19

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 19.5

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 20

ปี 2561 :
ปี 2562 :

ปี 2563 :
ปี 2564 :
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วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. ข๎อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ข๎ อ มลจากการตรวจราชการและนิ เทศงานของกรมพั ฒ นาการแพทย๑แ ผนไทยและ
การแพทย๑ทางเลือก
1) คูํมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ผสมผสาน
2) คูํมือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑
ทางเลือก
1) ร๎อยละผู๎ปุวยนอกที่ได๎รับบริการการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือกที่ได๎มาตรฐาน
ปี พ.ศ.
ร๎อยละของผู๎ปุวยนอกที่ได๎รับบริการ
2553
5.78
2554
11.92
2555
11 24
2556
14. 5
2557
16.59
2558
17.51
ที่มา กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
16.59
17.51
1. นายแพทย๑ ขวัญชัย วิศิษฐานนท๑
ผู๎อํานวยการสถาบันการแพทย๑แผนไทย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1495653
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9735292
โทรสาร :
E-mail :
2. นายสมศักดิ์ กรีชัย
ผู๎อํานวยการสํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
และบริหารโครงการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-21495653
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6846683
โทรสาร :
E-mail : otkf@dtam.moph.go.th
3. นางศรีจรรยา โชตึก
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9659490
โทรศัพท๑มือถือ : 099-2459791
โทรสาร :
E-mail : kungfu55@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สํานักยุทธศาสตร๑ กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก

1. นางสาวศศิธร ใหญํสถิตย๑
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9659490
โทรศัพท๑มือถือ : 086-8812521
โทรสาร :
E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
Leading Indicator
จังหวัด
41. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู๎ซึ่งได๎รับการวินิจฉัยวํา เป็นโรคซึมเศร๎า ได๎รับ
การดูแลรักษาด๎วยวิธีทางการแพทย๑ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน๑วํา ได๎ผลชัดเจน เชํน
จิตบําบัด เภสัชบําบัด การรักษาด๎วยไฟฟูา ฯลฯ หรือได๎รับการชํวยเหลือตามแนวทางอยําง
เหมาะสมจากหนํวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยด๎วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล๎องกับ
Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวํางประเทศขององค๑กรอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health
Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงใน
กลุํมโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ๑วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย๑อเมริกัน ฉบับที่
4 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) ที่มารับ
บริการสะสมมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงในปีงบประมาณ (ปีที่ดําเนินการ
ปัจจุบันที่ต๎องการวัด) ทั้งรายเกําและรายใหมํ
พื้นที่เปูาหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละ 50
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 55
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 70

เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎าได๎รับการดูแลรักษาที่ทันทํวงที มีมาตรฐานตํอเนื่องทําให๎ลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการปุวยของโรคซึมเศร๎า ปูองกันการฆําตัวตาย และไมํกลับเป็นซ้ํา
ประชาชนที่เจ็บปุวยด๎วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล๎องกับ Depressive Disorder ตาม
มาตรฐานการจําแนกโรคระหวํางประเทศขององค๑กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10:
International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10)
หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุํมโรคเดียวกันกับการวินิจฉัย
ตามเกณฑ๑วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย๑อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-5: Diagnostic and
Statistical Manual of Mental disorders 5)
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล รายงานการเข๎าถึง
บริ การของสถานบริการสาธารณสุ ขทั่ว ประเทศจากแหลํ งรายงานกลางของกระทรวง
สาธารณสุ ข ทํา การรวมผลการดํา เนิ น งานในปีปั จจุ บั นเข๎ ากั บผลการดํ า เนิ นงานของ
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปี ง บประมาณ 2552 ถึ งปี ที่ ต๎ องการจะวั ด ในฐานข๎ อมู ล การเข๎ าถึ ง บริก ารโรคซึ มเศร๎ า
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ วิ เคราะห๑ เป็ นรายหนํว ยบริการ จังหวั ดเขตสุ ขภาพ และ
ประเทศ แล๎วนําเสนอผลที่ www.thaidepression.com
ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงาน
มายั ง ศู น ย์ วิ จั ย และสารสนเทศโรคซึ ม เศร้ า โรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ์ สามรถ
ดําเนินการได๎ดังตํอไปนี้
1. สํ ง รายงานเป็ น เอกสารตามแบบฟอร๑ ม ที่ กํ า หนดทางไปรษณี ย๑ ม ายั ง ศู น ย๑ วิ จั ย และ
สารสนเทศโรคซึมเศร๎า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทีมงานจะบันทึกข๎อมูลตามรายการให๎
อยํางครบถ๎วน
2. สํงข๎อมูลจาก file ข๎อมูลแบบ excel หรือ word ที่สํงผํานทาง e-mail ที่ E-mail :
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD
สํงทางไปรษณีย๑มายังศูนย๑วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร๎า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดาเนินการรวบรวมพร้อม
ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้าจนกว่าหน่วยบริการพื้นที่จะขอยกเลิกการส่ง
ตามข้อ 1-2
คาอธิบายสูตร:
 ตัวตั้ง คือ จํานวนผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎า (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทั้งรายเกํา
และรายใหมํ ที่ ม ารั บ บริ ก ารสะสมมาตั้ ง แตํ ปี ง บประมาณ 2552 สะสมมาจนถึ ง ใน
ปีงบประมาณ (ใสํปีที่ต๎องการวัด)ในหนํวยบริการ/สถานพยาบาลรพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
และศูนย๑สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้ง รพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
 ตั ว หาร คื อ จํ า นวนผู๎ ปุ ว ยโรคซึ ม เศร๎ าที่ คํ านวณจากความชุ กของโรคซึ ม เศร๎ า
ภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของ
โรคซึมเศร๎าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุํมตัวอยํางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแตํ 15
ปีขึ้นไปจํานวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร๎าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7%(
แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia0.3%) และฐานประชากร
ประจําปี....(จะใช๎ประชากรประจําปีย๎อนหลังไป 1 ปี เนื่องจากปีที่จะวัดยังไมํมีรายงาน) ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไปของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จํานวนผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎าที่มารับบริการตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง
ปีงบประมาณ (ใสํปีที่ต๎องการวัด)
B = จํานวนผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎าคาดประมาณจากความชุกที่ได๎จากการสํารวจ
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 50
วิธีการประเมินผล :
รวบรวมข๎อมูลผลการเข๎าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐาน
ข๎อมูล 43 แฟูม โดยการรับข๎อมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
เป็ น รอบไตรมาส ที่มีข๎อมูล สอดคล๎ องกับแบบรายงานที่กําหนดและทําการรวมผลการ
ดําเนินงานในปีปัจจุบันเข๎ากับผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2552-ปีที่ต๎องการจะวัด
ในฐานข๎อมูลการเข๎าถึงบริการโรคซึมเศร๎า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
แล๎ ว วิ เ คราะห๑ ป ระมวลผล และนํ า เสนอเป็ น รายจั ง หวั ด เขตสุ ข ภาพ และประเทศที่
www.thaidepression.com
เอกสารสนับสนุน :
ข๎อมูลจากฐานข๎อมูล www.thaidepression.com
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
อัตราการเข๎าถึง ร๎อยละ
36.76
44.14
45.90
บริการของผู๎ปุวย
(ณ วันที่ 25 พค.
โรคซึมเศร๎า
59)
เทียบกับคาด
ประมาณจาก
ความชุกที่ได๎จาก
การสํารวจ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย๑ธรณินทร๑ กองสุข
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 045-352599
โทรศัพท๑มือถือ: 084-5585956
โทรสาร : 045-352598
E-mail : tkongsuk@gmail.com
2. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
ศูนย๑วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร๎า
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 045-352599
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8775751
โทรสาร : 045-352598
E-mail : virgojinny12@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จัดทาข้อมูล(ระดับวนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :045-352599
โทรศัพท๑มือถือ:081-8775751
โทรสาร : 045-352598
E-mail : virgojinny12@gmail.com
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
กรมสุขภาพจิต
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
Lagging Indicator
ประเทศ
42. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
การฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ
เจตนาที่จะตายจริง เพื่อให๎หลุดพ๎นจากการบีบคั้น หรือความคับข๎องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง
อาจจะกระทําอยํางตรงไปตรงมาหรือกระทํา โดยอ๎อมด๎วยวิธีการตํางๆ จนกระทั่งกระทําได๎
สําเร็จ
เกณฑ์เปูาหมาย : ≤ 6.3 ตํอประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
≤ 6.3 ตํอประชากร ≤ 6.3 ตํอประชากร ≤ 6.3 ตํอประชากร ≤ 6.0 ตํอประชากร ≤ 6.0 ตํอประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
วัตถุประสงค์
1. ทําให๎ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุํมเสี่ยงระหวํางกลุํมบุคล สถานที่
ชํวงเวลา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สูํการกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํอไป
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎ฆําตัวตายสําเร็จทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เป็นข๎อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว
แหล่งข้อมูล
1. รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
2. จากรายงาน รง 506 S แบบรายงานการเฝูาระวังติดตามผู๎ทําร๎ายตนเอง
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎ฆําตัวตายสําเร็จ
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≤ 6.3ตํอประชากร
แสนคน
วิธีการประเมินผล :
นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑เปรียบเทียบข๎อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราสํวน และอธิบาย
ลักษณะทางภูมิศาสตร๑ของผู๎ที่ฆําตัวตายสําเร็จ
เอกสารสนับสนุน :
1. ชุดข๎อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

2. แบบรายงาน การเฝูาระวังผู๎ทําร๎ายตนเอง กรมสุขภาพจิต (รง 506 S)
3. ชุดข๎อมูลสุขภาพ 43 แฟูม จากหนํวยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวบรวม
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
การฆําตัวตาย อัตราตํอ
6.08
6.47
อยูํระหวําง
สําเร็จ
ประชากร
การรวบรวม
แสนคน
ข๎อมูล
1. นายแพทย๑ประภาส อุครานันท๑

ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกํนราชนครินทร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 043-209999ตํอ63111 โทรศัพท๑มือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. นายแพทย๑ศักรินทร๑ แก๎วเฮ๎า
นายแพทย๑ชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกํนราชนครินทร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 043-209999ตํอ63136 โทรศัพท๑มือถือ : 094–9058877
โทรสาร : 02-590-3968
E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com
3. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกํนราชนครินทร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 043-209999ตํอ63308 โทรศัพท๑มือถือ : 081–7118692
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : orapin545@gmail.com
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกํนราชนครินทร๑ กรมสุขภาพจิต
1. นางอรพิน ยอดกลาง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกํนราชนครินทร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 043-209999 ตํอ 63308 โทรศัพท๑มือถือ : 094–9058877
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : orapin545@gmail.com
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
Lagging Indicator
ประเทศ
43. อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis)
Sepsis เป็นภาวะวิกฤตที่มีความสําคัญ พบวํา อัตราอุบัติการณ๑มีแนวโน๎มสูงขึ้นและอัตรา
เสี ย ชีวิตสู งขึ้น โดยเฉพาะในกลุํ มเสี่ ยง เชํน ผู๎ ที่รับยากดภูมิคุ๎มกัน นอกจากนี้ยังพบวํา
แนวโน๎มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น สํงผลให๎การรักษาผู๎ปุวยไมํได๎ผลดีเทําที่ควร นอกจากนี้ยัง
พบวํ า การติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดสํ ง ผลให๎ อ วั ย วะตํ า งๆ ทํ า งานผิ ด ปกติ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ ตามมา ได๎แกํ ภาวะช็อก,ไตวาย การทํางานอวัยวะตํางๆ ล๎มเหลว
และเสียชีวิตในที่สุด
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอุบัติการณ๑และอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อของผู๎ปุวยที่เข๎ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือขํายการดูแลรักษาผู๎ปุวย
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
โรงพยาบาลทุกระดับ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานการเสียชีวิตจากกติดเชื้อในกระแสเลือด ตาม ICD-10 ของโรงพยาบาลทุกระดับ
แหล่งข้อมูล
ฐานข๎อมูลของโรงพยาบาล
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎ปุวยที่เสียชีวิตจาก Sepsis
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผู๎ปุวยที่วินิจฉัย Sepsis
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) × 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน
เกณฑ์การประเมิน : 1. มีคณะทํางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตํละระดับ
2. มีการประสานงานระหวํางทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตํละระดับ
(เมื่อมีผู๎ปุวย Sepsis)
3. มีผลการติดตามกํากับการดําเนินงาน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564 :

หมายเหตุ : ปี 2560 ให๎ดู Baseline กํอน รอปรับรอบเดือนมกราคม
วิธีการประเมินผล :
1. รายงานผลจากฐานข๎อมูล
2. รายงานผลของโรงพยาบาลแตํละระดับ
เอกสารสนับสนุน :
CPG Sepsis ของสมาคมเวชบําบัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
N/A
ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. พญ. นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmail.com
2. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ:
โทรสาร :
E–mail :
หน่วยงานประมวลผลและ 1. พญ.นฤมลสวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
จัดทาข้อมูล
กรมการแพทย๑
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02 5918276
E-mail :ieip.dms@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

2. นางรจนา บํารุงศักดิ์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5906279
โทรสาร : 025918276
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5906279
โทรสาร : 025918276
1. พญ.นฤมลสวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรสาร : 02-5918276
2. นางรจนา บํารุงศักดิ์

โทรศัพท๑มือถือ : 0860063459
E-mail :ieip.dms@gmail.com
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9226855
E-mail :ieip.dms@gmail.com
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
E-mail : ieip.dms@gmail.com
161 | P a g e

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5906279
โทรสาร : 02-5918276
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :02-5906279
โทรสาร : 02-5918276

โทรศัพท๑มือถือ : 086-0063459
E-mail : ieip.dms@gmail.com
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9226855
E-mail : ieip.dms@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy:HALE)
ไม่น้อยกว่า 72 ปี
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
Leading Indicator
เขต
44. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ปุวย STEMI ได้
ผู้ปุวยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล๎ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกล๎ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST
Elevated Myocardial Infarction)
รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 – 90 เตียง
มีแพทย๑เวชปฏิบัติ หรือแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว รวม 2 –5 คน ไมํมีแพทย๑เฉพาะทาง มี
บริการผู๎ปุวยใน มีห๎องผําตัด มีห๎องคลอด รองรับผู๎ปุวยและผู๎ปุวยในของแตํละอําเภอ
สนับสนุนเครือขํายบริการปฐมภูมิของแตํละอําเภอ
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เชํน Streptokinase,
Tenecteplase เป็นต๎น
กลวิธีดาเนินงาน
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในระดับ F2 ทุกแหํง ให๎สามารถให๎ยาละลายลิ่มเลือดได๎ มี
ยาใช๎ได๎ตลอดเวลา และไมํเก็บไว๎จนยาหมดอายุ

เกณฑ์เปูาหมาย : ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 85
วัตถุประสงค์
ผู๎ปุวย STEMI เข๎าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล ระดับ F2
และ F2 ขึ้นไป
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จํานวนโรงพยาบาลในระดับ F2 ทุกแหํงที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข๎อมูล รพ.ระดับ F2 ที่สามารถให๎ยาละลายลิ่มเลือดในผู๎ปุวย STEMI ได๎ จากทุก
เขตบริการ
แหล่งข้อมูล
จากทุกเครือขํายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = รพ.ระดับ F2 ในเขตที่สามารถให๎ยาละลายลิ่มเลือดได๎
รายการข้อมูล 2
B = รพ. ระดับ F2 ทัง้ หมดในเขตนั้นๆ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน (3, 6, 9, 12 เดือน) หรือทุกไตรมาส
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 55
ร๎อยละ 65
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 65
ร๎อยละ 70
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 85
วิธีการประเมินผล :
1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
3. มีการให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
4. มีข๎อมูลร๎อยละของการให๎ยาของคนไข๎ในผู๎ปุวย STEMI
เอกสารสนับสนุน :
รายงานจากทุกเขตเครือขํายบริการสุขภาพ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
75.93
ร๎อยละ
54.29
75.93
ที่มาข้อมูล : สานักบริหารการสาธารณสุข
ผูใ้ ห้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน๎ากลุํมงานอายุรศาสตร๑หัวใจ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5919999 ตํอ 30920 โทรศัพท๑มือถือ : 081-3484236
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : kk_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผลและ
1. นางกนกพร แจํมสมบูรณ๑
รองผู๎อํานวยการสถาบันโรคทรวงอก
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5919999 ตํอ 30903 โทรศัพท๑มือถือ : 089-8131937
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5470907
E-mail : j_kanokpon@hotmail.com
กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

กรมการแพทย์
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ขึ้นไป มีแนวทางในการให๎ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) และมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ครบ 100 เปอร๑เซ็นต๑
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคหัวใจ
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละโรงพยาบาลตั้งแตํระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู๎ปุวย
STEMI ได๎ (เปูาหมาย: 100%)
2
.
ส
ถ
า
น
ก
า
ร
ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................
(1) ร๎อยละโรงพยาบาลตั้งแตํระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู๎ปุวย
STEMI ได๎ (เปูาหมาย: 100%)
โดยดําเนินการครบทั้ง 4 ข๎อ ดังนี้
1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
3. มีการให๎ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
4. มีข๎อมูลร๎อยละของการให๎ยาของคนไข๎ในผู๎ปุวย STEMI
รายการข้อมูล
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้
หมาย
รพ.ระดับ F2 ในเขตที่สามารถ
รพ. ระดับ F2
สถานบริการสุขภาพ
ยาละลายลิ่มเลือด
เหตุ
ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้
ทั้งหมดในเขตนั้นๆ
(Fibrinolytic drug) ใน
(A)
(B)
ผู้ปุวย STEMI ได้
(A/B) x100
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ..................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
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(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................... .............
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร.................................. e-mail…………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
Lagging Indicator
ประเทศ
45. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด หมายถึง จํานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส
ICD-10 =I20-I25)ทุกกลุํมอายุตํอประชากรแสนคนในชํวงปีนั้น
เปูาหมายของการลดอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (ปี 2560 – 2564) คือ
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร๎อยละ 10 เปรียบเทียบกับbaseline
ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแตํปี 2560 เป็นต๎นไป และวัดผลลัพธ๑สุดท๎ายในปี 2564
เกณฑ์เปูาหมาย : ลดลงร๎อยละ 10 ในระยะ 5 ปี(ปี 2560 – 2564)
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
27.4
26.9
26.4
25.9
25.4
วัตถุประสงค์
ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู๎เสียชีวิตจากด๎วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือ
เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เทํากับ 90.34 ตํอ
แสนประชากร จํานวนผู๎เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ย
ชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เทํากับ 27.83 ตํอแสน
ประชากร
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร๑
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียน
ราษฎร๑ของกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑ของกระทรวงมหาดไทย
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนประชากรที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางในชํวงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

-

-

รอบ 12เดือน
27.4
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ปี 2561:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

-

-

-

รอบ 12เดือน
26.9

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

26.4

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

-

-

รอบ 12เดือน
25.9

รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12เดือน
25.4
วิเคราะห๑จากฐานข๎อมูลการตายของ สนย จากข๎อมูลเบื้องตนของทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย
สถิติสาธารณสุข 2557
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
26.9
ตํอประชากร
27.8
28.6
(2556)
แสนคน
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน๎ากลุํมงานอายุรศาสตร๑หัวใจ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5919999 ตํอ 30920 โทรศัพท๑มือถือ : 081-3484236
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : k_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : nciict@gmail.com
pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคหัวใจ
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เปูาหมาย: ลดลงร๎อยละ 10 ในระยะ 5 ปี(ปี 2560 – 2564))
2. สถานการณ์..................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.....................................................................................................................................
(1) อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เปูาหมาย: ลดลงร๎อยละ 10 ในระยะ 5 ปี(ปี 2560 – 2564))
รายการข้อมูล
จานวนประชากรที่ตายจากโรค จานวนประชากร
หมาย
อัตราการเสียชีวิตจาก
สถานบริการสุขภาพ
หลอดเลือดหัวใจ
กลางในช่วงเวลา
เหตุ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
(รหัส ICD-10 =I20-I25)
เดียวกัน
(A/B) x100,000
(A)
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
ตรวจ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................
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ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร..................................... e-mail……………………………….
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
Leading Indicator
เขต
46. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการ
เข๎าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด๎วยการผําตัดภายใน 4 สัปดาห๑(หนํวยนับเป็น
สัปดาห๑ และ 4 สัปดาห๑ นับเป็น จํานวน 28 วันเต็ม) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล๑ สํงตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล๑ในครั้งที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
นํามาสูํการรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ได๎รับการผําตัดรักษา
- วันสุดท๎ายของการรักษาด๎วยวิธีอื่น (เชํน รังสีรักษา, เคมีบําบัด) โดย
นับถึงวันที่ได๎รับการผําตัดรักษา
- ในกรณีที่ไมํมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมํมีการรักษาด๎วยวิธีอื่น ให๎นับตั้งแตํวันที่ทําการตรวจ
วินิจฉัย เชํน วันทํา Imaging โดยนับจากการตรวจวินิจฉัย ครั้งที่ผลนํามาซึ่งการตัดสินการ
รักษามะเร็งเป็นต๎น
- กรณีผู๎ปุวยสํงตํอจากสถานพยาบาลอื่น ให๎นับแบบเดียวกับผู๎ปุวยใหมํแตํให๎แยกรายงาน
ออกจาก รายงานผู๎ปุวยรายที่วินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่รักษาเองเพื่อการสะท๎อนกลับในการ
พัฒนาระบบการสํงตํอ
หมายเหตุ ในรายที่วินิจฉัยวําเป็น Malignant Secondary (Metastatic) และมีแผนการ
รักษาคือการผําตัด ให๎นับจากวันวินิจฉัยวําเป็น Metastatic ถึงวันที่ได๎รับการผําตัด ไมํเกิน
4 สัปดาห๑และ การรายงานให๎แยกกลุํม Metastatic
ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบาบัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาใน
การเข๎าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด๎วยเคมีบําบัดภายใน 6 สัปดาห๑ (หนํวย
นับเป็นสัปดาห๑ และ 6 สัปดาห๑ นับเป็น จํานวน 42 วันเต็ม) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล๑ สํงตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล๑ในครั้งที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
และนํามาสูํการรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ผู๎ปุวยได๎รับยาเคมีวันแรก
- วันสุดท๎ายของการรักษาด๎วยวิธีอื่น (เชํน รังสีรักษา, ผําตัด) นับถึงวันที่ผู๎ปุวยได๎รับยา
เคมีวันแรก (การรักษาผําตัด นับจากวันที่ผําตัด)
- กรณีผู๎ปุวยสํงตํอจากสถานพยาบาลอื่นและตัดสินแผนการรักษาเป็นเคมีบําบัด ให๎นับ
แบบเดี ย วกั บผู๎ ปุ ว ยใหมํ แตํ ใ ห๎ แ ยกรายงาน ออกจากรายงานผู๎ ปุ ว ยรายที่ วิ นิ จ ฉั ย จาก
โรงพยาบาลที่รักษาเอง เพื่อการสะท๎อนกลับในการพัฒนาระบบการสํงตํอ
ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การกําหนดระยะเวลาใน
การเข๎าถึงบริการ(Access to Care) การรักษาด๎วยรังสีรักษา
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ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด๎วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห๑ (หนํวยนับเป็นสัปดาห๑
และ 6 สัปดาห๑ นับเป็น จํานวน 42 วันเต็ม) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล๑ สํงตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล๑ในครั้งที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
และนํามาสูํการรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู๎ปุวยได๎รับรังสีรักษา
- วันสุดท๎ายของการรักษาด๎วยวิธีอื่น (เชํน เคมีบําบัด, ผําตัด) นับถึงวันแรกที่ผู๎ปุวยได๎รับ
รังสีรักษา (การรักษาผําตัด นับจากวันที่ผําตัด)
- กรณีผู๎ปุวยสํงตํอจากสถานพยาบาลอื่นให๎นับแบบเดียวกับผู๎ปุวยใหมํแตํให๎แยกรายงาน
ออกจาก รายงานผู๎ปุวยรายที่วินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่รักษาเอง เพื่อการสะท๎อนกลับใน
การพัฒนาระบบการสํงตํอ
หมายเหตุ ในรายที่วินิจฉัยวําเป็น Malignant Secondary (Metastatic) และมีแผนการ
รักษา คือ เคมีบําบัด หรือ รังสีรักษา
1. ให๎นับจากวันที่ทําการตรวจและผลการตรวจระบุเป็น Metastatic ถึงวันที่ได๎รับยาเคมี
วันแรก ไมํเกิน 6 สัปดาห๑
2. ให๎นับจากวันที่ทําการตรวจและผลการตรวจระบุเป็นMetastatic ถึงวันที่ได๎รับรังสี
รักษาวันแรก ไมํเกิน 6 สัปดาห๑
การรายงานให๎แยกกลุํม Metastatic
เกณฑ์เปูาหมาย :
1.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห๑ ≥ 85%
2.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
3.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 82
ร๎อยละ 82
ร๎อยละ 85
วัตถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผําตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.
2.
3.
1.

ผู๎ปุวยมะเร็งที่ต๎องได๎รับการรักษามะเร็งด๎วยวิธีผําตัด
ผู๎ปุวยมะเร็งที่ต๎องได๎รับการรักษามะเร็งด๎วยวิธีเคมีบําบัด
ผู๎ปุวยมะเร็งที่ต๎องได๎รับการรักษามะเร็งด๎วยวิธีรังสีรักษา
จํานวนผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยวําเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จําแนกตามประเภท
การรักษา
2. จํานวนผู๎ปุวยที่เข๎าถึงบริการได๎รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแตํละการ
รักษาได๎แกํ ศัลยกรรม(S) เคมีบําบัด (C)รังสีรักษา(R)ตามเกณฑ๑ที่กําหนด
3. ข๎อมูลวันที่เกี่ยวข๎องกับการรักษา ที่ต๎องเก็บ ได๎แกํ
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล๑(Obtained_date) วันที่สํงตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งและเป็นครั้งที่ตัดสินโรคและนํามาซึ่งการรักษานั้นๆ
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน

3.2 วันผําตัด (Operation_date) ในกลุํมการรักษาด๎วยการผําตัด
3.3 วันที่ได๎รับยาเคมีวันแรกและวันที่ได๎รับเคมีวันสุดท๎าย ในกลุํม
การรักษาด๎วยเคมีบําบัด
3.4 วันที่ฉายแสงวันแรกและ วันที่ฉายแสงวันสุดท๎ายสําหรับการ
รักษาด๎วยรังสีรักษา
กรณีการวินิจฉัยไม่ได้เกิดจากการตรวจชิ้นเนื้อ
3.5 วันที่ทําการตรวจ เชํน วันทํา CT, วันทํา MRI (วันที่ตรวจและผลการตรวจนํามาซึ่ง
การรักษามะเร็ง)
1. จาก Hospital Based Cancer Registry
2. จากหนํวยบริการผู๎ปุวยศัลยกรรม ห๎องผําตัด หนํวยที่ให๎บริการผู๎ปุวยเคมีบําบัด และ
หนํวยที่ให๎บริการผู๎ปุวยรังสีรักษา
A(S) = จํานวนผู๎ปุวยที่แพทย๑วางแผนการรักษาด๎วยการผําตัดและได๎รับการผําตัดรักษา
≤4 สัปดาห๑นับตามเกณฑ๑ที่กําหนด
A(C) = จํานวนผู๎ปุวยที่แพทย๑วางแผนการรักษาด๎วยเคมีบําบัดและได๎รับ การรักษาด๎วยเคมี
บําบัด ≤ 6 สัปดาห๑นับตามเกณฑ๑ที่กําหนด
A(R) = จํานวนผู๎ปุวยที่แพทย๑วางแผนการรักษาด๎วยรังสีรักษาและได๎รับการรักษาด๎วยรังสี
รักษา ≤ 6 สัปดาห๑นับตามเกณฑ๑ที่กําหนด
B(S) = จํานวนผู๎ปุวยที่ได๎รับการผําตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
B(C) = จํานวนผู๎ปุวยที่ได๎รับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
B(R) = จํานวนผู๎ปุวยที่ได๎รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
(A/B) x 100
ประเมินทุก 6 เดือน วัดระดับเขตสุขภาพแยกรายจังหวัด

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
82

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
82

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
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-

82

-

82

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
85
85
สํารวจและนิเทศติดตาม
คูํมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
NA
NA
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
1.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห๑ 81.09%
2.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85.15%
3.ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 74.18%

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผู๎อํานวยการสถาบันมะเร็งแหํงชาติ
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-2026800
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8130123
โทรสาร : 02-3547036
E-mail : armohmy@yahoo.com
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นพ.ชํานิ จิตตรีประเสริฐ
ผู๎อํานวยการสํานักยุทธศาสตร๑การแพทย๑
กรมการแพทย๑
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โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906345
โทรสาร : 02-5918279
กรมการแพทย์

โทรศัพท๑มือถือ : 093-5846627
E-mail : drjay90@gmail.com

177 | P a g e

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคมะเร็ง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห๑ ≥ 85%
(2) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
(3) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
2
.
ส
ถ
า
น
ก
า
ร
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห๑ ≥ 85%
ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
≥ 85%
จานวนผู้ปุวยที่แพทย์
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับ ร้อยละของผู้ปุวยที่
วางแผน การรักษาด้วย
สถานบริการสุขภาพ
การผ่าตัดเพื่อรักษา ได้รับการรักษาด้วยการ
การผ่าตัดและได้รับการ
มะเร็งทั้งหมดในปีที่ ผ่าตัดภายในระยะเวลา
ผ่าตัดรักษา≤4 สัปดาห์
รายงาน
4 สัปดาห์ ≥85%
นับตามเกณฑ์ที่กาหนด
(B)
(A/B)x100
(A)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข๎อมูล ณ วันที่
รายงาน)

(2) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥
85%
สถานบริการสุขภาพ
จานวนผู้ปุวยที่แพทย์
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับ ร้อยละของผู้ปุวยที่

ณ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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วางแผน
การักษาด้วยเคมีบาบัด
และได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบาบัด ≤ 6 สัปดาห์
นับตามเกณฑ์ที่กาหนด
(A)

เคมีบาบัดเพื่อรักษา ได้รับการรักษาด้วยเคมี
มะเร็งทั้งหมดในปีที่ บาบัดภายในระยะเวลา
รายงาน
6 สัปดาห์ ≥ 85%
(B)
(A/B)x100

จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)

(3) ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห๑ ≥ 85%
ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์ ≥ 85%
จานวนผู้ปุวยที่แพทย์
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับ ร้อยละของผู้ปุวยที่
สถานบริการสุขภาพ
วางแผน
รังสีรักษาเพื่อรักษา ได้รับการรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสีรักษา มะเร็งทั้งหมดในปีที่ รักษาภายในระยะเวลา
และ
รายงาน
6 สัปดาห์ ≥ 85%
ได้รับการรักษาด้วยรังสี
(B)
(A/B)x100

หมายเหตุ

179 | P a g e

รักษา
≤ 6 สัปดาห์นับตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(A)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข๎อมูล ณ วันที่
รายงาน)
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.......................................................................
โทร..................................... e-mail……………………....………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
Lagging Indicator
ประเทศ
47. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จํานวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10
=C220-C229) ทุกกลุํมอายุตํอประชากรแสนคนในชํวงปีนั้น
เปูาหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง
ร๎อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2556
เกณฑ์เปูาหมาย : ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564)
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
23.5
23.5
23
23
22.7
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร๑
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายของผู๎ปุวยโรคมะเร็งตับจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑
ของกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
แหล่งข้อมูล
ฐานข๎อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร๑ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งตับ(รหัส ICD-10 = C220-C229)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางในชํวงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
23.5
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
23.5
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
23

ปี 2563 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
23

ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12 เดือน
22.7
วิเคราะห๑ จากฐานข๎อมูลการตายของ สนย จากข๎อมูล เบื้องตนของทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย
สถิติสาธารณสุข 2557
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
23.9
ตํอประชากร
23.6
(2556)
แสนคน
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
รองผู๎อํานวยการสถาบันมะเร็งแหํงชาติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3547025 ตํอ 1555 โทรศัพท๑มือถือ : 081-5673823
โทรสาร : 02-3547037
E-mail : arkom70@hotmail.com
1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคมะเร็ง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปูาหมาย: ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564))
2
.
ส
ถ
า
น
ก
า
ร
ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปูาหมาย: ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564))
รายการข้อมูล
จานวนการตายจากโรคมะเร็ง จานวนประชากร อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง
สถานบริการสุขภาพ
หมายเหตุ
ตับ (รหัส ICD-10 = C220กลางในช่วงเวลา
ตับ (A/B) x100,000
C229)
เดียวกัน
(A)
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร................................. e-mail………………………………..…
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
Lagging Indicator
ประเทศ
48. อัตราตายจากมะเร็งปอด
อัต ราตายจากโรคมะเร็ง ปอด หมายถึง จํานวนตายจากโรคมะเร็ง ปอด (รหัส ICD-10
=C330-C349) ทุกกลุํมอายุตํอประชากรแสนคนในชํวงปีนั้น
เปูาหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด
ลดลงร๎อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2556
เกณฑ์เปูาหมาย : ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564)
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
18
18
18
17.5
17.2
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดของประชากรไทย
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร๑
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายของผู๎ปุวยโรคมะเร็งปอดจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร๑
ของกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
แหล่งข้อมูล
ฐานข๎อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร๑ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางในชํวงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
18
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
18
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
18
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
17.5

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
17.2
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห๑ จากฐานข๎อมูลการตายของ สนย จากข๎อมูล เบื้องตนของทะเบียนราษฎร๑ของ
กระทรวงมหาดไทย
เอกสารสนับสนุน :
สถิติสาธารณสุข 2557
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
18.1
ตํอประชากร
18.6
(2556)
แสนคน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
รองผู๎อํานวยการสถาบันมะเร็งแหํงชาติ
โทรศัพท๑ทที่ ํางาน : 02-3547025 ตํอ 1555 โทรศัพท๑มือถือ : 081-5673823
โทรสาร : 02-3547037
E-mail : arkom70@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ 1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
2. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
(ระดับส่วนกลาง)
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
การดาเนินงาน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคมะเร็ง
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปูาหมาย:ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564))
2.
ส ถ า น ก า ร ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปูาหมาย:ลดลงร๎อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564))
รายการข้อมูล
จานวนการตายจากโรคมะเร็ง จานวนประชากร
หมาย
สถานบริการสุขภาพ ปอด (รหัส ICD-10 = C330- กลางในช่วงเวลา อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง
เหตุ
C349)
เดียวกัน
ปอด(A/B) x100,000
(A)
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร................................ e-mail……………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
Lagging Indicator
จังหวัด
49. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
eGFR หมายถึง คําประมาณอัตราการกรองของไตที่คํานวณจาก serumcreatinine
ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic methodและคํานวณโดยใช๎สมการ CKD-EPI
ผู้ปุวย CKD จะเก็บข้อเฉพาะผู้ปุวย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู๎ปุวยที่มีรหัส
โรคเป็น N183-184, (N189 ที่มี 60 >eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132,
E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 15 ) และมีการตรวจคํานวณ eGFR
(LABTEST 15) ≥ 2 คํา หากมีคํา eGFR 1 คําใน 1 ปี จะไมํประเมิน KPI ข๎อนี้ และ
สัญชาติไทย (File PERSON: สัญชาติไทยรหัส 099) เทํานั้น
เกณฑ์เปูาหมาย : มากกวําร๎อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
≥65%
≥66%
≥67%
≥68%
≥69%
วัตถุประสงค์
เพื่อชะลอความเสื่อมไต ในผู๎ปุวย CKD
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎ปุวย CKD
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. เก็บทันที (real time แบบอัตโนมัติจากฐานข๎อมูล 43 แฟูม)
(ใช๎ข๎อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก)
2. การคํานวณการเปลี่ยนแปลง eGFRต๎องมี creatinine ≥ 2 คําในปีงบประมาณนั้นๆ
3. หนํวยที่ใช๎ในการวัด เป็นร๎อยละ
แหล่งข้อมูล
HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4
ml/min/1.73 m2/yr x 100
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ตามรอบการตรวจราชการปกติ
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
มีการตรวจ serum Cr
- มีการตรวจ serum Cr ด๎วย
ด๎วย enzymatic
enzymatic method 100%
method >90% ของ รพ.
ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
ระดับ F2 ขึ้นไป
- ผู๎ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
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ของ eGFR<4 ml
/min/1.73m2/yr>65%
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ผู๎ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>66%

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ผู๎ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>67%

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ผู๎ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>68%

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ผู๎ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>69%

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ตามตารางท๎าย KPI Template
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
63.6
(ระบบเก็บ
ข๎อมูลเริ่มปี
2559)
1. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 074-273100 ตํอ 1834 โทรศัพท๑มือถือ : 089-6730915
โทรสาร : 0 7424 6600
E-mail : kcharoen007@hotmail.com
โรงพยาบาลหาดใหญ่
2. นพ.สกานต๑ บุนนาค
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548108 ตํอ 5118 โทรศัพท๑มือถือ : 080-4531110
โทรสาร : 02-3548146
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
โรงพยาบาลราชวิถี
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต ด๎านระบบข๎อมูล
1. พญ.วรรณิยา มีนุํน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548108 ตํอ 5514 โทรศัพท๑มือถือ : 098-2702091
โทรสาร : 02-3548146
E-mail : Wanniya_meenune@yahoo.com
โรงพยาบาลราชวิถี
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านโรคไต
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยCKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(เปูาหมาย: > 65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560)
2.
ส ถ า น ก า ร ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) ร๎อยละของผู๎ปุวยCKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(เปูาหมาย: > 50% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2559)
รายการข้อมูล
จังหวัด

จานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่
3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ
จานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr
4 (B)
x 100
(A)

Ax100/B

หมายเหตุ

จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ
วันที่รายงาน)
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................
(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………..……………………………..…
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
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ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ตรวจ

รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี)
....................................................................................................................................................................................

ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร.................................. e-mail……………………….…………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
Leading Indicator
จังหวัด
50. ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน
30 วัน
คานิยาม
ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต๎อกระจกที่ทําให๎ผู๎ปุวย มี
ระดับสายตาแยํกวํา 20/400 ได๎แกํ 5/200, CF, HM, PJ, PL
เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ได๎รับการผําตัดภายใน 30 วัน เทํากับ 80%
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
80
80
80
80
80
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต๎อ
กระจกโดยใช๎แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผําตัดและสร๎างความเข๎มแข็งให๎ระบบ
สุขภาพตาอยํางยั่งยืน ด๎วยการเพิ่มคุณภาพและการเข๎าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย
และลดการสํงตํอออกนอกเขต
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได๎รับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุ
แพทย๑/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทีมจักษุที่ทําการผําตัดต๎อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020thailandทุกราย และ
นํามาคํานวณเป็นร๎อยละเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาตา กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
1) โปรแกรม Vision2020thailand
2) ข๎อมูลการกําหนดเปูาหมายจํานวนผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ใน
ระดับจังหวัด และระดับเขต ที่กําหนดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาตา
กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได๎รับการผําตัด ภายใน
30 วัน
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ที่กําหนดเป็น
เปูาหมาย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตากระทรวงสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
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ปี 2561:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร๎อยละ 80

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 80
ตามตารางท๎าย KPI Template
Vision2020thailand
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอด ร๎อยละ
NA
NA
79.65
จากต๎อกระจกได๎รับ
การผําตัดภายใน 30
วัน
1. นพ.ภูวัต จารุกําเนิดกนก
จักษุแพทย๑ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ๑
(วัดไรํขิง)
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 034-225818
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7222668
โทรสาร : 034-388744
E-mail : drpuwat@yahoo.com
จากโปรแกรมVision2020thailand
1. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรสาร : 02-9659851
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรสาร : 02-5918279

รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
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สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล
ด้านตา
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล
(1) ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ได๎รับการผําตัดภายใน 30 วัน
(เปูาหมาย: ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ได๎รับการผําตัดมากกวําหรือเทํากับ
80% ของเปูาหมาย)
2.
ส ถ า น ก า ร ณ์
...................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
(1) ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ได๎รับการผําตัดภายใน 30 วัน
(เปูาหมาย: ร๎อยละผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding Cataract) ได๎รับการผําตัดมากกวําหรือเทํากับ
80% ของเปูาหมาย)
รายการข้อมูล
จานวนผู้ปุวยตาบอดจากต้อ
จานวนผู้ปุวยตาบอด
ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจาก
กระจก(Blinding Cataract) ที่
จากต้อกระจก
ต้อกระจก (Blinding หมาย
ก
าหนดเป็
น
เปู
า
หมาย
โดย
สถานบริการสุขภาพ
(Blinding
Cataract) ได้รับการ
เหตุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
Cataract) ที่ได้รับ
ผ่าตัด
สุขภาพสาขาตากระทรวง
การผ่าตัด
ภายใน 30 วัน
สาธารณสุข
(A)
(A/B) x100
(B)
จังหวัด 1
จังหวัด 2
จังหวัด 3
จังหวัด ...
ภาพรวมเขต
(ข้อมูล ณ วันที่
รายงาน)
ผู๎รายงาน..............................................................................
ตําแหนํง...............................................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................................................
โทร.................................. e-mail…………………………………
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 50
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
Leading Indicator
เขต
51. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการทันตกรรม
บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง บริการสํงเสริมสุขภาพชํองปาก ปูองกันโรค และรักษา
โรคในชํองปาก ตามความจําเป็น โดยโรงพยาบาลแมํขํายสนับสนุนกําลังคนและวัสดุ และมี
การกํากับติดตาม ให๎หนํวยบริการปฐมภูมิดําเนินการได๎
บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การตรวจ/วางแผนบริการรํวมกับผู๎รับบริการและให๎
คําแนะนําเป็นการเฉพาะรายบุคคล ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพชํองปากตนเอง และการขัด
ทําความสะอาดฟัน
บริการปูองกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การทาฟันด๎วยฟลูออไรด๑วาร๑นิช (เด็กเล็ก) การ
เคลือบหลุมรํองฟันในฟันกราแท๎ซี่ที่ 1 (อายุ 6-7 ปี) และซี่ที่ 2 (อายุ 11-12 ปี) การขูดหิน
น้ําลายเหนือเหงือก และการเคลือบฟลูออไรด๑ในกลุํมที่มีความเสี่ยงสูงตํอโรคฟันผุ
 การฝึกทักษะ หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพให๎ผู๎รับบริการมีความสามารถ
ปฏิบัติได๎จริง โดยแนะนํา/ผู๎รับบริการทดลองปฏิบัติ/และแนะนําเพิ่มเติม
 การดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง ได้แก่ การตรวจชํองปากด๎วยตนเองและสามารถ
จัดการได๎เมื่อมีปัญหา การแปรงฟันได๎สะอาดเพียงพอในระดับปูองกันโรคฟันผุและ
เหงือกอักเสบ การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑สุขภาพชํองปากอยํางเหมาะสม และการเลือก
บริโภคอาหารที่เอื้อตํอสุขภาพชํองปากและเลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยง
บริการรักษา หมายถึง การรักษาพื้นฐาน ได๎แกํ อุดฟัน ขูดหินน้ําลาย และถอนฟัน
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 52
ร๎อยละ 54
ร๎อยละ 56
ร๎อยละ 58
1.เพื่อเพิ่มการเข๎าถึงบริการสุขภาพชํองปากในคนไทย
2.เพื่อควบคุมโรคในชํองปากและลดการสูญเสียฟันแท๎
หนํวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพชํองปาก
เจ๎าหน๎าที่หนํวยบริการปฐมภูมิทุกแหํงบันทึกข๎อมูลในแฟูมบริการในฐานข๎อมูล 43 แฟูม
ฐานข๎อมูล 43 แฟูมรวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนหนํวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพชํองปาก
B = จํานวนหนํวยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ
ร๎อยละหนํวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพชํองปาก = (A/B) x 100
ปีละ 4 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
48.5
49
49.5
50
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50.5
51
51.5
52
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
52.5
53
53.5
54
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
54.5
55
55.5
56
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
56.5
57
57.8
58
วิธีการประเมินผล :
วัดผลการดําเนินงานจาก หนํวยบริการที่จัดบริการสุขภาพชํองปาก
เอกสารสนับสนุน :
1. รายงานการสํารวจอนามัยและสวัสดิการทุก 2 ปี โดยสํานักงานสถิตแหํงชาติ
2. รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหํงชาติทุก 5 ปี โดยสํานักทันตสาธารณสุข
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
หนํวยบริการปฐมภูมิที่จดั บริการสุขภาพชํอง
ปาก
รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากที่มี
คุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

1. นางอมราภรณ๑ สุพรรณวิวัฒน๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-5904215
โทรสาร: 02-5904203
2. นส.ณัฐมนัสนันท๑ ศรีทอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 02-5904216-7
โทรสาร :
กรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ร๎อยละ

2557
-

2558
-

2559
-

ร๎อยละ

-

5.14

50.9

โทรศัพท๑มือถือ : 081-7012350
E-mail : ammablue@gmail.com

โทรศัพท๑มือถือ : 085-8066997
E-mail : dentdata@gmail.com

1. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม
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การดาเนินงาน

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904212
โทรสาร: 02-5904203
กรมอนามัย

โทรศัพท๑มือถือ : 081-2529940
E-mail : pprasertsom@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
Lagging Indicator
เขต
52. จานวนการปลูกถ่ายไตสาเร็จ
การปลูกถ่ายไต หมายถึง การปลูกถํายไตทั้งที่ได๎รับไตบริจาคจากผู๎ที่เสียชีวิต (deceased
donor kidney transplant) และ ที่ได๎รับไตบริจาคจากผู๎ที่มีชีวิต (living donor kidney
transplant)
เกณฑ์เปูาหมาย : > 600 ตํอปีในปีงบฯ 2560
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
650
700
800
1000
1300
วัตถุประสงค์
ผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท๎ายได๎รับการปลูกถํายไตเพิ่มขึ้น
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท๎ายที่ไมํมีข๎อห๎ามทางการแพทย๑ในการรับการรักษาด๎วยการ
ปลูกถํายไต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บข๎อมูลจากทุกโรงพยาบาลที่ทําการปลูกถํายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
(โรงพยาบาลสมาชิกศูนย๑รับบริจาคอวัยวะที่สามารถทําการปลูกถํายไต)
แหล่งข้อมูล
ทุกโรงพยาบาลที่ทําการปลูกถํายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (โรงพยาบาล
สมาชิกศูนย๑รับบริจาคอวัยวะที่สามารถทําการปลูกถํายไต)
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนการปลูกถํายไตสําเร็จ
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A = จํานวนการปลูกถํายไตสําเร็จ
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 50% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 75% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 100% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 50% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 75% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 100% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 50% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 75% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 100% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
ปี 2563:
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รอบ 3 เดือน
25% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
25% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
50% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 75% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 100% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
50% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 75% ของเกณฑ๑เปูาหมาย 100% ของเกณฑ๑เปูาหมาย
ตามตารางทายKPI Template
รายงานประจําปีศูนย๑รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ราย
551
601
รอสิ้นปี
1. นพ.สกานต๑ บุนนาค
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548108 ตํอ 5118 โทรศัพท๑มือถือ : 080-4531110
โทรสาร : 02-3548146
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
รพ.ราชวิถี
คณะกรรมการ service plan สาขารับบริจาคและปลูกถํายอวัยวะ
1. นพ.สกานต๑ บุนนาค
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548108 ตํอ 5118 โทรศัพท๑มือถือ : 080-4531110
โทรสาร : 02-3548146
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
รพ.ราชวิถี
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Leading Indicator
เขต
53. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ECS (Emergency Care System) คือ ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให๎ผู๎เจ็บปุวยฉุกเฉินได๎รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
และปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ
ประกอบด๎วย การปูองกันกํอนเกิด (prevention), การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ (pre hospital
care), ตํอเนื่องถึง การดูแล ณ ห๎องฉุกเฉิน (ER ), การดูแล รักษาใน โรงพยาบาล (In
hospital care) / การดูแลเฉพาะทาง (Definitive care), การสํงตํอ (Inter hospital
care/ Referral System)รวมถึง การจัดระบบบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมูํ (Mass
Casualties Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติ ของสถานพยาบาล /
โรงพยาบาล (Disaster preparedness& Hospital preparedness for Emergency)
ทั้งนี้ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพื้นฐานของสถานพยาบาล แตํละ ระดับ จึงต๎องทําการสํารวจในปีแรก
และ หลังจากนั้น ดําเนินการเพิ่มเติม

เกณฑ์เปูาหมาย
1) จังหวัดที่มีการสํารวจ และทราบเปูาหมายในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(Emergency Care
System) ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ โดยมีโรงพยาบาลเป็นฐาน มากกวํา ร๎อยละ 70 ในชํวงระยะ เวลา 3 ปี และ
พัฒนาด๎านอื่นๆ ตํอไป ตามแผนกาพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยํางครบวงจร เพื่อให๎ผู๎เจ็บปุวยฉุกเฉินได๎รับการ
ดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ
ภาวะภัยพิบัติ
ในปีแรกนี้ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพื้นฐาน โดยในเบื้องต๎น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ในแตํละ
จังหวัด สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และจัดทําแผนรองรับภัยพิบัตินั้นๆ พัฒนา
ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย๑ ที่มีความพร๎อม ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ
รายงานให๎ จังหวัด / เขตบริการสุขภาพ และ กระทรวงสาธารณสุขรับทราบ ตามลําดับ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด F2 ขึ้นไป (=797 รพ)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1) จัดตั้ง คณะทํางานเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ ของสถานพยาบาล /
โรงพยาบาลแตํละระดับ ภายใต๎ คณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินใน
ระดับจังหวัด /ระดับเขต โดยในปีนี้ ให๎เน๎นเรื่องการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับภัย
พิบัติ ของสถานพยาบาล /โรงพยาบาลแตํละระดับ
2) ข๎อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล ที่ได๎จากการสํารวจเบื้องต๎น
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ตามแบบฟอร๑มการประเมินตนเอง ของโรงพยาบาลแตํละระดับ ตามประเด็นที่กําหนด
รวบรวมโดย Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห๑ใน
ระดับเขตสุขภาพ
3) ข๎อมูลจากการประเมินของ ทีมประเมินจากสํวนกลาง / ทีมจากเขตบริการสุขภาพ
1) จากข๎อมูลจากการประเมินตนเอง คณะกรรมการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ
ของสถานพยาบาล /โรงพยาบาลแตํละระดับตามประเด็นที่กําหนด รวบรวมโดย
Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห๑ในระดับเขตสุขภาพ
2) ข๎อมูลจากการประเมินของ ทีมประเมินจากสํวนกลาง / ทีมจากเขตบริการสุขภาพ
แผนรองรับภัยพิบัติของแตํละ โรงพยาบาล และ บูรณาการ กับหนํวยงานในท๎องถิ่น
A = จํานวนโรงพยาบาลที่ทําการประเมินความเสี่ยงของตนเองตามมิติที่กําหนด
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด ใน จังหวัด/ เขตบริการสุขภาพ แตํละ ระดับ
(A/B) x 100
ประเมินติดตามทุก 12 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 70

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 75

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 85

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 90

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :

ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

จัดระดับความสาเร็จเป็น 5 ขั้นตอน (ปีที่ 1 พ.ศ. 2559)
วิธีการประเมินผล : จัดระดับความสาเร็จเป็น 5 ขั้นตอน
ขั้นตอน 1จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร๎อมรองรับสถานการณ๑ภัยพิบัติ ของ
สถานพยาบาล /โรงพยาบาลแตํละระดับ
ขั้นตอน 2สํารวจ/ ประเมินความเสี่ยงของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Hazard risk)
และ ประเมินผลกระทบตํอประชากร / หนํวยบริการ (Impact survey) ตามคูํมือการ
ประเมินตนเองด๎านภัยพิบัติ ขององค๑การอนามัยโลก ปรับโดย กรมการแพทย๑ รํวมกับ
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพ.ศ. 2559
ขั้นตอน 3บุคลากรทางการแพทย๑ ได๎รับการอบรม ตามหลักสูตร การเตรียมความพร๎อม
ของโรงพยาบาลในการรับภัยพิบัติ (Hospital preparedness for Emergency (HOPE)
ของกระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอน 4 จัดทําแผนรองรับภัยพิบัติ สําหรับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล Disaster
managementรวมถึง การพัฒนาทีม MERT, Mini MERT ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน 5การซ๎อมแผนรองรับภัยพิบัติ และสรุปผลการดําเนินการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานตํอไป
1. หลักสูตรการเตรียมความพร๎อมของโรงพยาบาล ในการรับภัยพิบัติ (Hospital
Preparedness for Emergency : HOPE)
2. คูํมือการประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาล ขององค๑การอนามัยโลก ปรับโดยกรมการ
แพทย๑ รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง พ.ศ.2559
3. แบบสํารวจการประเมินตนเอง
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
NA
NA
NA
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-591-8276
E-mail : Ieip.dms@gmail.com,
2. น.พ.รัฐพงษ๑ บุรีวงศ๑
แพทย๑เวชศาสตร๑ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรศัพท๑ : 081-8302844
E-mail : rattapong_b@gmail.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-591-8276
E-mail : Ieip.dms@gmail.com,
2. นางนริศรา แย๎มทรัพย๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narisara.yamsup@gmai.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
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โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-591-8276
E-mail : Ieip.dms@gmail.com,
2. นางนริศรา แย๎มทรัพย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narisara.yamsup@gmai.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

204 | P a g e

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Leading Indicator
เขต
54. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
การพัฒนาห้องฉุกเฉิน ให้ได้คุณภาพ เป็นหนึ่งในนโยบายของการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อรองรับผู๎ปุวยอุบัติเหตุ และ ผู๎ปุวยฉุกเฉิน ทั้งนี้ในระยะแรก เมื่อ พ.ศ. 2555 2557 โรงพยาบาลแตํละระดับ ทําการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อทราบถึง
จุดเดํน และ จุดอํอน ที่ต๎องการปรับปรุง โดย ยึด ตาม แนวทางสูํมาตรฐานของการพัฒนา
ห๎องฉุกเฉิน ของกรมการแพทย๑ ซึ่งมี 12ประเด็น ทั้งนี้ โรงพยาบาล จะมีคณะกรรมกร
พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นผู๎ให๎ข๎อคิดเห็นให๎ประเมิน
อยํางไรก็ตามข๎อมูลที่ได๎ เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินใน
ภาพรวม จากข๎อคิดเห็นของ คณะกรรมการได๎เสนอให๎ มีแนวทางในการประเมิน ระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในเชิงลึก เพื่อให๎ งํายตํอการพัฒนางานฯ และทราบถึง ปัญหา
อุปสรรค ของห๎องฉุกเฉินแตํละระดับ รวมทั้ง ทาง สรพ .(สถาบันพัฒนาคุณภาพ ) ได๎
รํวมมือกับกรมการแพทย๑ ภายใต๎ Service plantrauma & emergency ในการนํารํอง
การพัฒนาตัวชี้วัด ER คุณภาพ ใน ชํวงปี พ.ศ. 2558-2561
ตัวชี้วัดในปี 2559 นี้ จะ เน้นใน 3 ส่วน คือ
มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึงการประเมินผู๎อํานวยการและทีมบริหาร
เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้น ในประเด็น ความพร๎อมของทรัพยากร ได๎แกํ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ระบบการให๎คําปรึกษา การวิเคราะห๑ข๎อมูล
มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน๎นในด๎านผลลัพธ๑จากการเข๎ารับบริการรักษาพยาบาล
(อ๎างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสูํมาตรฐานของห๎องฉุกเฉินจัดทําโดย กรมการแพทย๑
โดยความรํวมมือจากสมาคมเวชศาสตร๑ฉุกเฉินแหํงประเทศไทย และ สถาบันพัฒนา
คุณภาพ)นอกจากนี้ เพื่อให๎ สอดคล๎องกับการเตรียมความพร๎อมของโรงพยาบาล
เกณฑ์เปูาหมาย : โรงพยาบาลประเมินตนเอง ใช๎วิธีเปรียบเทียบข๎อมูลของตนเองในเขตสุขภาพ จากปี 2559 เทียบกับ
ปี 2560
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
70
75
80
85
90
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
โรงพยาบาล ทุกระดับ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ข๎อมูลจากการประเมินตนเอง ตามคูํมือการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลแตํละระดับ ตามประเด็นที่กําหนด
รวบรวมโดย Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห๑ในระดับ
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

เขตสุขภาพ
ข๎อมูล การประเมินตนเอง
A = จํานวนโรงพยาบาลที่ทําการประเมินตนเอง ตาม มิติที่กําหนด
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด ใน จังหวัด/ เขตบริการสุขภาพ แตํละ ระดับ
(A/B) x 100
ประเมินติดตามทุก 12 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
70

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
75

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
85

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
90
จัดระดับความสาเร็จเป็น 3 ขั้นตอน
วิธีการประเมินผล :จัดระดับความสาเร็จเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอน 1.มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล แตํละ
ระดับ พร๎อมทั้ง มีผลการดําเนินงาน ในการพัฒนางานระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ขั้นตอน 2.มีการประเมินตนเองของ โรงพยาบาล ตามแนวทางสูํมาตรฐานของการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ของกรมการแพทย๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล อยํางน๎อย ปี ละ ครั้ง เพื่อให๎ทราบถึงข๎อเดํน และ ข๎อด๎อย ของ
การพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ขั้นตอน 3.นําผลที่ได๎จากการประเมิน นําเสนอผู๎บริหารของโรงพยาบาล และ ระดับสูงขึ้น
ไป ตามลําดับให๎ทราบถึง จุดอํอนจุดด๎อย ที่ประเมิน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินตํอไป
1) คูํมือแนวทางการพัฒนาสูํมาตรฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรมการแพทย๑
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

2) แบบฟอร๑มการประเมินตนเองของโรงพยาบาลแตํละระดับ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
NA
ร๎อยละ
NA
NA
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmai.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. น.พ.รัฐพงษ๑ บุรีวงษ๑
แพทย๑เวชศาสตร๑ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรศัพท๑ : 081-8302844
E-mail : rattapong_b@gmail.com
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmai.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2. นางนริศรา แย๎มทรัพย๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narisara.yamsup@gmai;.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmai.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. นางนริศรา แย๎มทรัพย๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narisara.yamsup@gmai;.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
1. มีการกําหนด
ข๎อตกลงรํวม
เกี่ยวกับเกณฑ๑EMS
คุณภาพใน รพ.
ระดับ F2
2. มีผลการสํารวจ
สถานการณ๑ EMS
คุณภาพใน รพ
ระดับ F2
3. มีแผนพัฒนา
รพ.ระดับ F2 สูํ
EMS คุณภาพ

วัตถุประสงค์

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Leading Indicator
เขต
55. ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ
EMS คุณภาพ หมายถึง การดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน ตั้งแตํเริ่มมีอาการเจ็บปุวยฉุกเฉินในหลาย
หลายรูปแบบ เชํน การจัดบริการดูแลผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอด
เลือดหัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma)เป็นต๎น โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแตํจุด
เกิดเหตุจนถึงห๎องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลชุมชนทุกระดับอยําง ทั่วถึง
ปลอดภัย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ 61
โรงพยาบาล F2 ที่
มีEMS คุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
25

ปีงบประมาณ 62
โรงพยาบาล F2 ที่
มีEMS คุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
25

ปีงบประมาณ 63
โรงพยาบาล F2 ที่
มีEMS คุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
25

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 95 ของ
โรงพยาบาล F2 ที่
มีEMS คุณภาพ

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต จากสาเหตุตํางๆ ที่ต๎องการ fast track
และ นําสํง โรงพยาบาลอยํางถูกต๎อง เชํน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือด
หัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma) เป็นต๎น ด๎วยการจัดให๎มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
สําหรับดูแลผู๎ปุวยตั้งแตํจุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลเพื่อให๎ได๎รับการดูแลความปลอดภัยใน
ระหวํางนําสํงจนพ๎นภาวะวิกฤตโดยคํานึงคุณภาพการปฏิบัติการ
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

และความปลอดภัย ของบุคลากรทางการแพทย๑ ที่ปฏิบัติการ
โรงพยาบาล ทุกระดับ
รายงานการนําสํงผู๎ปุวยฉุกเฉิน เชํน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ
(STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma) ณ โรงพยาบาลของชุดปฏิบัติฉุกเฉิน
ฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศการแพทย๑ฉุกเฉิน (ITEMS)
A= จํานวนโรงพยาบาลทุกระดับที่มีระบบ EMS คุณภาพ
B= จํานวนโรงพยาบาลทุกระดับทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 12 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
สํารวจข๎อมูลEMS คุณภาพ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
EMS คุณภาพ เพิ่มขึ้นจากปี
2560 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
EMS คุณภาพ เพิ่มขึ้นจากปี
2561 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
EMS คุณภาพ เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 95ของโรงพยาบาลทุก
ระดับมีEMS คุณภาพ

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. รายงานผลจากฐานข๎อมูล
2. รายงานการนําสํงผู๎ปุวยฉุกเฉินโดยทีมปฏิบัติการ แตํละ ระดับ
Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
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N/A
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ร๎อยละ

N/A

N/A

N/A

1. น.พ.ไพโรจน๑ เครือกาญจนา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3548108 ตํอ 2919,6204 โทรศัพท๑มือถือ : 081-6400614
โทรสาร : 02-354 070
E-mail :
โรงพยาบาลราชวิถี
2. น.พ.พัฒธพงษ๑ ประภาสันติกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9370567
โทรสาร :
E-mail :
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
3. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmail.com
สํานักนิเทศระบบการแพทย๑ กรมการแพทย๑
สถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรสาร : 02-5918276

2.นางธัณณ๑จิรา ธนาศิริธัชนันท๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
3. นางสินีนุช ไชยสิทธิ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-8721669
โทรสาร : 02-8721603
4. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0 2590 6357
โทรสาร : 0 2965 9851

หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
E-mail : ieip.dms@gmail.com

รองผู๎อํานวยการสํานักยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ผู๎จัดการงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท๑มือถือ : 085-4881669,
081-8191669
E-mail : Thunjira.t@niems.go.th
Sineenuch.c@niems.go.th
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081 935 7334
E-mail : pattarawin@gmail.com
210 | P a g e

5. นายปวิช อภิปาลกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0 2590 6352
โทรสาร : 0 2591 8279
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ/ กรมการแพทย์

นักวิเคราะห๑นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 085 959 4499
E-mail :moeva_dms@yahoo.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Lagging Indicator
ประเทศ
56. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
การเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ ขึ้นกับกลไกของ ความรุนแรงที่เกิด อาจพบการเสียชีวิต
ตั้งแตํ กํอนถึงโรงพยาบาลระหวํางนําสํงโรงพยาบาล หรือ เมื่อถึง โรงพยาบาลแล๎ว
จากข๎อมูลที่เคยรวบรวม สํวนใหญํ เป็นข๎อมูลของผู๎ปุวยที่มารับรักษาในโรงพยาบาล
การเสียชีวิตของผู้ปุวยในจากการบาดเจ็บ ที่มี Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75
หมายถึง การเสียชีวิตของผู๎ปุวยบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งมีการคํานวณ คํา Probability of
survival (Ps) ได๎มากกวําหรือเทํากับ 0.75 (เอกสารแนบนิยาม Multiple injuries)
อยํางไรก็ตาม เพื่อลด ความสูญเสีย การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ กรณีที่ผู๎ปุวยมาถึง
โรงพยาบาล ผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤติจากการบาดเจ็บ ได๎รับบริการการแพทย๑ อยําง รวดเร็ว
ทั่วถึง และ ปลอดภัย

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1 น๎อยกวํา ร๎อยละ 1 น๎อยกวํา ร๎อยละ 1 น๎อยกวํา ร๎อยละ 1 น๎อยกวํา ร๎อยละ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่ปูองกันได๎ของกลุํมผู๎ปุวยบาดเจ็บที่ได๎รับการรักษาภายใน
โรงพยาบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู๎ปุวยบาดเจ็บที่รับไว๎ในโรงพยาบาล
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ผู๎ปุวยบาดเจ็บที่รับเข๎ารักษาภายในโรงพยาบาลทุกราย ที่มีคํา Ps score มากกวําหรือ
เทํากับ 0.75
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรม IS WIN
แหล่งข้อมูล
ฐานข๎อมูล IS
A = จํานวนผู๎ปุวยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีคํา Ps score มากกวําหรือเทํากับ
รายการข้อมูล 1
0.75 และเสียชีวิต
B = จํานวนผู๎ปุวยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ทุกราย ที่มีคํา Ps score มากกวําหรือ
รายการข้อมูล 2
เทํากับ 0.75
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมินติดตาม ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตบริการสุขภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1
ปี 2561 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1
ประเมินผลตามแบบฟอร๑มการประเมิน

รอบ 12 เดือน
น๎อยกวํา ร๎อยละ 1

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

Baseline
data

หน่วยวัด

1. น.พ.สมประสงค๑ ทองมีสี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรสาร : 02-5918276

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
โรงพยาบาลชลบุรี
โทรศัพท๑มือถือ : 080-4341143
E-mail :
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
E-mail : ieip.dms@gmail.com

3. น.พ. ศานิตย๑ นาวิกบุตร
นายแพทย๑ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
1. แพรจิตร จันทร๑ฐิติวงษ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906275,6279 โทรศัพท๑มือถือ 089-4484748
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : tairjit@yahoo.com
2. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmail.com,
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. แพรจิตร จันทร๑ฐิติวงษ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-591-8276
E-mail : ieip.dms@gmail.com
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
2. พ.ญ.นฤมล สวรรค๑ปัญญาเลิศ
หัวหน๎ากลุํมฉุกเฉินทางการแพทย๑
กรมการแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906288
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : ieip.dms@gmail.com,
3. นพ.ภัทรวินฑ๑ อัตตะสาระ
รองผู๎อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906357
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
4. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห๑นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5906352
โทรศัพท๑มือถือ : 085-9594499
โทรสาร 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
60
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สาหรับสถานพยาบาล
Leading Indicator
ประเทศ
57. ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety
มาตรฐาน 2P safety ของสถานพยาบาล หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทางในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานในเรื่องความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงใน
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.05/2690 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
70
80
85
90
ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
แบบสํารวจการดําเนินงานตามแนวทาง 2P safety
โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
A = จํานวนโรงพยาบาลทีผ่ ํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
(A/B) x 100
6 เดือน , 12 เดือน
รอบ 6 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 50
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 60
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 70
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 80
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 85
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลอยํางน๎อยร๎อยละ 90
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 2P safety
สถานพยาบาลได๎ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดครบทุกข๎อ
เกณฑ๑การดําเนินงานตามแนวทาง 2P safety สําหรับสถานพยาบาล
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นางสาวพรพิมล จันทรคุณาภาส
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพท๑มือถือ : 085-1933446
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : pchankunapars @gmail.com
2. นางสาวไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพท๑มือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : praecu@gmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวไพรํา บุญญะฤทธิ์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรสาร : 02-5901641
สานักบริหารการสาธารณสุข

เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ : 092-3953289
E-mail : praecu@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สาหรับสถานพยาบาล
Leading Indicator
เขต
58.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
- สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานใน
กํากับของรัฐ และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- สถานพยาบาลที่ผํานการรับรองมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลที่ได๎รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 หรือขั้น Advanced HA ที่ยังมีอายุการรับรอง

เกณฑ์เปูาหมาย :
(1) ร๎อยละสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรอง HA
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
63

68

72

76

80

81

82

1.1 ร๎อยละสถานพยาบาลภาครัฐที่ผํานการรับรอง HA
2560
2561
2562
2563
70
75
80
85
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
58
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

83

84

85

2564
90

(1) เพื่อพัฒนาระบบการให๎บริการด๎านสาธารณสุข
(2) เพื่อให๎สถานบริหารมีบริการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาลประเภทที่มีเตียงผู๎ปุวยไว๎คา๎ งคืน และให๎
หมายความรวมถึงสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหนํวยงานของรัฐ
ฐานข๎อมูลในระบบของ สรพ.
สรพ.
A = จํานวนสถานพยาบาลที่ผาํ นการรับรอง HA
B = จํานวนสถานพยาบาลทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
60

รอบ 9 เดือน
62

รอบ 12 เดือน
63

การสรุปผลการรับรองที่สถานพยาบาลได๎รับการเยี่ยมสํารวจตามมาตรฐาน HA ที่ยังคงมีสถานะ
อยูํ โดยการคํานวณตามสูตรของตัวชี้วัด

1. รายงานสรุปผลสถานพยาบาลที่ผํานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
สถานพยาบาลที่
ร๎อยละ
44.82
51.97
57.20
ผําน HA
ดร.อาภากร สุปัญญา
ตําแหนํง : หัวหน๎าสํานักประเมินและรับรอง
โทรศัพท๑ที่ทาํ งาน : 02-832-9492
โทรศัพท๑มือถือ : 085-487-2141
โทรสาร : 02-832-9540
E-mail : apakorn@ha.or.th
สํานักประเมินและรับรอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค๑การมหาชน)

สํานักยุทธศาสตร๑ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค๑การมหาชน)

1.พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
โทรศัพท๑ที่ทาํ งาน :02-832-9519
โทรสาร : 02-832-9540

ตําแหนํง : รองผู๎อํานวยการ
โทรศัพท๑มือถือ : 081-807-8483
E-mail : piyawan@ha.or.th

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2. นส.ทวิธนาฒน๑ ดีคราม
ตําแหนํง : นักวิชาการนโยบายและแผน
โทรศัพท๑ที่ทาํ งาน : 02-832-9494
โทรศัพย๑มือถือ : 094-958-3651
โทรสาร : 02-832-9540
E-mail : thawithanat@ha.or.th
สํานักยุทธศาสตร๑ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค๑การมหาชน)
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
2. โครงการระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
Leading Indicator
เขต
59. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลได๎รับการพัฒนา
คุณภาพให๎ได๎ตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ที่
กําหนด ได๎แกํ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 1 เกณฑ๑ประเมิน รพ.สต. ๓ ดี เกณฑ๑ประเมิน Healthy work place ,5 ส.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 2 เกณฑ๑ประเมิน PCA หมวดสําคัญ (หมวด 3,6) และประเมินความพึง
พอใจผู๎รับบริการ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 3 เกณฑ๑การประเมินงานปูองกันควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 4 เกณฑ๑ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 5 เกณฑ๑ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 6 เกณฑ๑ประเมินระบบข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 7 เกณฑ๑ผลลัพธ๑งานตาม KPI ที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเขต
บริการสุขภาพ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 8 เกณฑ๑ 8 รพ.สต.มีผลงาน(วิชาการ) นวัตกรรม, งานวิจัย หรือ R2R ที่นําสูํ
การพัฒนาบริการสาธารณสุขอยํางมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์เปูาหมาย : ร๎อยละของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลผํานเกณฑ๑การประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน เน๎นการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการและ
ความจําเป็น ด๎านสุขภาพของประชาชน เพื่อให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาเครือขํายระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (ด๎านสาธารณสุข) ให๎
ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีความตํอเนื่อง
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 9,777 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว โดยทีม
นิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลที่ผํานเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนจํานวนโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
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ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 20
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 40
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 60
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 80
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 100
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 20

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 40

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 60

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 100

1. เขต สสจ. ผลักดันและสร๎างความเข๎าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ
นโยบาย
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขทําการสํารวจ
และประเมินโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
3. สรุปผลการประเมิน
4. คํานวณอัตราสํวนของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลที่ผํานเกณฑ๑การประเมิน
คุณภาพทั้งหมด
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นายแพทย๑พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5902351
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นายทองดี มุํงดี
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5902351
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5902352
E-mail : mungdee@health.moph.go.th
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นส.ลินดา เหลํารัตนใส

นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5902356
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : linda@health.moph.go.th
2. นายทองดี มุํงดี
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน 02-5902351 :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5902352
E-mail : mungdee@health.moph.go.th
3. นายสมบูรณ๑ ทรัพย๑พุํม
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน 02-5902351 :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5902352
E-mail : ssombon@hotmail.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช
Leading Indicator
เขต
60. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่
กาหนด
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนที่ผํานการ
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ให๎เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 9 แหํง
และตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฏคม 2552 เรื่อง
พระราชทานชื่อโรงพยาบาลเสาไห๎เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อีก 1 แหํง รวมทั้งสิ้น
10 แหํง
เกณฑ์คุณภาพที่กาหนด หมายถึง เกณฑ๑รับรองมาตรฐาน HA โดยโรงพยาบาลที่ได๎รับการ
รับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 หรือ ผําน Re-Accredit

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
60
วัตถุประสงค์

70
80
90
100
เพื่อพัฒนาระบบการให๎บริการด๎านสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ให๎มีคุณภาพมาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รวบรวมข๎อมูลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค๑การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค๑การมหาชน)
A = จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผํานเกณฑ๑รับรอง HA
B = จํานวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั้งหมด
(A/B) x 100
12 เดือน

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ประชุมชี้แจง
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ติดตาม
รวบรวมข๎อมูลผลการ
ระหวํางโรงพยาบาล ความก๎าวหน๎าผลการ ประเมินจากสถาบัน
ที่ผํานเกณฑ๑ HA
ดําเนินงานและ
รับรองคุณภาพ
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พรรษา เพื่อรับทราบ
ตัวชี้วัดและเกณฑ๑
ประเมิน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
โรงพยาบาล

สถานพยาบาล
(องค๑การมหาชน)

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รวบรวมผลการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของทุกปี
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
รพ.ที่ผําน HA
ร๎อยละ
20
30
50

1. นางสาวนิศากร บุญอาจ
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901562
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7828530
โทรสาร : 02-5901562
E-mail : nisakoo@hotmail.com
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา
รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 025901562
โทรศัพท๑มือถือ : 085-4916045
โทรสาร : 02-5901562
E-mail : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)
Leading Indicator
จังหวัด
61. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สาหรับการจัดบริการอาชีวอนา
มัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
คานิยาม
1. หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย๑
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยูํ
ในพื้นที่ที่รัฐบาลได๎กําหนดให๎ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น รวม 10 จังหวัด ได๎แกํ ตาก
สระแก๎ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และ
นราธิวาส
2. การจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความรู๎
ด๎านอาชีวอนามัยเพื่อให๎ผู๎ประกอบอาชีพตํางๆ ได๎รับการดูแลสุขภาพมีการจัดบริการทั้งเชิง
รุกเชิงรับ ที่มุํงเน๎นด๎านการปูองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน การสํงเสริมสุขภาพ
โดยมีการรักษาและพื้นฟูเป็นสํวนเสริมเพื่อให๎ผู๎ประกอบอาชีพในสถานประกอบการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัย
3. การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินงานโดยบุคลากรที่มี
ความรู๎ทางด๎านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎ประชาชนผู๎ที่ได๎รับผลกระทบ
จากสิ่งแวดล๎อมหรืออุบัติภัยฉุกเฉิน ได๎รับการดูแลสุขภาพ มีการจัดบริการทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ ที่มุํงเน๎นด๎านการปูองกันโรคจากสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัย
การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีประเด็นเพิ่มเติมจากเกณฑ๑การจัดบริการอาชีวอนามัย และเกณฑ๑การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล๎อมทั่วไป คือ เพิ่มการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการที่ตั้งขึ้นใหมํในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับอุบัติภัย สารเคมีอันตราย
และสารกัมมันตรังสี
4. ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑ที่กําหนดใน
คูํมือการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีว อนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล๎อม สําหรับโรงพยาบาลศูนย๑/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตั้งแตํระดับเริ่มต๎นพัฒนา (ขั้นพื้นฐาน) ขึ้นไป
เกณฑ์เปูาหมาย : ปี 2564 ร๎อยละ 95 ของหนํวยบริการสาธารณสุขสามารถผํานเกณฑ๑การประเมิน สําหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจําแนกเป็นรายปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 25
ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 90
ร๎อยละ 95
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถเข๎าถึง และได๎รับการบริการ
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
มีการถํายทอดแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน

อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมที่มีคุณภาพ
ประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
1) โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่เปูาหมาย ประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเอง (ตามคูํมือที่ระบุในนิยาม) สํ งให๎ สํ านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศูนย๑/
โรงพยาบาลทั่ ว ไป เปู าหมาย พร๎ อมผลการประเมิ นตนเองและแบบรายงานสรุ ปผลการ
ดําเนิ นงานตามมาตรฐานการจัดบริ การอาชี วอนามัย และเวชกรรมสิ่ งแวดล๎ อม (ดัง แบบ
Report_OHS สสจ.) แจ๎งมายังสํานักงานปูองกันควบคุมโรค
3) สํานักงานปูองกันควบคุมโรค รวบรวมสํงให๎กับสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อวางแผนจัดเตรียมทีมตรวจประเมิน/สอบทวนและสรุปผลการดําเนินงาน
4) สํานักงานปูองกันควบคุมโรครํวมกับทีมตรวจประเมินระดับจังหวัด และสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อมตรวจประเมิน ตามแนวทางของสํานักฯ และให๎ข๎อเสนอแนะ
โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมิน
5) สํานักงานปูองกันควบคุมโรค รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลเพื่อเข๎าสูํกระบวนการ
รับรอง (ดังแบบ Report_OHS_สคร.)
6) กรรมการรับรองผลประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลโรงพยาบาล
7) สสจ.เก็บข๎อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ร๎อยละการผํานเกณฑ๑ของหนํวยบริการ
สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล๎อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ๑ที่กําหนด” ตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน (ดัง
เอกสารแนบท๎าย) ผํานระบบบันทึกข๎อมูลที่ สนย.จะเป็นผู๎พัฒนาขึ้น
8) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม สรุปผลภาพรวมของประเทศและ
รายงานให๎ สนย.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด), สํานักงานปูองกัน
ควบคุมโรคที่ 1-12, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม
A = ผลรวมหนํวยบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
ผํานเกณฑ๑การประเมินฯ ตั้งแตํระดับเริ่มต๎นพัฒนา (ขั้นพื้นฐาน) ขึ้นไป
B = จํานวนรวมของหนํวยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด (24 แหํง)
(A/B) x 100
รายงานความก๎าวหน๎าการดําเนินงานรายไตรมาส และสรุปผลปีละ 1 ครั้ง
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
มีสรุปผลการ มีสรุปผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานรอบ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
1. มีผลร๎อยละการผํานเกณฑ๑ของหนํวยบริการ
สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล๎อม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร๎อยละ 25
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หรือสนับสนุนวิชาการ
ให๎กับหนํวยงานเครือขําย
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ในปี 2560
2. มีสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข๎อเสนอแนะในการดําเนินงานปีตํอไป
ตามแนวทางของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม กรมควบคุมโรค
1. คูํ มื อ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล๎อมสําหรับโรงพยาบาลศูนย๑/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ร๎อยละการผํานเกณฑ๑ของหนํวยบริการ
สาธารณสุ ข สํ าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่ งแวดล๎ อมในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ๑ที่กําหนด”
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละการผํานเกณฑ๑
ร๎อยละ
ของหนํวยบริการ
สาธารณสุข สําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรม
สิ่งแวดล๎อมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามเกณฑ๑ที่กําหนด
1. นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
รองผู๎อํานวยการสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904380
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : bhakdi2005@yahoo.com
2. ดร.อรพันธ๑ อันติมานนท๑
ผู๎อํานวยการศูนย๑พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-3847935, 02-3940166 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : untimanon@gmail.com
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม กรมควบคุมโรค
1. นายแพทย๑ปรีชา เปรมปรี
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5918173
โทรสาร :
2. นางวีณา ภักดีสิริวิชัย

ผู๎อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล๎อม
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
รองผู๎อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบ
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โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904380
โทรสาร :
3. นางสาวอังคณา เมธากุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5904392
โทรสาร:
กรมควบคุมโรค

อาชีพและสิ่งแวดล๎อม
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : bhakdi2005@yahoo.com
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail: occupah@gmail.com

หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 แห่ง)
ข๎อมูลจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม ณ วันที่ 27 ก.ค.59
ชื่อ รพศ., รพท., รพช. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สคร.

จังหวัด

รพศ./รพท.

เชียงราย

รพช.แมํสาย
รพช.เชียงแสน
รพช.เชียงของ

สคร. 1
ตาก

รพท.แมํสอด
รพช.พบพระ
รพช.แมํระมาด

สคร. 2
สคร. 5
สคร. 6

รพช.

กาญจนบุรี
ตราด
สระแก๎ว

ผลการประเมิน ปี 2558-2559
การจัดบริการอาชี
วอนามัย

(รอผลประเมิน)


การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม



(รอผลประเมิน)

รพท.พหลพลพยุหเสนา
รพช.คลองใหญํ
รพท.อรัญประเทศ
รพช.วัฒนานคร

หนองคาย
สคร. 8

รพท.หนองคาย
รพช.สระใคร

นครพนม

รพท.นครพนม









รพช.ทําอุเทน
มุกดาหาร
สคร. 10
สคร. 12

สงขลา

รพท.มุกดาหาร
รพช. หว๎านใหญํ
รพช. ดอนตาล
รพช.สะเดา
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รพช.ปาดังเบซาร๑
นราธิวาส

รพท.นราธิวาสราชนครินทร๑
รพท.สุไหงโกลก
รพช. ตากใบ
รพช. แว๎ง
รพช. ยี่งอ

รวม

10




8
16
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

“ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สาหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กาหนด”
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................................... วันที่รายงาน....................................
ผู้รายงาน (นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตาแหน่ง.........................................
กลุ่มงาน.....................................................................................................เบอร์ติดต่อ......................................
ลาดับ

รายชื่อ รพศ.,รพท.,รพช.
เปูาหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมฯ

แห่ง

แห่ง
ร้อยละ............

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
รวม
ร้อยละผ่าน
เกณฑ์ฯ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 75

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)
Leading Indicator
ประเทศ
62. สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ
แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานซึ่งไมํมีสัญชาติไทย ซี่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 มกราคม 2556 เห็นชอบให๎ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหนํวยงานหลักในการให๎การดูแล
ทางด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขแกํคนตํางด๎าวทั้งหมดที่ไมํได๎อยูํในระบบประกันสังคม
จึงเป็น แรงงานใน 4 สัญชาติ คือ เมียนมาร๑ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งได๎รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ๎าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายให๎ประกอบอาชีพตาม
ประกาศของกระทรวงแรงงาน
สุขภาพ ยึดคานิยามตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คือ ภาวะที่มีความพร๎อม
สมบูรณ๑ทั้งทางรํางกาย คือ รํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง คลํองแคลํว มีกําลัง ไมํเป็นโรค ไมํ
พิการ ไมํมีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริมสุขภาพ
ผลการตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30มีนาคม 2558 จําแนกเป็น 3
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ผู๎ที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ
ประเภทที่ 2 ผู๎ ที่ผํ านการตรวจสุ ขภาพ แตํมีภ าวะติดเชื้อหรื อการเจ็บปุ ว ยด๎ว ยโรคที่
จะต๎องควบคุม ได๎แกํ วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท๎าช๎ าง ซิฟิลิส และโรคพยาธิลําไส๎ ให๎ทําการ
รักษาตํอเนื่อง
ประเภทที่ 3 ผู๎ที่ไมํผํานการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก
- สุขภาพไมํสมบูรณ๑แข็งแรง ที่เป็นอุปสรรคตํอการทํางาน โดยอยูํในดุลยพินิจของแพทย๑
หรือ
- เป็นโรค ต๎องห๎ามมิให๎ทํางาน คือ (1) วัณโรคระยะติดตํอ (2) โรคเรื้อนใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแกํสังคม (3) โรคเท๎าช๎างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแกํสังคม (4) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (5) การติดสารเสพติดให๎โทษ (6) พิษสุราเรื้อรัง
(7) โรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอํอน
โดยระบุ ไ ว๎ ใ นผลการตรวจเป็ น ประเภทที่ 3 ไมํ ส ามารถอนุ ญ าตให๎ ทํ า งานหรื อ อยูํ ใ น
ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวได๎
ดังนั้น กลุํมที่จะได๎รับการรักษาเมื่อพบปัญหาสุขภาพขณะตรวจรํางกาย และผู๎ที่เจ็บปุวย
หลังจากได๎รับอนุญาตให๎พํานักและทํางานในประเทศ ซึ่งสามารถติดตามให๎เข๎ามารับการ
รักษาโดยบุคลากรทางการแพทย๑และอาสาสมัครสาธารณสุขได๎
ปีงบประมาณ 61
ร๎อยละ 78

ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 80

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 82

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 85
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วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

แรงงานที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบอาชีพในประเทศไทย ใน 4 สัญชาติ คือ เมียนมาร๑ ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม
จากรายงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาล
A = จํานวนแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ
B = จํานวนแรงงานตํางด๎าวที่พบมีปัญหาสุขภาพที่สามารถติดตามตัวได๎
(A/B) × 100
6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวที่เข๎ามารับ
บริการตรวจสุขภาพ
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวที่เข๎ามารับ
บริการตรวจสุขภาพ
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 9 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 12 เดือน
ประเมินผล
ความสําเร็จการ
ให๎บริการในกลุํม
แรงงานที่พบปัญหา
สุขภาพ

รอบ 6 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 9 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 12 เดือน
ประเมินผล
ความสําเร็จการ
ให๎บริการในกลุํม
แรงงานที่พบปัญหา
สุขภาพ

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
การคัดกรองแรงงาน การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวที่เข๎ามารับ ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
บริการตรวจสุขภาพ ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ และให๎ดแู ลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 9 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน
ชุมชนโดยอาสาสมัคร
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ
พบปัญหาสุขภาพ

รอบ 12 เดือน
ประเมินผล
ความสําเร็จการ
ให๎บริการในกลุํม
แรงงานที่พบปัญหา
สุขภาพ

ปี 2562 :

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
การคัดกรองแรงงาน
ตํางด๎าวที่เข๎ามารับ

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
การคัดกรองแรงงาน การคัดกรองแรงงาน ประเมินผล
ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน ความสําเร็จการ
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บริการตรวจสุขภาพ ชุมชนโดยอาสาสมัคร ชุมชนโดยอาสาสมัคร ให๎บริการในกลุํม
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ และให๎ดูแลรักษาเมื่อ และให๎ดูแลรักษาเมื่อ แรงงานที่พบปัญหา
พบปัญหาสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพ สุขภาพ
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
การคัดกรองแรงงาน การคัดกรองแรงงาน การคัดกรองแรงงาน ประเมินผล
ตํางด๎าวที่เข๎ามารับ ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน ตํางด๎าวกลุํมเสี่ยงใน ความสําเร็จการ
บริการตรวจสุขภาพ ชุมชนโดยอาสาสมัคร ชุมชนโดยอาสาสมัคร ให๎บริการในกลุํม
และให๎ดูแลรักษาเมื่อ และให๎ดูแลรักษาเมื่อ และให๎ดูแลรักษาเมื่อ แรงงานที่พบปัญหา
พบปัญหาสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพ
พบปัญหาสุขภาพ สุขภาพ
วิธีการประเมินผล :
1. แรงงานตํางด๎าวที่มีปัญหาสุขภาพได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ปุวยที่เฝูาระวังของ
สถานพยาบาลที่เป็นผู๎ให๎บริการตรวจและประกันสุขภาพ
2. มีระบบการเฝูาระวังและคัดกรองโรคในชุมชนของสถานบริการสุขภาพ สําหรับแรงงาน
ตํางด๎าวที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สถานบริการสุขภาพมีระบบบริการสุขภาพเชิงรุกสําหรับแรงงานตํางด๎าวในพื้นที่เชํน
เดี่ยวกับคนไทย
เอกสารสนับสนุน :
1. ประกาศประทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าว
ฉบับ ลงวันที่ 30มีนาคม 2558 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
2. Clinical Practice guideline ของโรคตํางๆ ตามที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข๎อง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
จํานวน
ราย
19,615
1,268
8,965
แรงงานตําง
ด๎าวที่พบ
ปัญหาสุขภาพ
เมื่อมารับ
บริการตรวจ
และประกัน
สุขภาพ ที่
OSS
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางสาวพัชรา เสถียรพักตร๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901639
โทรศัพท๑มือถือ : 082-3240991
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : kalyaneester@gmail.com
2. นางสุดาฟูา วงศ๑หาริมาตย๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901639
โทรศัพท๑มือถือ : 099-0581777
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : sudafawongharimat@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ ศูนย๑ประสานงานสุขภาพแรงงาน การชํวยเหลือเหยื่อค๎ามนุษย๑ และโครงการความรํวมมือ
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จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

กับองค๑การความรํวมมือระหวํางประเทศของประเทศญี่ปุน กระทรวงสาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวพัชรา เสถียรพักตร๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901639
โทรศัพท๑มือถือ : 0823240991
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : kalyaneester@gmail.com
2. นางสุดาฟูา วงศ๑หาริมาตย๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901639
โทรศัพท๑มือถือ : 099-0581777
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : sudafawongharimat@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
Leading Indicator
จังหวัด
63. ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต้
ความครอบคลุมของการได๎รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี(BCG- MMR) โดยเป็นเด็ก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
DTP-HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90 DTP - HB3 ≥ 90 DTP - HB3 ≥ 90 DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาการเข๎าถึงการให๎บริการวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี พื้นที่ชายแดนใต๎
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี พื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บข๎อมูลจากความก๎าวหน๎าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส
แหล่งข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข๎อมูล เก็บข๎อมูลจากความก๎าวหน๎าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส
รายการข้อมูล 1
จํานวนเด็กอายุครบ 1ปี ตามไตรมาส(1,2,3,4)ได๎รับวัคซีน DTP-HB3
รายการข้อมูล 2
จํานวนเด็กอายุครบ 1ปี ตามไตรมาส(1,2,3,4)ได๎รับวัคซีน MMR1
รายการข้อมูล 3
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ปีทั้งหมด ตามไตรมาส(1,2,3,4)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1. จํานวนเด็กอายุครบ 1ปี ตามไตรมาส(1,2,3,4)ได๎รับวัคซีน DTP-HB3 *100 จํานวนเด็ก
อายุครบ 1 ปีทั้งหมด ตามไตรมาส(1,2,3,4)
2. จํานวนเด็กอายุครบ 1ปี ตามไตรมาส(1,2,3,4)ได๎รับวัคซีน MMR1 *100 จํานวนเด็กอายุ
ครบ 1 ปีทั้งหมด ตามไตรมาส(1,2,3,4)
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกสิ้นไตรมาส(3 เดือน)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
DTP-HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
DTP-HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 6 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 9 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 12 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

ปี 2562 :
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รอบ 3 เดือน
DTP-HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 6 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 9 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 12 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 3 เดือน
DTP-HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 6 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 9 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

รอบ 12 เดือน
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95

ปี 2563 :

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
DTP-HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
DTP - HB3 ≥ 90
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
MMR1 ≥ 95
วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากการบันทึกรายงานความครอบคลุมวัคซีนของสถานบริการหลัง
สิ้นแตํละไตรมาส
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
DTP-HB3
ร้อยละ
83.10
87.73
85.46
MMR1
ร้อยละ
81.53
83.87
80.39
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.
ตําแหนํง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นายสมคิด เพชรชาตรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 085-893160
โทรสาร : 074-336084
E-mail : somkitepi@hotmail.com
สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
Lagging Indicator
จังหวัด
64. อัตราการเสียชีวิตของมารดาในชายแดนใต้
การเสียชีวิตของมารดา หมายถึงการเสียชีวิตของมารดาไทยตั้งแตํขณะตั้งครรภ๑ คลอด และ
หลังคลอดภายใน 42 วัน ไมํวําอายุครรภ๑จะเป็นเทําใด หรือการตั้งครรภ๑ที่ตําแหนํงใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวข๎องหรือกํอให๎เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ๑หรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภ์ และคลอด (แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ) ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไมํเกิน 15 ตํอการ ไมํเกิน 15 ตํอการ ไมํเกิน 15 ตํอการ ไมํเกิน 15 ตํอการ ไมํเกิน 15 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
เกิดมีชีพแสนคน
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
15 : แสน LB
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

ลดอัตราตายของมารดาจากสาเหตุที่ปูองกันได๎
หญิงตั้งครรภ๑ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด
ทะเบียนรายงานการตายมารดาไทยจากสถานบริการสาธารณสุข
ฐานข๎อมูลการตายจากสถานบริการสาธารณสุข รวบรวมโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนมารดาตายระหวํางการตั้งครรภ๑ การคลอด หลังคลอด 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเว๎น อุบัติเหตุในชํวงเวลาที่กําหนด
B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชํวงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100,000
ทุก 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
15 : แสน LB

รอบ 9 เดือน
15 : แสน LB

รอบ 12 เดือน
15 : แสน LB

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. จังหวัดรวบรวมข๎อมูลมารดาไทยตายจากระดับอําเภอ ตําบล
2. ศูนย๑อนามัยรวบรวมข๎อมูลมารดาไทยตายจากระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต๎องและ
คํานวณอัตราสํวนการตายของมารดา
3. ศูนย๑อนามัยจัด conference case มารดาไทยตายระดับเขต
4. วิเคราะห๑ สรุปสาเหตุการตายของมารดาและแนวทางแก๎ไข
Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

อัตราส่วนการ

2557

2558

2559

41.7

44.3

54.7

ตายมารดาต่อ
การเกิดมีชีพ
100,000 คน
หมายเหตุ : รายงานการตายของมารดาตามที่อยู่จริง
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. ดร.สุดารัตน๑ ธีระวร
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 073-216767
โทรสาร :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
2. นางเริงฤทัย หลีเส็น
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 073-216767
โทรสาร :
ศูนย๑อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

โทรศัพท๑มือถือ : 081-6982466
E-mail : sudaratipsr@gmail.com

โทรศัพท๑มือถือ : 085-8941540
E-mail : neabigbike@hotmail.com

1. ดร.สุดารัตน๑ ธีระวร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 073-217767
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6982466
โทรสาร : 073-213747
E-mail : neabigbike@hotmail.com
สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
Leading Indicator
ประเทศ
65. ร้ อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเปูา หมายได้รั บการส่งเสริ มพัฒนาระบบบริ การ
สุขภาพให้มีมาตรฐานสากล
สถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมาย หมายถึง สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดไว๎
เพื่อการประกอบโรคศิล ปะ ตามกฎหมายวําด๎ว ยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ๑ ต ามกฎหมายวํ า ด๎ ว ยวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ๑ การ
ประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมตามกฎหมายวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม การประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย๑ตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย๑ ทั้งนี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระไมํวํา
จะได๎รับประโยชน๑ตอบแทนหรือไมํ แตํไมํรวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายวําด๎วยยา ซึ่ง
ประกอบธุ ร กิ จ การขายยาโดยเฉพาะ โดยจั ด ให๎ มี บ ริ ก ารสุ ข ภาพประเภทตํ า งๆ แกํ
ผู๎รับบริการ โดยจําแนกสถานพยาบาลกลุํมเปูาหมายได๎ ดังนี้
1) สถานพยาบาลภาครัฐ ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ตั้งอยูํในพื้นที่จังหวัดทํองเที่ยว ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร กระบี่
ขอนแกํน ชลบุรี เชียงราย เชียงใหมํ ตราด นครราชสี มา นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ๑ ภูเก็ต ระยอง สงขลา และสุราษฎร๑ธานี
2) สถานพยาบาลภาคเอกชน ได๎แกํ สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2547 พร๎ อมด๎ว ยกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
2.1 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนที่มีจํานวนเตียง 100 เตียงขึ้นไป
2.2 สถานพยาบาลประเภทที่ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนที่มีศักยภาพในการให๎บริการ
ผู๎ปุวยชาวตํางชาติ
มาตรฐานสากล หมายถึง กระบวนการผํานข๎อกําหนดหรือขั้น ตอนตามเกณฑ๑คุณภาพ
มาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกาแบบ JCI (Joint Commission International
Accredited Organization) หรือของประเทศไทยแบบ HA หรือ Advanced HA
การส่งเสริม พัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดให๎หรือการกระทําที่มีผลตํอสถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การได๎เข๎ารํ วมประชุม อบรม สัมมนา การออกเยี่ยมตรวจ การ
ชี้แจงในพื้นที่ การให๎คําปรึกษา การปรับปรุงรูปแบบการจัดบริการ การสนับสนุนเอกสาร
วิชาการ คูํมือ แนวทาง ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมพร๎อมโรงพยาบาล/คลินิก ในการพัฒนา
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ตนเองโดยการอบรมความรู๎ตามเกณฑ๑คุณภาพมาตรฐานสากล (Certified body) ของ
สหรัฐอเมริกาแบบ JCI (Joint Commission International Accredited Organization)
หรือของประเทศไทยแบบ HA หรือ Advanced HA
สถานพยาบาลได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล
หมายถึง สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได๎รับการอบรมความรู๎ตามเกณฑ๑ คุณภาพ
มาตรฐานสากลทั้งแบบ JCI และ HA/Advanced HA โดยมีกองสุขภาพระหวํางประเทศ
เป็นผู๎สํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการตํางๆ เพื่อเข๎าสูํกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ทั้งนี้ สถานพยาบาลทุกแหํงเป็นผู๎สมัครใจเข๎าสูํการรรับรองมาตรฐานด๎วยตนเอง
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร๎อยละ 25

ร๎อยละ 30

ร๎อยละ 35

ร๎อยละ 40

เกณฑ๑การให๎คะแนน
ระดับ 1
ร๎อยละ 20
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดับการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

สถานพยาบาลภาครัฐ ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนที่
ตั้งอยูํในจังหวัดทํองเที่ยว 15 จังหวัด สถานพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการให๎บริการ
(100 เตียงขึ้นไป) และคลินิกเอกชนที่มีศักยภาพในการให๎บริการผู๎ปุวยชาวตํางชาติที่ตั้งอยูํ
ในพื้นที่จังหวัดทํองเที่ยว 15 จังหวัด
จากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมจาแนกตามจานวนแห่งของ
สถานพยาบาล
สานัก/กอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษาและผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างประเทศ
A = จํานวนสถานพยาบาลกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการสํงเสริมองค๑ความรู๎ด๎านมาตรฐาน
สถานพยาบาลระดับสากล
B = จํานวนสถานพยาบาลกลุํมเปูาหมายทั้งหมด
(A/B) x 100
การรายงานรอบ 12 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1. ภญ.ศิริณา รติพิชยกุล

หัวหน๎ากลุํมพัฒนาการศึกษาและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
ระหวํางประเทศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
มีรายการยา
เปูาหมาย และ
รายชื่อผู๎ผลิตยาที่มี
ความเป็นไปได๎ใน
การผลิตยาตาม
รายการดังกลําว
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
Leading Indicator
ประเทศ
66. ร้อยละของยากลุ่มเปูาหมายที่ผลิตหรือนาเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
ยากลุ่มเปูาหมาย/รายการยากลุ่มเปูาหมาย คือ ยา/รายการยาที่มีมูลคําการผลิตและ
นําเข๎าสูง (เรียงลําดับ) โดยผลรวมมีมูลคําร๎อยละ 50 ของมูลคําทั้งหมด โดยมี 3 เงื่อนไข
คือ 1) ต๎องเป็นยาที่มีความจําเป็นทางสาธารณสุข 2) ไมํสามารถผลิตได๎เองหรือผลิตเอง
น๎อย 3) มีความเป็นไปได๎ในการผลิตทดแทน
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 20 ของ
ร๎อยละ 20 ของ
รายการยา
รายการยา
กลุํมเปูาหมายมี กลุํมเปูาหมายได๎รับ
ความพร๎อมในการ ทะเบียนตํารับและ
ยื่นขึ้นทะเบียน ผลิตจําหนํายในเชิง
ตํารับ
ในเชิงพาณิชย๑
เพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงยาและวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อได๎ที่ตั้งอยูํบนหลักความ
ยั่งยืน ภายในระบบประกันสุขภาพ สามารถลดคําใช๎จํายในระบบสาธารณสุข
ผู๎บริโภคยา กองทุนประกันสุขภาพ
สืบค๎นจากฐานข๎อมูลทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฐานข๎อมูลทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
A = จํานวนยากลุํมเปูาหมายที่ผลิตหรือนําเข๎าเพื่อทดแทนยาต๎นแบบ
B = จํานวนยากลุํมเปูาหมายทั้งหมด
(A/B) x 100
1 ครั้งตํอปี ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
จัดทํา “รายการยา

รอบ 6 เดือน
มีข๎อมูลสิทธิบัตรยา

รอบ 9 เดือน
มีนโยบายราคายาที่

รอบ 12 เดือน
มีผู๎ผลิตยาในประเทศ
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เปูาหมาย” และ มี
ชํองทางเรํงดํวนใน
การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยากลุํมเปูาหมาย

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

กลุํมเปูาหมายและมี เหมาะสมกับยาที่มี
นโยบายสนับสนุน
การแขํงขันและ
การจัดซื้อยาของ
สนับสนุนยาที่มีการ
ภาครัฐจากผู๎ผลิตใน ผลิตในประเทศ
ประเทศที่ได๎รับ GMP
PIC/s
พิจารณาจากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
Baseline data

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

ไมํมี

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ภญ วรสุดา ยูงทอง

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907155
โทรสาร : 02-5907341
2. ภญ ดร ธารกมล จันทรประภาส

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รับผิดชอบรายการยา
เปูาหมาย ชัดเจน

โทรศัพท๑ทที่ ํางาน : 02-5907028
โทรสาร : 02-5918463
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. ภญ วรสุดา ยูงทอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907155
โทรสาร : 02-5907341
2. ภญ สุกัญญา เจียรพงษ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907162
โทรสาร : 02-5918390
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-

-

-

ผู๎อํานวยการสํานักงานนํารํองประเมิน
ผลิตภัณฑ๑และขึ้นทะเบียนตํารับยาวิจัยและ
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท๑มือถือ : 086-3109302
E-mail : worasuda@fda.moph.go.th
หัวหน๎ากลุํมงานกํากับดูแลยากํอนออกตลาด
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (ด๎านการขึ้นทะเบียนตํารับ)
โทรศัพท๑มือถือ : 089-1420456
E-mail : tankamol@fda.moph.go.th

โทรศัพท๑มือถือ : 086-3109302
E-mail : worasuda@fda.moph.go.th
ผู๎อํานวยการสํานักยา
โทรศัพท๑มือถือ : 089-0416563
E-mail :
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
Leading Indicator
ประเทศ
67. ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ยา
 ระบบการให้คาปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบการให๎
คําปรึกษา แนะนําให๎กับผู๎รับอนุญาตผลิตยาที่มียานวัตกรรมที่อยูํระหวํางวิจัยพัฒนา
(โดยเฉพาะยาที่มีความจําเป็นในระบบสาธารณสุข เป็นภาระคําใช๎จํายสูงในระบบ
สาธารณสุขมีศักยภาพทางการตลาด) เพื่อสนับสนุนให๎มีข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ที่ครบถ๎วนและ
มีคุณภาพเพียงพอในการขึ้นทะเบียนตํารับยา โดยกระบวนการให๎คําปรึกษา 3 รูปแบบ
คือ
1) Pre-application consultation
2) Prior assessment consultation
3) Scientific advice
 ยานวัตกรรม หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน(ยาเคมี และ ยาชีววัตถุ) ยาจากสมุนไพรที่วิจัย
พัฒนาและผลิตในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 ระบบการให้คาปรึกษาการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบ
การให๎คําปรึกษา แนะนําให๎กับผู๎ผลิตเครื่องมือแพทย๑ นักวิจัย ที่มีเครื่องมือแพทย๑
นวัตกรรมใหมํที่อยูํระหวํางการวิจัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนให๎มีข๎อมูลวิชาการด๎าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย๑
ทั้งนี้ รูปแบบการให๎คําปรึกษามี 3 รูปแบบ คือ
1) Pre-application consultation
2) Prior assessment consultation
3) Scientific advice
 เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือแพทย๑ที่ไมํใชํเครื่องมือแพทย๑สําหรับ
การวินิจฉัยภายนอกรํางกาย (non-IVD) และเครื่องมือแพทย๑สําหรับการวินิจฉัย
ภายนอกรํางกาย (in vitro diagnostic: IVD) ที่อยูํระหวํางการวิจัยพัฒนาและผลิตใน
ประเทศไทย
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64
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จํานวนรายการยา
5
7
10
14
และเครื่องมือแพทย๑
ยา = 2
ยา = 3
ยา = 5
ยา = 8
นวัตกรรมที่ผําน เครื่องมือแพทย๑ = 3 เครื่องมือแพทย๑ = 4 เครื่องมือแพทย๑ = 5 เครื่องมือแพทย๑ = 6
กระบวนการให๎
คําปรึกษาฯ ได๎รับ
การขึ้นทะเบียน
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

เพื่อสนับสนุนให๎เกิดนวัตกรรมด๎านยาและเครื่องมือแพทย๑ที่มีความจําเป็นในระบบ
สาธารณสุขยาและเครื่องมือแพทย๑ที่เป็นภาระคําใช๎จํายสูงในระบบสาธารณสุขและมี
ศักยภาพทางการตลาด เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศ อันจะนําไปสูํความมั่นคงด๎านยา
และเครื่องมือแพทย๑ในท๎ายที่สุด
ผู๎บริโภค ผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑ยาและเครื่องมือแพทย๑ทั้งประเทศ
รายงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. รายงานจากสํานักงานนํารํองประเมินผลิตภัณฑ๑และขึน้ ทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร
2. รายงานจากหนํวยให๎คําปรึกษาและสํงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย๑

รายการข้อมูล 1

A = จํานวนรายการยาและเครื่องมือแพทย๑นวัตกรรมที่ผํานกระบวนการให๎คําปรึกษาฯ
และพร๎อมยื่นขึ้นทะเบียน
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนรายการยาและเครื่องมือแพทย๑นวัตกรรมที่ผํานกระบวนการให๎คําปรึกษาฯ
ผํานการขึ้นทะเบียนตํารับยา
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ใช๎วิธีนับรายการยาและเครื่องมือแพทย๑นวัตกรรม
ระยะเวลาประเมินผล
1 ครั้งตํอปี ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน : จํานวนรายการยาและเครื่องมือแพทย๑นวัตกรรมที่ผํานกระบวนการให๎คําปรึกษาฯ และได๎รับการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
20
40 (สะสม)
70(สะสม)
100(สะสม)
วิธีการประเมินผล :
พิจารณาจากรายงานสรุปผลการให๎คําปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย๑
ระหวํางวิจัย
เอกสารสนับสนุน :
รายงานสรุปผลการให๎คําปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย๑ระหวํางวิจัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
1. จํานวนรายการยาและ รายการ
12
เวชภัณฑ๑ที่ผํานระบบ
การให๎คําปรึกษา
รายการ
10
2. จํานวนรายการ
เครื่องมือแพทย๑ที่ผําน
ระบบการให๎
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คําปรึกษา
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. ภญ.วรสุดา ยูงทอง

ผู๎อํานวยการสํานักงานนํารํองประเมินผลิตภัณฑ๑และ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907155 โทรศัพท๑มือถือ : 086-3109302
โทรสาร : 02-5907341
E-mail : worasuda@fda.moph.go.th
2. นางสิรินมาส คัชมาตย๑
ตําแหนํง : เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907149 โทรศัพท๑มือถือ : 094-0680068
โทรสาร : 02-5918445
E-mail : katchams@fda.moph.go.th
หน่วยให้คาปรึกษาและส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. ภญ.วรสุดา ยูงทอง

ผู๎อํานวยการสํานักงานนํารํองประเมินผลิตภัณฑ๑และ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907155 โทรศัพท๑มือถือ : 086-3109302
โทรสาร : 02-5907341
E-mail : worasuda@fda.moph.go.th
2. นางสิรินมาส คัชมาตย๑
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5907149 โทรศัพท๑มือถือ : 094-0680068
โทรสาร : 02-5918445
E-mail : katchams@fda.moph.go.th
หน่วยให้คาปรึกษาและส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
100 ตํารับ
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
Leading Indicator
ประเทศ
68. จานวนตารับยาแผนไทยแห่งชาติ อย่างน้อย 100 ตารับ/ปี
ตารับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ตํารับยาแผนไทยของชาติ ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุ ขลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองและ
สํงเสริ มภูมิปัญญาการแพทย๑แผนไทย พ.ศ.2542 โดยผํ านการกลั่นกรอง คัดเลื อกจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎เชี่ยวชาญ ให๎เป็นตํารับยาแผนไทยแหํงชาติ ที่เหมาะสมกับการนําไป
ผลิตและใช๎ในการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคในยุคปัจจุบันตามศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
100 ตํารับ
100 ตํารับ
100 ตํารับ
100 ตํารับ
เพื่อเพิ่มจํานวนของตํารับยาสมุนไพรแหํงชาติที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ครอบคลุมการรักษา
โรค และเสริ ม สร๎ า งสุ ข ภาพ นํ า ไปสูํ ก ารขึ้น ทะเบี ย น ผลิ ต และจํา หนํ า ยอยํ า งเพี ย งพอ
สามารถทดแทนการนําเข๎ายาจากตํางประเทศ
ตํารับยาแผนไทยของชาติ ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองและสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย๑แผน
ไทย พ.ศ.2542 จํานวน 12,000 ตํารับ
ฐานข๎อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ องค๑ความรู๎และสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย๑แผนไทย
และการแพทย๑ทางเลือก (Thai Traditional Digital Knowledge: TTDK)
ฐานข๎อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ องค๑ความรู๎และสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย๑แผนไทย
และการแพทย๑ทางเลือก (Thai Traditional Digital Knowledge: TTDK)
A = จํานวนตํารับยาแผนไทยแหํงชาติ
A = จํานวนตํารับยาแผนไทยแหํงชาติ อยํางน๎อย 100 ตํารับ/ปี
ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)

รายการข้อมูล 1
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 ตํารับ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
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100 ตํารับ
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 ตํารับ

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 ตํารับ

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12 เดือน
100 ตํารับ
จํานวนตํารับยาแผนไทยแหํงชาติ ที่ได๎รับการตีพิมพ๑ในตํารายาแผนไทยแหํงชาติ
ตํา รั บ ยาแผนไทยของชาติ ที่ รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ลงนามในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองและสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย๑แผน
ไทย พ.ศ.2542
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ตํารับ
ไมํมี
ไมํมี
ไมํมี
(เริ่มปี 60)
1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ

ผู๎ชํวยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและ
การแพทย๑ทางเลือก และ
ผู๎อํานวยการสํานักงานวิชาการแพทย๑ดั้งเดิม
ระหวํางประเทศ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5914409
โทรศัพท๑มือถือ : 085-4856900
โทรสาร : 02-5914409
E-mail : anchaleeuan@gmial.com
2. นายแพทย๑ ขวัญชัย วิศิษฐานนท๑
ผู๎อํานวยการสถาบันการแพทย๑แผนไทย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-21495653
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9735292
โทรสาร :
E-mail :
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สํานักยุทธศาสตร๑ กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก

1. นางสาวศศิธร ใหญํสถิตย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-29659490
โทรสาร :

นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 086-8812521
E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com
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สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
จัดทําฐานข๎อมูล
นวัตกรรมด๎าน
วิทยาศาสตร๑
การแพทย๑

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
Leading Indicator
ประเทศ
69. จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการ
ด้านสุขภาพ
1. นวัต กรรมที่คิด ค้น ใหม่ เทคโนโลยีสุข ภาพ หมายถึง นวั ตกรรมด๎า นวิท ยาศาสตร๑
การแพทย๑ที่ครอบคลุมทั้งด๎านชันสูตรโรคและด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภค
2. การพั ฒ นาต่ อ ยอดการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง การนํ า นวั ต กรรมด๎ า น
วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ครอบคลุมทั้งด๎านชันสูตรโรคและด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภคไปใช๎ตํอ
ยอดให๎เกิดประโยชน๑ในงานด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขของประเทศ
3. คาจาจัดความของคาว่า "นวัตกรรม" คือ เป็นผลงานที่มีความใหมํ ที่ผํานการทดสอบ
วําสามารถใช๎ได๎จริง และมีการนําไปใช๎ประโยชน๑เรียบร๎อยแล๎ว เชํน การทดสอบใหมํที่ผําน
การ validate แล๎ว นําไปเปิดให๎บริการ และมีผู๎สํงตัวอยํางมาขอรับบริการแล๎ว โดยระดับ
ความเป็นนวัตกรรมสามารถแบํงเป็นนวัตกรรมระดับกรม ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยของนวัตกรรม ร๎อยของนวัตกรรม ร๎อยของนวัตกรรม ร๎อยของนวัตกรรม
ของกรม
ของกรม
ของกรม
ของกรม
วิทยาศาสตร๑วิทยาศาสตร๑การ วิทยาศาสตร๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑มีการ
แพทย๑มีการนําไปใช๎ การแพทย๑มีการ
การแพทย๑มีการ
นําไปใช๎ให๎เกิด
ให๎เกิดประโยชน๑
นําไปใช๎ให๎เกิด
นําไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ ร๎อยละ ร๎อยละ 50
ประโยชน๑ ร๎อยละ ประโยชน๑ ร๎อยละ
25
75
100
เพื่อให๎นวัตกรรมด๎านวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ครอบคลุมทั้งด๎านชันสูตรโรคและด๎าน
คุ๎มครองผู๎บริโภคมีการนําไปใช๎ตํอยอดให๎เกิดประโยชน๑ในภารกิจด๎านการแพทย๑และ
สาธารณสุขของประเทศ
ประชาชนชาวไทย
1. จัดทําฐานข๎อมูลนวัตกรรม
2. ประเมินผลนวัตกรรมที่มีการนําไปใช๎
กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
A = จํานวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ถูกนําไปใช๎
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รายการข้อมูล 2
B = จํานวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ในฐานข๎อมูลทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
5 ปี โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีการประเมินผลทุกปี
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ฐานข๎อมูลนวัตกรรม
1 ฐานข๎อมูล
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
25
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
75
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
วิธีการประเมินผล :
ประเมินผลจากจํานวนนวัตกรรมที่นําไปใช๎แก๎ปัญหาทางการแพทย๑และสาธารณสุข
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

1. นางสาววรางคณา อํอนทรวง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. นางเดือนถนอม พรหมขัติแก๎ว
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
1. นางสาววรางคณา อํอนทรวง

ผู๎อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิทยาศาสตร๑ทรงคุณวุฒิ
สํานักวิชาการวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ผู๎อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
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การดาเนินงาน

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :
2. นางสาวสมฤดี พินินจอักษร
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5899868
โทรสาร :

โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : budget_plan@dmsc.mail.go.th
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
10. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
Leading Indicator
ประเทศ
70. จานวนงานวิจัยสมุนไพรที่นามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาดอย่างน้อย 10
เรื่องต่อปี
งานวิจัยสมุนไพร หมายถึง จํานวนงานวิจัยจากชุ ดโครงการวิจัยสมุนไพรทั้งเดี่ยวและ
ตํารับ รวมถึงงานวิจัยด๎านการแพทย๑แผนไทยที่ครบหํวงโซํคุณคํา สามารถสํงตํอเพื่อใช๎
ประโยชน๑ในระบบบริการสุขภาพและ/หรือ ทางเศรษฐกิจ

คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
10 เรื่อง
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
10 เรื่อง
12 เรื่อง
12 เรื่อง
15 เรื่อง
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขํงขันของประเทศของสมุนไพรด๎วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรจากการวิจัย
2. เพื่อลดมูลคําการนําเข๎าและการพึ่งพายาจากตํางประเทศ
3. เพิ่มทางเลือกให๎แกํแพทย๑และผู๎ปุวยในการรักษาพยาบาล
สมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรตํารับ และองค๑ความรู๎การแพทย๑แผนไทย
การสํารวจและดําเนินงานรํวมกับเครือขํายการวิจัย โดยมีกรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทย
และการแพทย๑ทางเลือกเป็นศูนย๑กลางเชื่อมตํอ
กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
A = จํานวนงานวิจัยสมุนไพรที่นํามาใช๎จริงทางการแพทย๑ หรือการตลาด
A =จํานวนงานวิจัยสมุนไพรที่นํามาใช๎จริงทางการแพทย๑ หรือการตลาดอยํางน๎อย 10 เรื่อง
ตํอปี
ทุก 1 ปี(เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
10 เรื่อง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
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10 เรื่อง
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
12 เรื่อง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
12 เรื่อง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
15 เรื่อง

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

การสํารวจงานวิจัยสมุนไพร
แผนแมํบทแหํงชาติ วําด๎วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-2224-3247
โทรสาร :0-2224-3247
2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุํง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1495653
โทรสาร :

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัย
โทรศัพท๑มือถือ : 083-1174297
E-mail : kungfu55@gmail.com
ผู๎อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแหํงชาติ
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9735292
E-mail : wsornrung@gmail.com

3. นางศรีจรรยา โชตึก
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 0-2965-9490
โทรศัพท๑มือถือ : 099-2459791
โทรสาร :
E-mail : kungfu55@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สํานักยุทธศาสตร๑ กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก

1. นางสาวศศิธร ใหญํสถิตย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-9659490
โทรสาร :

นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท๑มือถือ : 086-8812521
E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com
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สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชือ่ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
71. ระดับความสาเร็จในการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ
แผนกาลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง แผนกําลังคนด๎านสุขภาพของเขตสุขภาพแตํละเขต
ที่ได๎ดําเนินการกําหนดแผนอัตรากําลัง แผนการพัฒนากําลังคน และแผนบริหารกําลังคน
ของเขตสุขภาพไว๎
หน่วยบริ การ หมายถึง หนํว ยบริการสาธารณสุ ขในสั งกัดสํ านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับ
อัตรากาลัง หมายถึง จํานวนและประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงอยูํที่หนํวยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได๎จากระบบข๎อมูล HROPS
ของกลุํมบริหารงานบุคคล สป.
หน่วยบริการที่มีอัตรากาลังสอดคล้องกับแผนกาลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง หนํวย
บริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอัตรากําลัง 80-100%
ของแผนอัตรากําลังในแผนกําลังคนด๎านสุขภาพ

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
มีแผนกําลังคนด๎าน มีแผนกําลังคนด๎าน มีแผนกําลังคนด๎าน มีแผนกําลังคนด๎าน มีแผนกําลังคนด๎าน
สุขภาพระดับเขต สุขภาพระดับเขต สุขภาพระดับเขต สุขภาพระดับเขต สุขภาพระดับเขต
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพ
จํานวน 4 เขต
จํานวน 6 เขต
จํานวน 8 เขต
จํานวน 10 เขต
จํานวน 12 เขต
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มีกาํ ลังคนด๎านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
หนํวยงานตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการพัฒนาคน ให๎สามารถตอบสนองตํอทิศ
ทางการของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดเปูาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
หนํวยบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห๑จากระบบข๎อมูล HROPS เทียบกับแผนกําลังคนของเขตสุขภาพ
แหล่งข้อมูล

1. ข๎อมูลอัตรากําลัง ใช๎ข๎อมูลจากระบบข๎อมูล HROPS ของกลุํมบริหารงานบุคคล สป.
2. แผนกําลังคนด๎านสุขภาพ ใช๎ข๎อมูลจากเอกสารแผนกําลังคนด๎านสุขภาพของแตํละเขต
สุขภาพ
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
1 ปี
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
4 เขตนํารํอง มีการ
4 เขตนํารํอง
จัดทําฐานข๎อมูลเพื่อ มีแผนกําลังคนด๎าน
ประกอบการจัดทํา
สุขภาพ (HRP)
แผนที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
6 เขตสุขภาพ มีการ
6 เขตสุขภาพ
จัดทําฐานข๎อมูลเพื่อ มีแผนกําลังคนด๎าน
ประกอบการจัดทํา
สุขภาพ (HRP)
แผนที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
8 เขตสุขภาพ มีการ
8 เขตสุขภาพ
จัดทําฐานข๎อมูลเพื่อ มีแผนกําลังคนด๎าน
ประกอบการจัดทํา
สุขภาพ (HRP)
แผนที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
4 เขตนํารํอง
4 เขตนํารํองมีแผน
มีแผนพัฒนากําลังคน กําลังคนด๎านสุขภาพ
(HRD) และแผน
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง
บริหารจัดการ
HRP, HRD และ
กําลังคน (HRM)
HRM
รอบ 9 เดือน
6 เขตสุขภาพ
มีแผนพัฒนากําลังคน
(HRD) และแผน
บริหารจัดการ
กําลังคน (HRM)

รอบ 12 เดือน
6 เขตสุขภาพ
มีแผนกําลังคนด๎าน
สุขภาพครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้ง HRP,
HRD และ HRM

รอบ 9 เดือน
8 เขตสุขภาพ
มีแผนพัฒนากําลังคน
(HRD) และแผน
บริหารจัดการ
กําลังคน (HRM)

รอบ 12 เดือน
8 เขตสุขภาพ
มีแผนกําลังคนด๎าน
สุขภาพครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้ง HRP,
HRD และ HRM

รอบ 9 เดือน
10 เขตสุขภาพ
มีแผนพัฒนากําลังคน
(HRD) และแผน
บริหารจัดการ
กําลังคน (HRM)

รอบ 12 เดือน
10 เขตสุขภาพ
มีแผนกําลังคนด๎าน
สุขภาพครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้ง HRP,
HRD และ HRM

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
10 เขตสุขภาพ มีการ
จัดทําฐานข๎อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดทํา
แผนที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน

รอบ 6 เดือน
10 เขตสุขภาพ
มีแผนกําลังคนด๎าน
สุขภาพ (HRP)

ปี 2564 :
254 | P a g e

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
12 เขตสุขภาพ มีการ
12 เขตสุขภาพ
12 เขตสุขภาพ
12 เขตสุขภาพ
จัดทําฐานข๎อมูลเพื่อ มีแผนกําลังคนด๎าน มีแผนพัฒนากําลังคน มีแผนกําลังคนด๎าน
ประกอบการจัดทํา
สุขภาพ (HRP)
(HRD) และแผน
สุขภาพครอบคลุม
แผนที่ถูกต๎อง
บริหารจัดการ
ทุกมิติ ทั้ง HRP,
ครบถ๎วน
กําลังคน (HRM)
HRD และ HRM
วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากข๎อมูลในระบบ HROPS เปรียบเทียบกับเอกสารแผนกําลังคนด๎านสุขภาพของ
เขต
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นายแพทย๑สุวิชา สฤงคารพูนเพิ่ม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางธิติภัทร คูหา

รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มภารกิจกาลังคนด้านสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุํมภารกิจกําลังคนด๎านสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สป.
กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สป.
1. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย๑
นักวิเทศสัมพันธ๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02 590 2459
โทรศัพท๑มือถือ : 084 933 5346
โทรสาร : 02 590 2459
E-mail : hrh.bps@gmail.com
กลุ่มภารกิจกาลังคนด้านสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นางมัธยัสถ๑ เหลําสุรสุนทร
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Leading Indicator
เขต
72. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้
ตามเกณฑ์เปูาหมายที่กาหนด
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมีกระบวนการ
ในการดําเนินการเพื่อให๎กําลังคนด๎านสุขภาพของเขตมีปริมาณที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะ
อยํ า งมื อ อาชี พ และมี ศั ก ยภาพตามเกณฑ๑ ม าตรฐานในทุ ก ระดั บ การบริ ก ารสุ ข ภาพ
ประชาชนเข๎าถึงบริการได๎อยํางครอบคลุมทุกสิทธิ รวมทั้งการพัฒนาสูํการบริการสุขภาพใน
ระดับนานาชาติ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยในกระบวนการต๎องมีองค๑ประกอบดังนี้
1.การวางแผนกาลังคนของเขต หมายถึง กระบวนการกําหนดอัตรากําลังบุคลากรด๎าน
สุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุม 5 กลุํม ประกอบด๎วย
1.บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 6 สายงาน ได๎แกํ ทันตแพทย๑ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย๑ นักกายภาพบําบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals)ได๎แกํ
2.1 บุ คลากรซึ่งเป็นผู๎ ประกอบโรคศิ ล ปะ 7 สายงาน ได๎แกํ นักรังสี การแพทย๑ นัก
กิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร๑การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก นักฟิสิกส๑รังสี และนักการแพทย๑แผนไทย
2.2 บุ คลากรอื่น มี 7 สายงาน ได๎แกํ นักวิช าการทันตสาธารณสุ ข นักโภชนาการ
นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ นักสังคมสงเคราะห๑ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ๑
นักวิชาการอาหารและยา
3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด๎วย เจ๎าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม เจ๎าพนักงานสาธารณสุข เจ๎าพนักงานเวชสถิติ
และเจ๎าพนักงานรังสีการแพทย๑
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด๎วย ธุรการ การเงิน พัสดุ นิติกรฯลฯ
5.บุคลากรผู๎ทําหน๎าที่บริหารงาน ประกอบด๎วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต๎น
2.การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการสร๎าง
และพัฒนาความรํวมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนในเขตเพื่อใช๎ประโยชน๑การ
สร๎างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให๎บริการแกํประชาชนในเขตสุขภาพ
3.การบริหารงบประมาณด้านกาลังคน หมายถึง กระบวนการในการใช๎งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร๑ โดยพิจารณาจากการกําหนดเปูาหมายการพัฒนา
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ผลการพัฒนา และร๎อยละการใช๎งบประมาณได๎ตามแผนที่กําหนด
4.การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการในการสรร
หา จัดสรร กระจาย บุคลากร โดยกําหนดจากความต๎องการนําไปสูํการวางแผนการผลิต
และพัฒนาที่สอดคล๎องกัน รวมทั้ง การกําหนดเนื้อหาหลักสูตรด๎านการผลิตและพัฒนาที่
ตอบสนองยุทธศาสตร๑
5.การประเมิน ผลกระทบจากปัญหากาลังคนของเขตและการแก้ไขปัญหา หมายถึง
กระบวนการในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรในเขตเพื่อมิให๎เกิดผล
กระทบตํอการบริการแกํประชาชน โดยต๎องการการประเมินสถานการณ๑ ข๎อขัดแย๎งทาง
วิชาชีพ สถานการณ๑ที่กํอให๎เกิดการประท๎วง ฯลฯ จนเกิดผลเสียในภาพรวม
เกณฑ์ เ ปู า หมายที่ ก าหนด หมายถึ ง ผลลั พ ธ๑ ที่ ค าดหวั ง ของการดํ า เนิ น การทั้ ง 5
องค๑ประกอบ ตามรายละเอียดที่กําหนด ดังนี้
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล
1.การวางแผน 1.การแผนกําลังคนของเขตมี
กําลังคนของ ความครอบคลุมกําลังคนทุกกลุมํ
เขต
และทุกมิติของการพัฒนา
2.การแผนกําลังคนของเขตมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑เขต
และประเทศ

เกณฑ์เปูาหมาย
1..เน๎นการวางแผน
กําลังคน 5 กลุํม
(ตามที่กําหนด)ในทุก
ระดับบริการสุขภาพ
2.เน๎นการวางแผน
กําลังคนใน 4
Excellence ตาม
ยุทธศาสตร๑ 20 ปี
2.การสร๎าง
1.ประเมินการบริหารการใช๎
ความครอบคลุมร๎อย
ความรํวมมือ ทรัพยากรด๎านการผลิตและ
ละ100ของสถาบัน
ด๎านการผลิต พัฒนากําลังคนในเขตที่มี
การผลิตและพัฒนา
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
กําลังคนทีต่ ั้งอยูํใน
กําลังคน
2.ประเมินผลการพัฒนาเครือขําย พื้นที่ของเขตสุขภาพ
ด๎านการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในเขตและการมีสํวนรํวมในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ภาพรวมของเขต
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล
เกณฑ์เปูาหมาย
3.การบริหาร 1.การใช๎ ง บประมาณได๎ อ ยํ า งมี ใช๎เกณฑ๑ของการ
งบประมาณ ประสิทธิภาพ และทันเวลา
เบิกจํายงบประมาณ
ด๎านการ
ภาครัฐตามมติ ครม.
พัฒนา
ในแตํละปี
กําลังคน

ค่าเปูาหมาย
เฉลี่ย 5 ปี
ที่ระดับ 3
และเปูาหมาย
รายปีที่ระดับ 5

เฉลี่ย 5 ปี
ที่ระดับ 3
และเปูาหมาย
รายปีที่ระดับ 5

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
ที่ระดับ 3
และเปูาหมาย
รายปีที่ระดับ 5
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4.การบริหาร
จัดการด๎าน
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน

5.การ
ประเมินผล
กระทบจาก
ปัญหา
กําลังคนของ
เขตและการ
แก๎ไขปัญหา

1.การจัดสรรบุคลากรมีการ
กระจายอยํางเหมาะสม
2.การกํา หนดเปูา หมายการผลิ ต
แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
สอดคล๎ องกับ ความต๎ องการของ
เขต

1.มีกําลังคนทดแทน
อยํางเพียงพอตาม
เกณฑ๑ของ FTEและ
มาตรฐานตํอ
ประชากร
2.มีการพัฒนา
บุคลากรได๎ตาม
เกณฑ๑ที่กําหนดทั้ง
วิชาชีพ คุณธรรม
และคํานิยมองค๑กร
(MOPH)
1.ประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหา จํานวนข๎อร๎องเรียน/
กําลังคนของเขตมีความเหมาะสม อัตราการย๎าย
2.การลดข๎อร๎องเรียนและ การ
ลาออก/จํานวนการ
ตํอรองทางวิชาชีพที่อาจกํอให๎เกิด ขาดแคลนบุคลากร
ความเสียหายในระดับประเทศ
ในระดับเขตลดลงปี
ละร๎อยละ10

เฉลี่ย 5 ปี
ที่ระดับ 3
และเปูาหมาย
รายปีที่ระดับ 5

เฉลี่ย 5 ปี
ที่ระดับ 3
และเปูาหมาย
รายปีที่ระดับ 5

เกณฑ์เปูาหมาย : เฉลี่ย 5 ปีเขตสุขภาพต๎องผํานเกณฑ๑ระดับ 3 ขึ้นไปร๎อยละ100 และในแตํละปี กําหนดให๎ร๎อยละของเขต
ที่ผํานระดับ 5 ไว๎ดังตารางนี้
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ60
ร๎อยละ70
ร๎อยละ80
ร๎อยละ90
ร๎อยละ100
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการกําลังคนของเขตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
การสํารวจ /การรวบรายงานรายไตรมาส/วิเคราะห๑ผลการนิเทศตรวจราชการ
แหล่งข้อมูล
หนํวย CHRO ของเขต หรือ จังหวัด
รายการข้อมูล 1
จํานวนอัตรากําลังทุกสายงานของทุกจังหวัดในเขต
รายการข้อมูล 2
จํานวนทรัพยากรด๎านการบริหารกําลังคนของเขต
รายการข้อมูล 3
แผนยุทธศาสตร๑ของเขต /แผนกําลังคนของเขต
สูตรคานวณตัวชี้วัด
จํานวนเขตสุขภาพที่ผํานเกณฑ๑ x 100
จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมด(12)
ระยะเวลาประเมินผล
2 ครั้ง (ตามรอบการตรวจราชการ)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑ 7 เขต ผํานเกณฑ๑ ทั้ง
ตามองค๑ประกอบข๎อ1 ตามองค๑ประกอบข๎อ ตามองค๑ประกอบทุก 5 องค๑ประกอบที่
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และ2ที่ระดับคะแนน 3-4ที่ระดับคะแนน 1 ข๎อที่ระดับคะแนน 1
1

ระดับคะแนน2

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑ 8 เขต ผํานเกณฑ๑ ทั้ง
ตามองค๑ประกอบข๎อ1 ตามองค๑ประกอบข๎อ ตามองค๑ประกอบทุก 5 องค๑ประกอบที่
และ2ที่ระดับคะแนน 3 -4ที่ระดับคะแนน ข๎อที่ระดับคะแนน2
ระดับคะแนน3
2
2
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑ 9 เขต ผํานเกณฑ๑ ทั้ง
ตามองค๑ประกอบข๎อ1 ตามองค๑ประกอบข๎อ ตามองค๑ประกอบทุก 5 องค๑ประกอบที่
และ2ที่ระดับคะแนน 3-4ที่ระดับคะแนน3 ข๎อที่ระดับคะแนน3
ระดับคะแนน 4
3
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
10 เขต ผํานเกณฑ๑
ตามองค๑ประกอบข๎อ1 ตามองค๑ประกอบข๎อ ตามองค๑ประกอบทุก ทั้ง 5 องค๑ประกอบที่
และ2ที่ระดับคะแนน 3-4ที่ระดับคะแนน4 ข๎อที่ระดับคะแนน4
ระดับคะแนน5
4
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขตผํานเกณฑ๑
ทุกเขต (12 เขต)
ตามองค๑ประกอบข๎อ1 ตามองค๑ประกอบข๎อ ตามองค๑ประกอบข๎อ ผํานเกณฑ๑ ทั้ง 5
และ2ที่ระดับคะแนน 3ที่ระดับคะแนน 5 4 ที่ระดับคะแนน 5 องค๑ประกอบที่ระดับ
5
คะแนน 5
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห๑ผลเปรียบเทียบเกณฑ๑ และคํานวนตามสูตร
เอกสารสนับสนุน :
แผนกําลังคนของเขต/เรื่องร๎องเรียนที่เกี่ยวข๎องกับเขต
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
เขตสุขภาพมี
ร๎อยละ
50
การบริหาร
จัดการระบบ
การผลิตและ
พัฒนา
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

กําลังคนได๎
ตามเกณฑ๑
เปูาหมายที่
กําหนด
1. นางอริยา สุขลิ้ม

นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ กลุํมนโยบายและยุทธศาสตร๑
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท๑มือถือ : 081-8576870
E-mail : ariya975@yahoo.com

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901819
โทรสาร :
2. นางกัลยา เนติประวัติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901818
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : Catypakdee@gmail.com
3. นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สถาบันพระบรมราชชนก/สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑/บริหารงานบุคคล สป/สบพช

1.นางกัลยา เนติประวัติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901818
โทรสาร :
สถาบันพระบรมราชชนก

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : Catypakdee@gmail.com
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แบบรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
เขตสุขภาพที่.........................วันที่....................................ชื่อผู้รายงาน..............................................................................

ร๎อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได๎ตามเกณฑ๑เปูาหมายที่กําหนด
องค์ประกอบ

ระดับ เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละ
คะแนน
ระดับ
1.การวางแผนกําลังคนของ
5
แผนกําลังคนเชื่อมโยงกับ
เขต
ยุทธศาสตร๑4 Excellence และ
ครอบคลุมทุกกลุํมทุกระดับ
บริการ
4
แผนกําลังคนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑4 Excellence
ครอบคลุม 4 กลุํมในทุกระดับ
บริการ
3
แผนกําลังคนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑4 Excellence
ครอบคลุม 3 กลุํมในทุกระดับ
บริการ
2
แผนกําลังคนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑4 Excellence
ครอบคลุม 2 กลุํมในทุกระดับ
บริการ

รายละเอียดข้อมูลผล คะแนน
การดาเนินงาน
ที่ได้
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องค์ประกอบ

2.การสร๎างความรํวมมือ
ด๎านการผลิตและพัฒนา
กําลังคน

ระดับ เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละ
คะแนน
ระดับ
1
แผนกําลังคนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑4 Excellence
ครอบคลุม 1 กลุํมในทุกระดับ
บริการ
5
มีการสร๎างความรํวมมือของ
สถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุมร๎อยละ100
4
มีการสร๎างความรํวมมือของ
สถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุมร๎อยละ80
3
มีการสร๎างความรํวมมือของ
สถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุมร๎อยละ60
2

1

3.การบริ ห ารงบประมาณ
ด๎านกําลังคน

5

รายละเอียดข้อมูลผล คะแนน
การดาเนินงาน
ที่ได้

มีการสร๎างความรํวมมือของ
สถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุมร๎อยละ40
มีการสร๎างความรํวมมือของ
สถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุมร๎อยละ20
การเบิกจํายงบประมาณร๎อยละ
80

4

การเบิกจํายงบประมาณร๎อยละ
70

3

การเบิกจํายงบประมาณร๎อยละ
60
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องค์ประกอบ

4.การบริ ห ารจั ด การด๎ า น
การผลิตและพัฒนากําลังคน

ระดับ เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละ
คะแนน
ระดับ
2
การเบิกจํายงบประมาณร๎อยละ
50
1

การเบิกจํายงบประมาณต่ํากวํา
ร๎อยละ50

5

1.ด๎านการผลิต มีการบริหาร
จัดการกําลังคนทดแทนอยําง
เพียงพอตามเกณฑ๑ของ FTE2
เฉลี่ยร๎อยละ 80ของเปูาหมาย
2.ด๎านการพัฒนา มีการบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากรได๎ตาม
เปูาหมาย
1.ด๎านการผลิต มีการบริหาร
จัดการกําลังคนทดแทนอยําง
เพียงพอตามเกณฑ๑ของ FTE2
เฉลี่ยร๎อยละ 60ของเปูาหมาย
2.ด๎านการพัฒนา มีการบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากรได๎ตาม
เปูาหมาย
มีกําลังคนทดแทนอยํางเพียงพอ
ตามเกณฑ๑ของ FTE2 เฉลี่ยร๎อยละ
40
มีกําลังคนทดแทนอยํางเพียงพอ
ตามเกณฑ๑ของ FTE2 เฉลี่ยร๎อยละ
20
มีกําลังคนทดแทนอยํางเพียงพอ
ตามเกณฑ๑ของ FTE2 เฉลี่ยต่ํากวํา
ร๎อยละ 20
ไมํมีปัญหาเรื่องกําลังคนของเขต
หรือมีน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของ
ภาพรวมกระทรวง
(จํานวนข๎อร๎องเรียน/อัตราการ
ย๎าย ลาออก/จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ในระดับเขต)

4

3
2
1
5.การประเมิ น ผลกระทบ
จากปัญหากําลังคนของเขต
และการแก๎ไขปัญหา

5

รายละเอียดข้อมูลผล คะแนน
การดาเนินงาน
ที่ได้
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องค์ประกอบ

ระดับ เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละ
คะแนน
ระดับ
4
มีปญ
ั หาเรื่องกําลังคนของเขต
ร๎อยละ 15 ของภาพรวม
กระทรวง
(จํานวนข๎อร๎องเรียน/อัตราการ
ย๎าย ลาออก/จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ในระดับเขต)
3
มีปัญหาเรื่องกําลังคนของเขต
ร๎อยละ 20 ของภาพรวม
กระทรวง
(จํานวนข๎อร๎องเรียน/อัตราการ
ย๎าย ลาออก/จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ในระดับเขต)
2
มีปัญหาเรื่องกําลังคนของเขต
ร๎อยละ 25 ของภาพรวม
กระทรวง
(จํานวนข๎อร๎องเรียน/อัตราการ
ย๎าย ลาออก/จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ในระดับเขต)
1
มีปัญหาเรื่องกําลังคนของเขต
ร๎อยละ 30 ของภาพรวม
กระทรวง
(จํานวนข๎อร๎องเรียน/อัตราการ
ย๎าย ลาออก/จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ในระดับเขต)

รายละเอียดข้อมูลผล คะแนน
การดาเนินงาน
ที่ได้
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Lagging Indicator
เขต
73. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
สถานการณ์ปัญหาด้านกาลังคน
ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนด๎านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาสําคัญในระดับภูมิภาคของ
ประเทศ สํงผลตํอการบริการประชาชนที่ไมํครอบคลุม ในขณะที่ประเทศกําลังปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ มีการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า มุํงเน๎น
ให๎ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอยํางยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญและ
จําเป็น
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได๎กําหนดให๎ สํวนราชการต๎อง
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ๑การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให๎มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุตามเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย
1. จั ด ทํา แผนกลยุ ทธ๑ ก ารบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล ให๎ ส อดคล๎ องกับ เปู าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กร โดยวางแผนบริหารอัตรากําลังให๎ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
1.1 การวางแผนอัตรากําลัง
1.2 พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
1.4 การสร๎าง/พัฒนาข๎าราชการเพื่อสืบทอดตําแหนํงผู๎บริหาร
1.5 การสร๎างความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานให๎แกํบุคลากร
1.6 การจั ด ระบบฐานข๎ อ มู ล ด๎ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ น กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ต๎ อ งปฏิ บั ติ อ ยูํ
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให๎กับบุคลากร ตลอดจนทําให๎บุคลากรมีความ
เติ บ โตก๎ า วหน๎ า และทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรสามารถ
ดําเนินการได๎ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เชํนการบรรยาย การฝึกอบรม
เป็นต๎น และแบบที่ไมํเป็นทางการ เชํน การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ
(Coaching) และการสอนงานอยํางใกล๎ชิด
บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุํม ดังนี้
1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 6 สายงาน ได๎แกํ ทันตแพทย๑ เภสัชกร
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พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย๑ นักกายภาพบําบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals)ได๎แกํ
2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได๎แกํ นักรังสีการแพทย๑ นัก
กิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร๑การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส๑รังสี และนักการแพทย๑แผนไทย
2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได๎แกํ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ
นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ นักสังคมสงเคราะห๑ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกาย
อุปกรณ๑ นักวิชาการอาหารและยา
3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด๎วย เจ๎าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
เจ๎าพนักงานเวชสถิติ และเจ๎าพนักงานรังสีการแพทย๑
4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด๎วย ธุรการ การเงิน พัสดุ นิติกรฯลฯ
5. บุคลากรผู๎ทําหน๎าที่บริหารงาน ประกอบด๎วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต๎น
ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง จํานวนบุคลากรทั้ง 5
กลุํมที่ได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ๑การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47
เทียบกับเปูาหมายที่กําหนดไว๎ในแผนบริหารอัตรากําลังของเขตสุขภาพ
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 80
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 90
ร๎อยละ 95
ร๎อยละ 100
ให๎บุคลากรในระบบสุขภาพได๎รับการพัฒนาให๎มีขีดสมรรถนะสูงอยํางมืออาชีพเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร๑ของประเทศ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ/เขตบริการสุขภาพ
ระบบรายงาน
จังหวัด/เขตบริการสุขภาพ/สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑/กลุํมบริหารงานบุค คล/สถาบัน
พระบรมราชชนก
แผนบริหารอัตรากําลังทุกระดับที่มีการกําหนดหรือระบุเปูาหมายการพัฒนาตามเกณฑ๑
A = จํานวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาในปีที่วัดผล
B = จํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกตามกลุํมตามคํานิยาม
(A/B) x 100
ปีละ 2 ครั้ง

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
มีการกําหนด
เปูาหมายการพัฒนา

รอบ 6 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 50

รอบ 9 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 80

รอบ 12 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากร
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พัฒนาบุคลากรราย
กลุํมเฉลี่ย ร๎อยละ80

ของเปูาหมาย

ของเปูาหมาย

ร๎อยละ100

รอบ 3 เดือน
มีการกําหนด
เปูาหมายการพัฒนา
บุคลากรรายกลุํม
เฉลี่ย ร๎อยละ 85

รอบ 6 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 50
ของเปูาหมาย

รอบ 9 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 80
ของเปูาหมาย

รอบ 12 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากร
ร๎อยละ100

รอบ 3 เดือน
มีการกําหนด
เปูาหมายการพัฒนา
บุคลากรรายกลุํม
เฉลี่ย ร๎อยละ 90

รอบ 6 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 50
ของเปูาหมาย

รอบ 9 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 80
ของเปูาหมาย

รอบ 12 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากร
ร๎อยละ100

รอบ 3 เดือน
มีการกําหนด
เปูาหมายการพัฒนา
บุคลากรรายกลุํม
เฉลี่ย ร๎อยละ 85

รอบ 6 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 50
ของเปูาหมาย

รอบ 9 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากรร๎อยละ 80
ของเปูาหมาย

รอบ 12 เดือน
มีผลการพัฒนา
บุคลากร
ร๎อยละ100

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการกําหนด
มีผลการพัฒนา
มีผลการพัฒนา
มีผลการพัฒนา
เปูาหมายการพัฒนา บุคลากรร๎อยละ 50 บุคลากรร๎อยละ 80
บุคลากร
บุคลากรรายกลุํม
ของเปูาหมาย
ของเปูาหมาย
ร๎อยละ100
เฉลี่ย ร๎อยละ 85
วิธีการประเมินผล :
รวบรวมข๎อมูล นํามาวิเคราะห๑ผลเปรียบเทียบเกณฑ๑ และคํานวนตามสูตรที่กําหนด
เอกสารสนับสนุน :
แผนยุทธศาสตร๑ 20 ปีของกระทรวง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
77
ร๎อยละ
77
77
77
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางอริยา สุขลิ้ม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901819
โทรสาร :
สถาบันพระบรมราชชนก
1.นางกัลยา เนติประวัติ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901818
โทรสาร :
สถาบันพระบรมราชชนก

โทรศัพท๑มือถือ : 081-8576870
E-mail : ariya975@yahoo.com

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : Catypakdee@gmail.com

แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับบริการ................ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหนํง.......................................ผู๎รวบรวมข๎อมูล
1. ระดับปฐมภูมิ 2.ระดับทุติยภูมิ 3.ระดับตติยภูมิ 4.ระดับExcellence 5.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กลุ่มบุคลากร

1.กลุํมวิชาชีพ

ชื่อวิชาชีพ

จานวนที่
ต้องการ
พัฒนา
(แผน)

จานวนที่
ได้รับการ
พัฒนา
(ผล)

ร้อยละที่
ได้รับการ
พัฒนา

1.แพทย๑
2.ทันตแพทย๑
3.เภสัชกร
4.พยาบาล
5.นักเทคนิคการแพทย๑
6.นักกายภาพบําบัด
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กลุ่มบุคลากร

ชื่อวิชาชีพ

จานวนที่
ต้องการ
พัฒนา
(แผน)

จานวนที่
ได้รับการ
พัฒนา
(ผล)

ร้อยละที่
ได้รับการ
พัฒนา

7.นักวิชาการสาธารณสุข
2.กลุํมสหวิชาชีพ
8.นักรังสีการแพทย๑
9.นักกิจกรรมบําบัด
10.นักจิตวิทยาคลีนิค
11.นักเวชศาสตร๑การสื่อความหมาย
12.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
13.นักฟิสิกส๑รังสี
14.แพทย๑แผนไทย
15.นักวิชาการทันตสาธารณสุข
16.นักโภชนาการ
17.นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
18.นักสังคมสงเคราะห๑
19.นักวิชาการศึกษาพิเศษ
20.นักกายอุปกรณ๑
21.นักวิชาการอาหารและยา
3.บุคลากรสนับสนุน
22.เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข
23.เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม
24.เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
25.เจ๎าพนักงานเวชสถิติ
26.เจ๎าพนักงานรังสีการแพทย๑
4.บุคลากรสนับสนุน
1.การเงิน
2.พัสดุ
3.ธุรการ
4.นิติกร
5.ผู๎บริหาร
ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับต๎น
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5 เทํากับร๎อยละ 80-100
ระดับ 4 เทํากับร๎อยละ 60-80
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ระดับ 3 เทํากับร๎อยละ

40-60

ระดับ 2 เทํากับร๎อยละ 20-40
ระดับ 1 เทํากับร๎อยละ ต่ํากวําร๎อยละ 20
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 50
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
Leading Indicator
ประเทศ
74. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life
Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้
หนํว ยงานที่มีการนําดัช นีความสุขของคนทํางานไปใช๎ หมายถึง หนํว ยงานในสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work life
index) รายบุคคลโดยผํานระบบ Online-basedหรือ Mobile App-based หนํวยงานนั้น
มีการวิเคราะห๑ผลการประเมิน และนําผลการวิเคราะห๑นั้นมาใช๎ โดยแบํงเป็น 5 ระดับ
ได๎แกํ
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุข
ของคนทํางานไปใช๎
ระดับที่ 2 มีการสํารวจข๎อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูล
ระดับที่ 4 มีการทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
ระดับที่ 5 มีการใช๎แผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 90
เพื่อนําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work life Index) มาใช๎ในการ
พัฒนาองค๑กร การบริหารงาน การดําเนินการตํางๆเพื่อสํงเสริมความสุขในการทํางานอยําง
ตรงประเด็น ซึ่งจะสํงผลให๎บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให๎
บรรลุเปูาหมายรํวมขององค๑กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”
ทุกหนํวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.สํารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหนํวยบริการ
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
-

A = จํานวนหนํวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index)
ไปใช๎
B = จํานวนหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี
รอบ 6 เดือน
- มีการชี้แจงทําความ
เข๎าใจแนวทางการวัดดัชนี
ความสุขของคนทํางานและ
การนําดัชนีความสุขของ
คนทํางานไปใช๎

รอบ 9 เดือน
หนํวยงานมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happy Work
life index) รายบุคคล
มากกวําร๎อยละ 60 ของ
จํานวนบุคลากรของ
หนํวยงานนั้น

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 50 ของ
หนํวยงานมีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน
(Happy Work life
Index) ไปใช๎ ตั้งแตํ
ระดับที่ 3 ขึ้นไป

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
หนํวยงานที่มีการนํา
ดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happy
Work Life Index) ไป
ใช๎ ร๎อยละ 60

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
-

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หนํวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช๎ ร๎อยละ 70

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หนํวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช๎ ร๎อยละ 80

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หนํวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช๎ ร๎อยละ 90

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

สํารวจ
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

Baseline
หน่วยวัด
data
ร๎อยละ
ผู๎ให๎ข๎อมูลทางวิชาการ
1. นพ.ยงยุทธ วงศ๑ภิรมย๑ศานติ์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นายสรรเสริญ นามพรหม

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
หัวหน๎ากลุํมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
3. นายสุวิชา สฤงคารพูนเพิ่ม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
ผู๎ประสานงานตัวชี้วัด
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
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โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 50
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
Leading Indicator
ประเทศ
75. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy work place
index) ไปใช้
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมินดัชนีองค๑กรที่มีความสุข (Happy
work place index) โดยผํานระบบ Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile
App-based หนํวยงานนั้นมีการวิเคราะห๑ผลการประเมิน และหนํวยงานนั้นนําผลการ
วิเคราะห๑นั้นมาใช๎ในการพัฒนาหนํวยงานเพื่อพัฒนาสูํองค๑กรที่มีความสุข
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 90
เพื่อนําผลการประเมินดัชนีองค๑กรที่มีความสุข (Happy Work Place Index) มาใช๎ในการ
พัฒนาองค๑กร การบริหารงาน การดําเนินการตํางๆเพื่อสํงเสริมความสุขในการทํางานอยําง
ตรงประเด็น ซึ่งจะสํงผลให๎บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให๎
บรรลุเปูาหมายรํวมขององค๑กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”
ทุกหนํวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.สํารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหนํวยบริการ
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนหนํวยงานที่มีการนําดัชนีองค๑กรที่มีความสุข (Happy Work Place Index)
ไปใช๎
B = จํานวนหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี

เกณฑ์การประเมิน
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ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
ร๎อยละ 50 ของ
หนํวยงาน มีการ
ประเมินดัชนีองค๑กร
ที่มีความสุข (Happy
work place) โดยมีผู๎
ประเมินมากกวําร๎อย
ละ 50 ของจํานวน
บุคลากรของ
หนํวยงานนั้น

รอบ 9 เดือน
ร๎อยละ 50 ของ
หนํวยงาน มีการ
ประเมินดัชนีองค๑กร
ทีม่ ีความสุข (Happy
work place) โดยมีผู๎
ประเมินมากกวําร๎อย
ละ 70 ของจํานวน
บุคลากรของ
หนํวยงานนั้น

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 50 ของ
หนํวยงานมีการนํา
ดัชนีองค๑กรที่มี
ความสุข (Happy
work place)ไปใช๎

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 60 ของ
หนํวยงานมีการนํา
ดัชนีองค๑กรที่มี
ความสุข (Happy
work place)ไปใช๎

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 70 ของ
หนํวยงานมีการนํา
ดัชนีองค๑กรที่มี
ความสุข (Happy
work place)ไปใช๎

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80 ของ
หนํวยงานมีการนํา
ดัชนีองค๑กรที่มี
ความสุข (Happy

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :
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work place)ไปใช๎
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80 ของ
หนํวยงานมีการนํา
ดัชนีองค๑กรที่มี
ความสุข (Happy
work place)ไปใช๎

สํารวจ
Baseline
หน่วยวัด
data
ร๎อยละ
ผู๎ให๎ข๎อมูลทางวิชาการ
1. นพ.ยงยุทธ วงศ๑ภิรมย๑ศานติ์
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นายสรรเสริญ นามพรหม

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
หัวหน๎ากลุํมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
3. นายสุวิชา สฤงคารพูนเพิ่ม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
ผู๎ประสานงานตัวชี้วัด
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
Lagging Indicator
เขต
76. อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (loss rate)
อัตราการสูญเสียบุคลากรด๎านสุขภาพ หมายความรวมถึงการออกจากงานทุกเหตุผลโดย
เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่ออกจากงานกับจํานวนบุคลากรของหนํวยงาน ทั้งนี้ รวมถึง
การลาออก การถูกให๎ออกโดยมีความผิด การลดกําลังคนเนื่องจากการลดขนาดเกษียณอายุ
และเสียชีวิต
ปีงบประมาณ 61

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

เพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงความสามารถในการจัดการบุคลากรของหนํวยงาน ในเรื่องที่ควรจะ
สามารถปูองกันหรือลดการสูญเสียบุคลากรได๎
ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดเก็บจากรายงานการสูญเสียบุคลากรของหนํวยงาน
กลุํมบริหารงานบุคลของทุกหนํวยงาน
A = จํานวนบุคลากรที่สูญเสีย
B = จํานวนบุคลากรที่มีอยูํ
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
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ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

วิเคราะห์จากรายงานการสูญเสียบุคลกรของหน่วยงาน

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

-

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู๎ให๎ข๎อมูลทางวิชาการ
1. นายสรรเสริญ นามพรหม

ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นายสุวิชา สฤงคารพูนเพิ่ม
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
ผู๎ประสานงานตัวชี้วัด
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

กลุํมบริหารงานบุคคล สป

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 50
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
Lagging Indicator
เขต
77. ร้อยละของอาเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
หมายถึง อําเภอที่มีหนํวยบริการสาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับที่มีที่ตั้งอยูํในอําเภอนั้นๆ มีอัตรากําลังบุคลากร ไมํต่ํากวํา 80 % ของแผนกําลังคนซึ่ง
กําหนดไว๎ในอัตรากําลังของแผนกําลังคนของเขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 90
เพื่อให๎มีกําลังคนด๎านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
หนํวยงานตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการพัฒนาคน ให๎สามารถตอบสนองตํอทิศ
ทางการของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดเปูาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
หนํวยบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
วิเคราะห๑จากระบบข๎อมูล HROPS เทียบกับแผนกําลังคนของเขตสุขภาพ
1. ข๎อมูลอัตรากําลัง ใช๎ข๎อมูลจากระบบข๎อมูล HROPS ของกลุํมบริหารงานบุคคล สป.
2. แผนกําลังคนด๎านสุขภาพ ใช๎ข๎อมูลจากเอกสารแผนกําลังคนด๎านสุขภาพของแตํละเขต
สุขภาพ
A = จํานวนอําเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขไมํต่ํากวํา 80 % ของแผนกําลังคนด๎านสุขภาพ
B = จํานวนอําเภอทั้งหมด
(A/B) x 100
1 ปี
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หนํวยบริการมีการ ทุกเขตสุขภาพมีแผน
ร๎อยละ 50 ของ
ร๎อยละ 50 ของ
บันทึกข๎อมูลบุคลากร กําลังคนด๎านสุขภาพ อําเภอที่มีบุคลากร อําเภอที่มีบุคลากร
ในระบบ HROPS
สาธารณสุขเพียงพอ สาธารณสุขเพียงพอ
ครบถ๎วน > 90%
ไมํต่ํากวํา 80% ของ ไมํต่ํากวํา 80% ของ
แผนกําลังคน
แผนกําลังคน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 60
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 70
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 80
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร๎อยละ 90
วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากข๎อมูลในระบบ HROPS เปรียบเทียบกับเอกสารแผนกําลังคนด๎านสุขภาพของ
เขต
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย๑สุวิชชา สฤงคารพูนเพิ่ม
รองผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มภารกิจกาลังคนด้านสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานประมวลผลและ กลุํมภารกิจกําลังคนด๎านสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ สป.
จัดทาข้อมูล
กลุํมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สป.
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(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย๑
นักวิเทศสัมพันธ๑ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5902459
โทรศัพท๑มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5902459
E-mail : hrh.bps@gmail.com
กลุ่มภารกิจกาลังคนด้านสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงฯ
2. นางมัธยัสถ๑ เหลําสุรสุนทร
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
78. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาสาสมั ค รประจ าครอบครั ว หรื อ อสค. หมายถึ ง สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง ของแตํ ล ะ
ครอบครั ว ที่ ไ ด๎ รั บ การคั ด เลื อ กและผํ า นการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร อสค. ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด เพื่อให๎ทําหน๎าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง (กรณีที่
ครอบครัวนั้นอยูํคนเดี ยวและอยูํในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ๎านให๎เข๎ารับการอบรม
และทําหน๎าที่ อสค. ให๎ครอบครัวนั้นได๎)
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว หมายถึง กระบวนการ วิธีการที่สมาชิก
ในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเจ็บปุวย และภาวะฉุกเฉิน

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
50
55
60
65
70
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตํอยอดการสร๎างความรู๎จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
2. เพื่อให๎ครอบครัวได๎รับการดูแลสุขภาพและถํายทอดความรู๎สม่ําเสมอ
3. เพื่อให๎คนในแตํละครอบครัวทําหน๎าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง เนื่องจาก
คนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
4. เพื่อให๎แตํละครอบครัว มี อสค. อยํางน๎อย 1 คน เป็นผู๎ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยง สํงตํอกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนนําขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของแตํละครอบครัว
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากรายงานตามฐานข๎อมูลและหรือโปรแกรมบนเว็บไซต๑กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล, สถานบริการสุขภาพภาครัฐ, สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได๎ตามเกณฑ๑ที่กําหนด
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนครอบครัวเปูาหมายที่มี อสค.
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
รายไตรมาส
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
30
50
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
30
55
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
30
60
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
35
65
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
35
70
วิธีการประเมินผล :
1. มีการประเมินตนเอง (self-Assessment) โดย อสค. ประเมินครอบครัวตนเอง
2. การสุํมประเมินตามลําดับชั้น ตั้งแตํโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลขึ้นไป
3. การประเมินคุณภาพ อสค.
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางการดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
2. หลักสูตร อสค.
3. คูํมือ อสค.
4. ประกาศนียบัตร อสค.
5. บัตรประจําตัว
6. แบบบันทึกการขึ้นทะเบียน อสค.
7. แบบรายงานผลการดําเนินงาน อสค. ระดับจังหวัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร๎อยละของครอบครัวที่มี
ร๎อยละ
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได๎ตามเกณฑ๑ที่กําหนด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
ผู๎อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ภาคประชาชน
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18710 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

ผู๎อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-1937000 ตํอ 18710 โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Leading Indicator
จังหวัด
79. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต๑แนวคิดของการแประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการตํอต๎านการทุจริต
และสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Right Commission
:ACRC) บู ร ณ า ก า ร เ ข๎ า กั บ ดั ช นี วั ด ค ว า ม โ ป รํ ง ใ ส ข อ ง ห นํ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ซึ่งดํ าเนิ น การโดยสํ า นักงาน ป.ป.ช. แล๎ ว นํา มากํา หนดเป็น กรอบแนวคิด การประเมิ น
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํว ยงานภาครัฐ และสังเคราะห๑ เป็น
องค๑ ป ระกอบหลั ก ที่สํ า คั ญและจํา เป็ นในการประเมิ น การประเมิ นดั ง กลํ า วได๎จํ า แนก
องค๑ป ระกอบหลั ก องค๑ประกอบยํ อย ประเด็นการประเมิ น และแปลงไปสูํ คําถามที่ใ ช๎
ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข๎อมูลเอกสาร/หลักฐานของหนํวยงานไป
องค๑ ป ระกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรํ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) แบํงเป็น 5 องค๑ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ๑
ของประชาชน ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ
และประเมินจากข๎อมูล เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ๑บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหนํวยงาน
2. ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น หรื อ
ประสบการณ๑ข องประชาชน ผู๎ รั บบริก ารหรื อผู๎ มีสํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย ในการรั บบริก ารจาก
หนํวยงานภาครัฐ
3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กร(Integrityin Service Delivery) ประเมินจากการรับรู๎ และประสบการณ๑ตรงของ
ประชาชนผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีตํอการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณ ธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความ
คิ ด เห็ น ของเจ๎ า หน๎ า ที่ ภ ายในหนํ ว ยงานภาครั ฐ และจากข๎ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ๑บนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงในการดําเนินงานของหนํวยงาน
5. คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน (Work
Integrity) ประเมิ น จาก
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ความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่ภายในหนํวยงานภาครัฐที่มีตํอการดําเนินงานของหนํวยงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การตามนโยบายรั ฐ บาลข๎ อ 10 การสํ ง เสริ ม
การบริ ห ารราชการแผํ นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของ
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มุํง กลยุท ธ๑ก ารดําเนิน งานโดยใช๎ ห ลั กธรรมาภิ บาลเป็น หลั ก
ในการขั บ เคลื่ อ นงาน จึ ง กํ า หนดให๎ ห นํ ว ยงานทั้ ง สํ ว นกลางและสํ ว นภู มิ ภ าคในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1,838 แหํ ง ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยเฉพาะประเมินตนเอง (Self-Assessment) สาหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
หากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สําหรับหลักฐาน
เชิงประจักษ๑ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ผ่ า นเกณฑ์ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ90 จะสํ ง ผลตํ อ คํ า ดั ช นี
วัดภาพลักษณ๑คอร๑รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยให๎ดีขึ้น
เกณฑ์เปูาหมาย : คุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานอยูํในระดับสูง ถึงสูงมาก
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 85
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
หน่วยงานประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) รวมทั้งสิ้น 1,731 หน่วยงาน จําแนกดังตํอไปนี้
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด + โรงพยาบาลศูนย๑ + โรงพยาบาลทั่วไป) จํานวน 76
หนํ ว ยงาน (จั ง หวั ด ) และหนํ ว ยงานระดั บ กรม จํ า นวน 9 หนํ ว ยงานรวมทั้ ง สิ้ น 85
หนํวยงานประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปรํงใส
ตรวจสอบได๎ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ๑ (Evidence Base Integrity and
Transparency Assessment : EBIT)
2. โรงพยาบาลชุมชนระดับ M1 โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 โรงพยาบาลชุมชนระดับ F1
โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 โรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จํานวน 1,646หนํวยงาน ประเมิน ตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ๑ (Evidence Base
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
หน่ ว ยงานรองรั บ การประเมิ น จากส านั ก งาน ป.ป.ท.(ระดั บ ประเทศ) จ านวน 85
หน่วยงาน
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด + โรงพยาบาลศูนย๑ + โรงพยาบาลทั่วไป) จานวน 76
หน่วยงาน (จังหวัด)และหนํวยงานระดับกรม จานวน 9 หน่วยงานรวมทั้งสิ้น 85
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หน่วยงานรองรับการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม)ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. (ใช๎
เครื่องมือ 3 เครื่องมือ)
ส่วนที่ 1
หนํ วยงานเปู าหมาย จํ านวน 1,731หนํว ยงานจัดเก็บ ข๎อ มูล ประเมิ นตนเองเพื่ อ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากระบวนการปฏิบั ติง านเกิด ความโปรํ งใส ตรวจสอบได๎ ตามแบบ
ประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ๑ (Evidence Base Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ในไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3
รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
ส่วนที่ 2
หนํวยงานเปูาหมายระดั บประเทศ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด + โรงพยาบาล
ศูนย๑ + โรงพยาบาลทั่วไป) นับจํานวน 76 หนํวยงาน (จังหวัด) และหนํวยงานระดับกรม
จํานวน 9 หนํวยงาน รวม 85 หนํวยงาน
เตรี ย มรองรั บ การประเมิ น จากสํ า นั ก งาน ป.ป.ท. (ประมาณเดื อ นมี น าคม
ถึงเดือนพฤษภาคม)ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน
ป.ป.ช. ประกอบด๎วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) การประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT
เป็นการประเมินบุคลากรภายในหนํวยงาน (ประชากรเปูาหมาย ส่วนที่ 2)
1.1) เกณฑ๑การคัดเลือกกลุํมตัวอยําง
หนํวยงานจัดเก็บข๎อมูลบุคลากรภายในหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน
ประกอบด๎ ว ย ข๎า ราชการ เจ๎ าหน๎ าที่ หรื อ ลู ก จ๎า ง ที่ มี อายุก ารทํ า งานตั้ง แตํ 1 ปี ขึ้น ไป
จํานวน 120 รายชื่อ/หนํวยงาน (กรณีหนํวยงานมีบุคลากรน๎ อยกวํา 120 คน ให๎จัดสํ ง
รายชื่ อ ทั้ ง หมด) ให๎ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา ประกอบด๎ ว ย
ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตําแหนํง ระดับ ที่อยูํ (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร๑โทรศัพท๑ (ที่ทํางาน/
มือถือ) และ E-mail
1.2) วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล
ใ ช๎ วิ ธี ก า ร ต อ บ แ บ บ สํ า ร ว จ ด๎ ว ย ต น เ อ ง ( Self-Administered
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ๑แบบเผชิญหน๎า (Face-to-Face interview) การ
สัมภาษณ๑ทางโทรศัพท๑ การสํารวจทางไปรษณีย๑ หรือ ไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได๎ทางสถิติสําหรับการจัดเก็บข๎อมูล
2) การประเมิน External Integrity and Transparency Assessment : EIT
เป็ น การประเมิ น ผู๎ รั บ บริ ก าร/ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย ของหนํ ว ยงานที่ เ ข๎ า รั บ การประเมิ น
ในปีงบประมาณนั้น (ประชากรเปูาหมาย ส่วนที่ 2)
2.1) เกณฑ๑การคัดเลือกกลุํมตัวอยําง
หนํว ยงานจัดเก็บข๎อมูล ผู๎ รับบริการ/ผู๎ มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยของหนํว ยงาน
จํานวน 120 รายชื่อ/หนํวยงาน (กรณีหนํวยงานมี ผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียน๎อยกวํา
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120 คน ให๎จัดสํงรายชื่อทั้งหมด)โดยระบุประเภทของการมีสํวนได๎สํวนเสียในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหนํวยงาน ประกอบด๎วย ชื่อ -นามสกุลผู๎มารับบริการหรือผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดตํอกับหนํวยงาน สถานที่ทํางาน ตําแหนํง ระดับ ที่
อยูํ (ที่สามารถติดตํอได๎) เบอร๑โทรศัพท๑ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E-mail
2.2) วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล
ใ ช๎ วิ ธี ก า ร ต อ บ แ บ บ สํ า ร ว จ ด๎ ว ย ต น เ อ ง ( Self-Administered
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ๑แบบเผชิญหน๎า (Face-to-Face interview) การ
สัมภาษณ๑ทางโทรศัพท๑ การสํารวจทางไปรษณีย๑ หรือ ไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได๎ทางสถิติสําหรับการจัดเก็บข๎อมูล
3) การประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐโดยใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ๑ ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
3.1) ประชากรเปูาหมายทั้งสํวนที่ 1 และสํวนที่ 2
หนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของหนํว ยงานภาครัฐทุกปีงบประมาณ ใช๎แบบสํ ารวจหลักฐานเชิงประจักษ๑
Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT จํานวน 1 ชุด
ตํอ 1 หนํวยงาน โดยหนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน
หรื อ เอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งเพื่ อ ประกอบการอ๎ า งอิ ง คํ า ตอบในแตํ ล ะข๎ อ คํ า ถามตาม
ความเป็นจริง
3.2) วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล
หนํวยงานดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจที่ได๎ตอบคําถามตามแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ๑ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อประกอบการอ๎างอิงคําตอบ
ในแตํละข๎อคําถามตามความเป็นจริง
แบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 3 เครื่องมือ
ประกอบด๎วย
1) แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment
เป็นการประเมินจากข๎อคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่ภายในหนํวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ในรอบ 1 ปี
2) แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment
เป็นการประเมินจากข๎อคิดเห็นของผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหนํวยงานภาครัฐ
ในรอบ 1 ปี
3)แบบประเมินEvidence Base Integrity and Transparency
Assessment เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐโดยใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ๑ เกี่ยวกับความโปรํงใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity
Culture) ของหนํวยงานภาครัฐ
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

A = จํานวนหนํวยงานที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base
Integrity & Transparency Assessment มากกวําร๎อยละ 90
B = จํานวนหนํวยงานทั้งหมดที่ได๎รับการประเมิน ITA
(A/B)  100
ส่ ว นที่ 1 หน่ วยงานจ านวน 1,731หน่ วยงานประเมิ นตนเองเพื่ อปรั บปรุ งและพั ฒนา
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความโปรํ ง ใสตรวจสอบได๎ ต ามแบบประเมิ น Evidence
BasedIntegrityand Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที่ 2 รอบ 6
เดือน (เดือนมีนาคม) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (เดือน
กันยายน)
ส่วนที่ 2 หน่วยงานจานวน 85 หน่วยงานเตรียมรองรับการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ท.
ระดับประเทศ (ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

หนํวยงานจํานวน 1,731 หนํ วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ตามแบบประเมิน Evidence Based Integrity
and Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มี น าคมของทุ ก ปี ) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดื อ น (เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี ) และ
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 จั ด เก็ บ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ๑ ต ามแบบสํ า รวจการใช๎ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ๑(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ในไตรมาส
ที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดื อน (เดือนมิถุนายนของ
ทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
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เกณฑ๑การให๎คะแนน:
ชํวงปรับเกณฑ๑การให๎คะแนน +/- ร๎อยละ 5 ตํอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ๑การ
ให๎คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
หนํวยงานจํานวน 85 หนํวยงาน
ส่วนที่ 2 เตรียมรองรับการประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี)
เกณฑ๑ ก ารให๎ ค ะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรํ ง ใสการดํ า เนิ น งาน
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
จํานวน 3 เครื่องมือ แบํงเป็น 5 ระดับ ดังนี้

เอกสารสนับสนุน :

80–100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูงมาก
60–79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานสูง
40–59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานปานกลาง
20–39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่าํ
0–19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานต่ํามาก
เงื่อนไข :
1) หนํวยงานประเมินตนเองตามแบบสํารวจการใช๎หลักฐานเชิงประจักษ๑(Evidence
Based Integrity & Transparency Assessment) ในไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน
ข อ ง ทุ ก ปี ) เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด
ความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
2) หนํว ยงานเตรียมรองรับการประเมินจากสํ านักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ดังนี้
2.1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment
2.2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment
2.3) หนํวยงานสํงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ๑ตามแบบสํารวจใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ๑(Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) สํงให๎สํานักงาน
ป.ป.ท. ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
แบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน
3 เครื่องมือ ประกอบด๎วย
1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment
3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร๑เวช
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ : 02-5901330
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวสุชาฎา วรินทร๑เวช
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ : 02-5901330
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวสุชาฎา วรินทร๑เวช
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท๑ : 02-5901330
โทรศัพท๑มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
0.25
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Leading Indicator
เขต
80. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม
การจั ด ซื้ อ ร่ ว มของยา เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ และวั ส ดุ ทั น ตกร รม
หมายถึง การจัดซื้อรํวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยา
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยการบริหารจัดการด๎านยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยา
ของสํวนราชการและหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อรํว มให๎นับรวมการจัดซื้อด๎วยวิธีตํอรองราคารํวมในรูป
คณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต
การจัดซื้อเดี่ยว หมายถึง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยาของหนํวยงาน ที่มิได๎ใช๎ผล
การดําเนินงานของการจัดซื้อรํวม
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
0.25
0.25
0.30
0.30
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยามีการดําเนินการด๎วยความโปรํงใส และมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายงานข๎อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยาของหนํวยงาน แยกประเภทจัดซื้อเอง
และจัดซื้อรํวม
โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
A = มูลคําการจัดซื้อรํวม ของยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยาของหนํวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
B = มูลคําการจัดซื้อเดี่ยวของยาและเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยาของหนํวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A/B
6 เดือน, 12 เดือน
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.3

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.3

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

เขตสุขภาพดําเนินการได๎ตามเกณฑ๑เปูาหมาย
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1.นางภัทร๑อนงค๑ จองศิริเลิศ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพท๑มือถือ : 081-4384207
โทรสาร : 02-5901628
E-mail : jprapai@gmail.com
2. นางสาวไพทิพย๑ เหลืองเรืองรอง
ตําแหนํง : เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901641
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6137997
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวไพทิพย๑ เหลืองเรืองรอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901641
โทรสาร : 02-5901641
สานักบริหารการสาธารณสุข

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ : 081-6137997
E-mail : paithip@gmail.com
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Leading Indicator
ประเทศ
81. ร๎ อ ยละของหนํ ว ยงานภายในกระทรวงสาธาร ณสุ ข ผํ า นเกณฑ๑ ก ารประเมิ น
ระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู๎กํากับดูแลฝุายบริหารและบุคลากรทุก
ระดับของหนํวยรับตรวจ กําหนดให๎มีขึ้นเพื่อให๎ มีความมั่นใจอยํางสมเหตุส มผลวําการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ ดังตํอไปนี้
1. การดาเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช๎ทรัพยากร
ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย๑สิน การปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนํวยรับ
ตรวจ
2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้น
เพื่อใช๎ภายในและภายนอกหนํวยรับตรวจ เป็นไปอยํางถูกต๎อง เชื่อถือได๎ และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)
ได๎แกํ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข๎อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดําเนิ น งานของหนํวย รับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
องค๑กรได๎กําหนดขึ้น
แนวคิดของการควบคุมภายใน
1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว๎หรือเป็นสํ วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติการควบคุมภายในมิใชํเหตุการณ๑ใดเหตุการณ๑ห นึ่ง และมิใชํผ ลสุดท๎ายของกร
กระทําแตํเป็นกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง ซึ่งกําหนดไว๎ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหนํวยรับตรวจ ดังนั้นฝุายบริหาร
จึงควรนําการควบคุมภายในมาใช๎โดยรวมเป็นสํ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่ง
ได๎แกํ การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล
(Monitoring)
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2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได๎โดยบุคลากรของหนํวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู๎
มีบทบาทสําคัญในการให๎ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนํวยรั บตรวจให๎มี
ประสิทธิผล ผู๎บริหารเป็นผู๎รับผิดชอบในการกําหนดและจัดให๎มีระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผลด๎วยการสร๎างบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไก
การควบคุมและกิจกรรมตําง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สํวนบุคลากรอื่น
ของหนํวยรับตรวจมีหน๎าที่ รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝุาย
บริหารกําหนดขึ้น
3. การควบคุมภายในให๎ความมั่นใจอยํางสมเหตุสมผลวําการปฏิบัติงานจะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดถึงแม๎วําการควบคุมภายในจะออกแบบไว๎ให๎มีประสิทธิผล
เพียงใดก็ตามก็ไมํส ามารถให๎ความมั่นใจวําจะทําให๎ การดําเนินงานบรรลุ ผลสํ าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ได๎อยํางสมบูรณ๑ตามที่ตั้งใจไว๎ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข๎อจํากัด เชํน
โอกาสที่จะเกิดข๎อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไมํระมัดระวัง ไมํเข๎าใจคําสั่ง หรือ
การใช๎ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู๎รํวมคิด การปฏิบัติผิ ดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ๑ที่
กําหนดไว๎ ที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผู๎บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายใน
หรือใช๎อํานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต๎องคํานึงถึงต๎นทุน
และผลประโยชน๑ที่เกี่ยวข๎องกันวําผลประโยชน๑ที่ได๎รับจากการควบคุมภายในจะคุ๎ มคํากับ
ต๎นทุนที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบของฝุายบริหารต่อการควบคุมภายใน
“การควบคุ ม ภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ผู๎ บ ริ ห ารนํ า มาใช๎ เ พื่ อ ให๎ ค วามมั่ น ใจอยํ า ง
สมเหตุสมผลวําการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนด”
คําวํา “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู๎บริหาร
ระดับสูงของหนํวยรับตรวจทุกคนควรให๎ความสําคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะ
ชํวยให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางสําเร็จลุลํวงตามนโยบายและวัตถุประสงค๑ของหนํวยรับ
ตรวจ ดังนั้นการออกแบบการควบคุมภายในอยํางเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่ฝุายบริหารกําหนด รวมทั้งการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง จะ
ชํวยให๎ผู๎บริห ารได๎รับทราบจุดอํอนตําง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแก๎ไขให๎หนํวยรับ
ตรวจสามารถปฏิบัติงานได๎สําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค๑อยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ก าหนด มี 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
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องค๑ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กันโดยมีสภาพแวดล๎อมของการ
ควบคุมเป็นรากฐานที่สําคัญขององค๑ประกอบอื่น ๆ องค๑ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจําเป็นที่มี
อยูํในการดําเนินงานตามภารกิจของหนํวยรับตรวจเพื่อให๎การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของหนํวยรับตรวจ 3 ประการ คือ
- การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- รายงานทางการเงินนําเชื่อถือ
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
การรายงานตํ อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผํ นดิ นและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิ นผล ประจํ าประทรวงสาธารณสุ ข (สํ วนกลาง) หรื อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจําจังหวัด (สํวนภูมิภาค) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม โดยให๎หนํวยรับตรวจจัดสํง
เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเพียงฉบับเดียว สําหรับรายงานอื่นให๎
จัดเก็บไว๎ที่หนํวยรับตรวจเพื่อให๎หั วหน๎าสํวนราชการและเจ๎าหน๎าที่สํ านักงานการตรวจเงิน
แผํนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข๎องเรียกดูและสอบทานตํอไป
การติดตามประเมินผล
การติ ด ตามประเมิน ผล เป็นวิธีการที่ชํว ยให๎ ฝุ ายบริห ารมีความมั่นใจวําระบบการ
ควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม ฝุายบริหารต๎องจัดให๎มีการติดตามประเมินผล โดยการ
ติดตามผลในระหวํางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อยํางตํอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อให๎ความมั่นใจวําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไว๎เพียงพอ
เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต๎องปรับปรุง
การติดตามประเมินผล หมายถึง การะบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของกาควบคุมภายในที่กําหนดไว๎อยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให๎
เกิดความมั่นใจวําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว๎มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข๎อบกพรํองที่พบได๎รับการแก๎ไขอยํางเหมาะสม
และทันเวลา
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
ผู๎บริหารต๎องกําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยํางตํอเนื่อง และกําหนดให๎การติดตามประเมิน ผลเป็น
สํ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านและจั ด ทํ า รายงานเสนอตํ อ ผู๎ บ ริ ห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู๎บริหารได๎รับ
รายงานการติดตามการประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้
- พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก๎ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
- กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามข๎อเสนอแนะ
- สั่งการให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องดําเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํอง
- ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมํจําเป็นต๎องดําเนินการใด ๆ ตามข๎อเสนอแนะ
การจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในดําเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอ
ตํอผู๎บริหารและจัดสํงให๎คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจํากระทรวง
/ ประจําจังหวัด เพื่อให๎คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอตํอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการตํอไปและสํงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 2

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 4

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 6

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 8

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 10

1. เพื่อให๎ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ถูกต๎อง รวมทั้งมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญตํอการใช๎ประโยชน๑ของระบบการควบคุมภายใน
2. เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม ภายในของหนํ ว ยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่ได๎มาตรฐานตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
กําหนด
3. เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในของกระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วาม
ครอบคลุมทุกภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการปูองกันและลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลื้อง หรือการทุจริตในหนํวยงาน
สํวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (9 กรม) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แหํง)
และโรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (845 แหํง)
ดําเนินการนิเทศงานโดยใช๎การประเมินงานระบบการควบคุมภายใน พร๎อมรอบการตรวจ
ราชการ และการเข๎าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานของหนํวยงาน
ลงพื้นที่นิเทศงานกลุํมเปูาหมาย
A = จํานวนหนํวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได๎คะแนนประเมิน 5 คะแนน
B = จํานวนหนํวยงานทั้งหมดที่ถูกประเมิน
(A/B) x 100
มกราคม 2560 – กันยายน 2564

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 2

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
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ร้อยละ 4
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 6

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 8

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 10
การผํานเกณฑ๑แตํละหนํวยงานต๎องดําเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแตํระดับที่
1 – 5 จึงจะถือวําผํานเกณฑ๑
เกณฑ๑การให๎คะแนนแบํงเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่
กิจกรรม
ได้คะแนน
1
มีการกําหนดผู๎รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
1
ภายใน และผู๎ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
หนํวยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะต๎องไมํมีชื่อซ้ํากัน
2
ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหนํวยรับ
2
ตรวจและทุกสํวนงานยํอย และดําเนินการถูกต๎องตาม
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผํนดิน
3
การจัดทํารายงานระดับหนํวยรับตรวจ (ระดับองค๑กร) แบบ
3
ปอ.1 แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ.3 กรณีหนํวยงานยํอย แบบ ปย.
1 แบบ ปย.2 และแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนดได๎ครบถ๎วนและถูกต๎อง ตามแนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
4
มีการนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูํการปฏิบัติครบ
4
ทุกกระบวนงาน
5
มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง
5
(6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน
ให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ
หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน พิมพ๑ครั้งที่ 2: ตุลาคม ๒๕๕๒
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
หนํวยงานในกระทรวง ร๎อยละ
1.11
1.11
สาธารณสุขมีระบบ
การควบคุมภายในที่
ได๎มาตรฐานตามที่
สํานักงานการตรวจ
เงินแผํนดินกําหนด
1. นางสาวเครือพันธุ๑ บุกบุญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-2341
โทรศัพท๑มือถือ : 085-485-6980
โทรสาร : 02-590-2337
E – mail : boonboonboon05@gmail.com
2. นางธัญชนก เสาวรัจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-2339
โทรศัพท๑มือถือ : 085-485-6981
โทรสาร : 02-590-2337
E – mail : thancha9@hotmail.com
3. นางสาวดารณี บุญรอต
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท๑ (ที่ทํางาน) 02-590-2339
โทรศัพท๑มือถือ 089-990-0975
โทรสาร : 02-590-2337
E – mail : bowy.97@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กลุํมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

1. นางธัญชนก เสาวรัจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-2339
โทรศัพท๑มือถือ 085-485-6981
โทรสาร : 02-590-2337
E – mail : thancha9@hotmail.com
2. นางสาวดารณี บุญรอต
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท๑ (ที่ทํางาน) 02-590-2339 โทรศัพท๑มือถือ 089-990-0975
โทรสาร : 02-590-2337
E – mail : bowy.97@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Leading Indicator
เขต
82. ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ PMQA
หน่วยงาน หมายถึง หนํวยงานที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2554 หมวด 19 มาตรา 43 กระทรวงสาธารณสุข มีสํวนราชการ ดังนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมสุขภาพจิต
3. กรมควบคุมโรค
4. กรมอนามัย
5. กรมการแพทย๑
6. กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก
9. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) หมายถึง เกณฑ๑ที่หนํวยงานนํามาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบทุกภาคสํวนของระบบ บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ๑
โดยตระหนั กถึ งคุ ณคํ าที่ สํ ง มอบแกํผู๎ รับ บริ การและ ผู๎ มีสํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย ทุก กลุํ ม เกณฑ๑
PMQA เป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด๎านในการบริหารและดําเนินงานของ
หนํวยงาน ได๎แกํ 1. การนําองค๑การ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร๑
3. การให๎ความสําคัญกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห๑และการจัดการความรู๎
5. การมุํงเน๎นบุคลากร
6. การมุํงเน๎นระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ๑การดําเนินการ
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ซึ่งคําถามทั้งหมดผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการดําเนินการที่มีการบูรณาการเป็น
หนึ่งเดียว การตอบคําถามเหลํานี้จะชํวยให๎หนํวยงานจัดการเรื่องทรัพยากรให๎สอดคล๎องกัน
ค๎นหาจุดแข็งและโอกาส ในการพัฒนา การปรับปรุงการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความมีป ระสิ ทธิผ ล รวมทั้งบรรลุเปูาประสงค๑ เชิงยุทธศาสตร๑ ที่จะสํ งผลให๎ ห นํว ยงาน
ก๎าวหน๎าสูํความเป็นเลิศ โดยสํงมอบคุณคําที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องให๎กับผู๎รับบริการและผู๎ มี
สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย เกิด ประโยชน๑สุ ข แกํประชาชน และความสามารถในการแขํ งขันของ
ประเทศ ปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการและขีดความสามารถของหนํวยงาน มีการ
ปรับปรุงและเกิดการเรียนรู๎ของหนํวยงาน และบุคลากรทุกระดับในหนํวยงานมีการเรียนรู๎
และพัฒนา โดยมี คะแนนของเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ดังนี้
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เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ผําน 280 คะแนน
ร๎อยละ 55.55
(5 กรม)
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ผําน 285 คะแนน ผําน 290 คะแนน ผําน 295 คะแนน ผําน 300 คะแนน
ร๎อยละ 66.66
ร๎อยละ 77.77
ร๎อยละ 88.88
ร๎อยละ 100
(6 กรม)
(7 กรม)
(8 กรม)
(9 กรม)
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให๎สอดคล๎องกับพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อให๎หนํวยงานในสังกัดนําไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนํวยงาน สูํระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนํวยงานในสังกัด
จากรายงานผลการตรวจประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร./ กลุํมพัฒนาระบบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนหนํวยงานที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. ≥ คะแนน
เกณฑ๑เปูาหมายในแตํละปี
(A/9) x 100
ปีละ 1 ครั้ง

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :
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เงื่อนไข: ใช๎ผลการตรวจประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. ปีละ 1 ครั้ง ชํวงเดือนตุลาคม
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

เกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน๑โหลดได๎ที่
http://www.opdc.go.th/
- ตัวชี้วัดใหมํ
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นางสุวรรณา เจริญสวรรค๑

นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. น.ส.อังคณางค๑ หัวเมืองวิเชียร
นักวิเคราห๑นโยบายและแผน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
3. นายอภิรัฐ ดีทองอํอน
นักวิเคราห๑นโยบายและแผน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
4. น.ส.กฤติกา ทรีย๑มาติพันธ๑
นักวิเคราห๑นโยบายและแผน
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901038
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901406
E-mail :
กลุํมพัฒนาระบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางภารวี แก๎วพันนา
ผู๎อํานวยการกลุํมพัฒนาระบบริหาร
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901018
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901406
E-mail :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
Leading Indicator
ประเทศ
83. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
คุณภาพข๎อมูล ประกอบด๎วย
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข๎อมูลสาเหตุการตายที่ไมํทราบสาเหตุ (Ill
Defined) ของจังหวัดไมํเกินร๎อยละ 25 ของการตายทั้งหมด
ข๎อมูลสาเหตุการตายที่ไมํทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็น
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไมํชัดแจ๎ง เชํน หัวใจล๎มเหลว หายใจล๎มเหลว ชรา
ฯลฯ
2. คุ ณ ภาพข้ อ มู ล บริ ก ารสุ ข ภาพ หมายถึ ง คุ ณ ภาพข๎ อ มู ล เวชระเบี ย นและการ
วินิจฉัยโรค และคุณภาพการบันทึกข๎อมูล ประกอบด๎วย
2.1 คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคมีความถูกต๎องครบถ๎วน ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 75
2.2 คุณภาพการบันทึกข๎อมูลตามมาตรฐานโครงสร๎างมาตรฐานด๎านการแพทย๑และ
สุขภาพตามเอกสารการประเมินคุณภาพข๎อมูลฯ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
1.ไมํน๎อยกวํา 25 %
2.ไมํน๎อยกวํา 80 %
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
1. ไมํน๎อยกวํา 30 % 1. ไมํน๎อยกวํา 35 % 1. ไมํน๎อยกวํา 40 %
ไมํน๎อยกวํา 45 %
2. ไมํน๎อยกวํา 90 % 2. ไมํน๎อยกวํา 95 %
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพข๎อมูลสาเหตุการตายให๎สอดคล๎องตามมาตรฐานขององค๑การอนามัย
โลก สําหรับใช๎ในการวิเคราะห๑สถานการณ๑ด๎านสุขภาพและประกอบการจัดทํานโยบาย
ด๎านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพข๎อมูลในคลังข๎อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC)
ประชากร/กลุ่มเปูาหมาย
1. สาเหตุการตาย : 76 จังหวัด (ยกเว๎น กทม.)
2. ข๎อมูลบริการสุขภาพ : หนํวยบริการภายใต๎สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. สาเหตุการตาย อ๎างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
2. การบันทึกข๎อมูลการให๎บริการของหนํวยบริการในโปรแกรมพื้นฐานของหนํวยบริการ
3. การบันทึกข๎อมูลประวัติการให๎บริการในเวชระเบียนของผู๎ปุวย
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
สาเหตุการตาย
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
ข้อมูลบริการสุขภาพ
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑
2. ศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หนํวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนจังหวัดผํานเกณฑ๑คุณภาพข๎อมูลสาเหตุการตาย
B = จํานวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว๎น กทม.)
C = จํานวนหนํวยบริการที่ผํานเกณฑ๑คุณภาพข๎อมูลบริการสุขภาพ
D = จํานวนหนํวยบริการทั้งหมด
1. สาเหตุการตาย : (A/B) x 100
2. ข๎อมูลบริการสุขภาพ : (C/D) x 100
ทุก 6 เดือน
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ไมํน๎อยกวํา 25 %
ไมํน๎อยกวํา 30 %
ไมํนอ๎ ยกวํา 35 %
ไมํน๎อยกวํา 40 %
ไมํน๎อยกวํา 45 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ไมํน๎อยกวํา 25 %
ไมํน๎อยกวํา 30 %
ไมํน๎อยกวํา 35 %
ไมํน๎อยกวํา 40 %
ไมํน๎อยกวํา 45 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ไมํน๎อยกวํา 80 %
ไมํน๎อยกวํา 90 %
ไมํน๎อยกวํา 95 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ไมํน๎อยกวํา 80 %
ไมํน๎อยกวํา 90 %
ไมํน๎อยกวํา 95 %

1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข๎อมูลจดทะเบียนการตาย
(มรณบัตร)
2.ข๎อมูลบริการสุขภาพ : คํานวณอัตราความผิดพลาดของข๎อมูลตามเอกสารประเมิน
คุณภาพข๎อมูล
1. คูํมือแนวทางมาตรฐานการบันทึกข๎อมูลตามมาตรฐานโครงสร๎างด๎านสุขภาพ
(http://thcc.or.th/ebook.html)
2. คูํมือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข๎อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html)
3. คูํมือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data
1.สาเหตุการตาย
(Ill-define) รวม กทม.

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร๎อยละ

2.ความผิดพลาดการให๎ ร๎อยละ
รหัสโรค
2.1 ผู๎ปุวยใน
2.2 ผู๎ปุวยนอก
ข๎อมูลบริการสุขภาพ
1. นางมะลิวัลย๑ ยืนยงสุวรรณ

-

2.61
10.61

-

ผู๎อํานวยการกลุํมภารกิจด๎านข๎อมูลขําวสาร
สุขภาพ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : thcc.health@hotmail.com
หัวหน๎ากลุํมข๎อมูลขําวสารสุขภาพ 3
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th

โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1492
โทรสาร : 02-965-9816
2. นายมณฑล บัวแก๎ว
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1497
โทรสาร : 02-591-8627
ข๎อมูลสาเหตุการตาย
3. นางชูจิตร นาชีวะ
หัวหน๎ากลุํมข๎อมูลขําวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท๑ทที่ ํางาน : 02-590-1491
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : chujit@health.moph.go.th
4. นางนพรัตน๑ จันทศรี
รองหัวหน๎ากลุํมข๎อมูลขําวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1491
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : jantasri@health2.moph.go.th
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุํมภารกิจด๎านข๎อมูลขําวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑

1. นายมณฑล บัวแก๎ว
หัวหน๎ากลุํมข๎อมูลขําวสารสุขภาพ 3
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1497
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8627
E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th
2. นางนพรัตน๑ จันทศรี
รองหัวหน๎ากลุํมข๎อมูลขําวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-590-1491
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : jantasri@health2.moph.go.th
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
2. พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
Leading Indicator
ประเทศ
84. ร้ อ ยละของหน่ ว ยบริ ก ารระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละตติ ย ภู มิ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข๎อมูลสุขภาพของ
ผู๎ปุวยระหวํางหนํวยงานในระบบสุขภาพ เพื่อการดูแลผู๎ปุวยและการจัดการระบบสุขภาพ

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
80
80
80
80
80
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกสาร
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สํารวจ
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนสถานบริการที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได๎ (เปูาหมายแตํละปี)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนสถานบริการทั้งหมด (เปูาหมายแตํละปี)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A/B
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มีนาคม, สิงหาคม)
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 : ร๎อยละของหนํวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลการสํงตํอผู๎ปุวย
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
60
70
80
ปี 2561 : ร๎อยละของหนํวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูล
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
60
70
80
ปี 2562 : ร๎อยละโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลสุขภาพ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
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50
60
70
80
ปี 2563 : ร๎อยละโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลสุขภาพ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
60
70
80
ปี 2564 : ร๎อยละโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลสุขภาพ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
60
70
80
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางทิพย๑วรรณ ยงศิริวิทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางกนกวรรณ มาปูอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
ศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1. นางรุํงนิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 025901169
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ระดับ 4
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
2. พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
Leading Indicator
ประเทศ
85. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
Personal Health Records (PHRs) หมายถึง ข๎อมูลสุขภาพของผู๎ปุวยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ ที่ผู๎ปุวยเข๎าถึงได๎ และผู๎ปุวยสามารถควบคุมดูแล จัดการ และแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลกับผู๎อื่นได๎
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
75
80
95
80
เพิ่มโอกาสการประชาชนได๎รับบริการทางการแพทย๑และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเทํา
เทียม ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประชาชนสามารถเข๎าข๎อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑ และสามารถควบคุมดูแล
จัดการข๎อมูลของตนเองได๎
สํารวจ
A = จํานวนประชาชนกลุํมเปูาหมายที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูลสุขภาพตนเองได๎
(เปูาหมายแตํละปี)
B = จํานวนประชุมกลุํมเปูาหมาย (เปูาหมายแตํละปี)
A/B
ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มีนาคม สิงหาคม)

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 : ระดับความสําเร็จในการประกาศมาตรฐานที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลสุขภาพของตนเอง
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1
2
3
4
ปี 2561 :ร๎อยละ สถานพยาบาล ทีป่ ระชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลการสํงตํอของตนเองได๎
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
10
20
50
75

ปี 2562 : ร๎อยละ สถานพยาบาล ระดับระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ที่ผู๎ปุวยโรค NCD สามารถเข๎าถึงข๎อมูล ของตนเองได๎
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รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
60
70
80
ปี 2563 : ร๎อยละ สถานพยาบาล ระดับระดับปฐมภูมิ ที่ผู๎ปุวยโรค NCD สามารถเข๎าถึงข๎อมูล ของตนเองได๎
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
65
75
85
95
ปี 2564 : ร๎อยละสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผู๎ปุวยโรค NCD สามารถเข๎าถึงข๎อมูล ของตนเองได๎
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
50
60
70
80
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางทิพย๑วรรณ ยงศิริวิทย๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางกนกวรรณ มาปูอง
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
ศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1. นางรุํงนิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ ชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901169
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
Leading Indicator
ประเทศ
86. รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (Age adjusted expenditure per
capita) ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ต้องมีค่าไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้ง
สามระบบหลัก ±10%
ก. คําเฉลี่ยรายจํายสุขภาพตํอหัวสมาชิกที่ปรับด๎วยโครงสร๎างอายุของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข๎าราชการ
ข. คําเฉลี่ยรายจํายสุขภาพตํอหัวสมาชิกที่ปรับด๎วยโครงสร๎างอายุของระบบประกันสังคม
ค. คําเฉลี่ ยรายจํา ยสุ ขภาพตํอ หั ว สมาชิ กที่ ปรั บด๎ ว ยโครงสร๎ างอายุข องระบบประกั น
สุขภาพแหํงชาติ
ง. คําเฉลี่ยรายจํายสุขภาพตํอหัวสมาชิกที่ปรับด๎วยโครงสร๎างอายุของระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบ
เป็นการเปรียบเทียบระหวํางคํา ก ข และ ค และ ง โดย
 ก ต๎องมีคําไมํตํางจาก ง ±10%
 ข ต๎องมีคําไมํตา
ํ งจาก ง ±10%
 ค ต๎องมีคําไมํตํางจาก ง ±10%

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
คําความตํางต๎อง
ลดลงจากปีกํอน
หน๎า
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
คําความตํางต๎อง
คําความตํางต๎อง คําความตํางไมํเกิน คําความตํางไมํเกิน
ลดลงจากปีกํอน
ลดลงจากปีกํอน
±10%
±10%
หน๎า
หน๎า
ภายใน พ.ศ. 2565 บรรลุความเป็นธรรมในการจํายเงินแกํสถานพยาบาลของแตํละระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได๎แกํ
 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ
 ระบบประกันสังคม และ
 ระบบประกันสุขภาพแหํงชาติ
ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ฐานข๎อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
1. รวบรวมรายจํายสุขภาพของแตํละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
2. รวบรวมจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตํละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก และ
จํานวนสมาชิกแยกตามกลุํมอายุ (อ๎างอิงกลุํมอายุของสํานักงานสถิติแหํงชาติ1*)
ก หารด๎วย ง. คูณ 100 ต๎องไมํเกินกวํา ±10%
ข หารด๎วย ง. คูณ 100 ต๎องไมํเกินกวํา ±10%
ค หารด๎วย ง. คูณ 100 ต๎องไมํเกินกวํา ±10%
ภายใน 2565

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1

หนังสือ SAFE
ขณะนี้ยังไมํมี baseline data ต๎องทําการรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลปี 2557, 2558 และ
2559
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559

0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70314 | P a g e

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
Leading Indicator
ประเทศ
87. กาหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่
สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
การจํ า ยเงิ น ของแตํ ล ะระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพภาครั ฐ ทั้ ง สามระบบหลั ก ให๎ แ กํ
สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60

ปีงบประมาณ 61

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ภายใน พ.ศ. 2565 บรรลุความเป็นธรรมในการจํายเงินแกํสถานพยาบาลของแตํละระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได๎แกํ
 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ
 ระบบประกันสังคม และ
 ระบบประกันสุขภาพแหํงชาติ
ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
ฐานข๎อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
1. รวบรวมอัตราการจํายเงินด๎วย DRG (เป็นบาทตํอ RW) ของแตํละระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 ระบบหลักให๎แกํโรงพยาบาลระดับตํางๆ ทั้ง โรงเรียนแพทย๑ โรงพยาบาลรัฐ
นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชน
2. รวบรวมรายการและอัตราการจํายเงินวัสดุการแพทย๑ราคาแพงและยาราคาแพงที่มีการ
จํายเฉพาะเจาะจงตามรายการ ของแตํละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก
ให๎แกํโรงพยาบาลระดับตํางๆ ทั้ง โรงเรียนแพทย๑ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย๑ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ไมํมี
ภายใน 2565

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
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ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือ SAFE
ขณะนี้ยังไมํมี baseline data ต๎องทําการรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลปี 2557, 2558 และ
2559
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ
1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
1,500,000 ครั้ง
วัตถุประสงค์

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
Leading Indicator
ประเทศ
88. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
ประชาชนที่มีอาการเจ็บปุวยฉุกเฉินได๎รับบริการการแพทย๑ฉุกเฉินโดยชุดปฏิ บัติการฉุกเฉิน
ที่ได๎มาตรฐานตั้งแตํจุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย๑รับแจ๎งเหตุละสั่ง
การ
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
1,550,000 ครั้ง
1,600,000 ครั้ง
1,650,000 ครั้ง
1,700,000 ครั้ง
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด๎านคุณภาพบริการทางการแพทย๑ฉุกเฉินแกํประชาชน
2.เพื่อให๎เกิดการพัฒนาระบบบริการการแพทย๑ฉุกเฉินให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนทุกคนในประเทศไทย
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย๑ฉุกเฉิน (ITEMS)
สถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย๑ฉุกเฉิน (ITEMS)
จํานวนนับ
ทุก 3 เดือน

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
375,000
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
390,000

รอบ 6 เดือน
750,000

รอบ 9 เดือน
1,125,000

รอบ 12 เดือน
1,500,000

รอบ 6 เดือน
780,000

รอบ 9 เดือน
1,170,000

รอบ 12 เดือน
1,550,000

รอบ 6 เดือน
800,000

รอบ 9 เดือน
1,200,000

รอบ 12 เดือน
1,600,000

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
400,000
ปี 2563 :
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รอบ 3 เดือน
412,500

รอบ 6 เดือน
825,000

รอบ 9 เดือน
1,237,500

รอบ 12 เดือน
1,650,000

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
425,000
850,000
1,275,000
1,700,000
วิธีการประเมินผล :
1.มีระบบตรวจสอบ (Audit) เอกสารแบบฟอร๑มการปฏิบัติงาน
2.ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลในระบบ ITEMS
เอกสารสนับสนุน :
รายงานการตรวจสอบแบบฟอร๑มการปฏิบัติงานในระบบ Audit
ข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูล ITEMS
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1,337,035
ครั้ง
1,277,985 1,337,035
954,565
ปี 2559 ผลงาน 8 เดือน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.
ตําแหนํง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

สถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางธัณณ๑จิรา ธนาศิริธัชนันท๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางสินีนุช ไชยสิทธิ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-872166
โทรสาร : 02-8721603
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รองผู๎อํานวยการสํานักยุทธศาสตร๑
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ผู๎จัดการงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท๑มือถือ : 085-4881669
081-8191669
E-mail : Thunjira.t@niems.go.th
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไมํเกิน 0.47

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
Lagging Indicator
ประเทศ
89. ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(Health impoverishment) ไม่เกินร้อยละ 0.4
ครัวเรือนที่ต๎องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจํายคํารักษาพยาบาล คํานวณ
จากจํานวนครัวเรือนที่อยูํเหนือเส๎นความยากจน แตํภายหลังจํายคํารักษาพยาบาลแล๎ว
ครัวเรือนตกอยูํใต๎เส๎นความยากจน
หมายเหตุ : อ๎างอิงจาก เปูาประสงค๑ความเพียงพอ และความเป็นธรรม ตัวชี้วัดและ
เปูาหมายที่ 7
ของข๎อเสนอการคลังสุขภาพ เพื่อความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพแหํงชาติ
(SAFE)
: อ๎างอิงจากเปูาหมาย3.8 (ﬁnancial risk protection) เปูาประสงค๑ที่ 3 ของ
sustainable Development Goal(SDG)
ปีงบประมาณ 61
-

ปีที่ 5
ไมํเกิน 0.4
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 62
ไมํเกิน 0.44

ปีที่ 10
ไมํเกิน 0.2

ปีงบประมาณ 63
-

ปีที่ 15
ไมํเกิน 0.1

ปีงบประมาณ 64
ไมํเกิน 0.4

ปีที่ 20
0

เพื่อกํากับ ติดตาม สถานการณ๑การประสบภาวะกลายเป็นครัวเรือนยากจนจากการจํายคํา
รักษาพยาบาล
ประชาชนไทยทุกคน
การสํารวจทุกปี
การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสํานักงานสถิติแหํงชาติ
ข๎ อ มู ล เส๎ น ความยากจน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหํงชาติ
A = จํานวนครัวเรือนที่อยูํเหนือเส๎นความยากจนที่กลายเป็นครัวเรือนภายใต๎เส๎นความ
ยากจน ภายหลังจํายคํารักษาพยาบาล
B = จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
A/B X 100
ทุก 2 ปี
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.47

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
0.44

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 12 เดือน
0.40
วิเคราะห๑ข๎อมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งทําการสํารวจโดย
สํานักงานสถิติแหํงชาติ และข๎อมูลเส๎นความยากจนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
รายงานการวิเคราะห๑ข๎อมูลฯ โดย IHPP
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร๎อยละ
0.47
รอข๎อมูล
นางกาญจนา ศรีชมพู
ตําแหนํง : หัวหน๎ากลุํมงาน
โทรศัพท๑ทที่ ํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 089-9696482
โทรสาร : 02-143-9741
E-mail : kanchana.s@nhso.go.th
สํานักบริหารแผนและงบประมาณ สปสช.

นางกาญจนา ศิริโกมล ผู๎อํานวยการสํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ๑สุขภาพ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ : 084 439-0152
โทรสาร : 02-143-9741
E-mail : kanjana.s@nhso.go.th
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย :
ปีงบประมาณ 60
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
Lagging Indicator
ประเทศ
90. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP)
รายจ่ายด้านสุขภาพ หมายถึง รายจํายในการรักษาพยาบาลการสํงเสริมสุขภาพ และการ
ปูองกันโรค
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลคําของ
สินค๎าและบริการขั้นสุดท๎ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไมํคํานึงถึงวํา
ทรัพยากรที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า และบริการจะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือ
เป็นของชาวตํางประเทศ ในทางตรงข๎าม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแตํไปทําการ
ผลิตในตํางประเทศก็ไมํนับรวมไว๎ในผลิตภัณฑ๑ในประเทศ
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64
ไมํเกินร๎อยละ 6
เพื่อสะท๎อนรายจํายสุขภาพเมื่อเทียบกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลงทุน
ด๎านสุขภาพที่เหมาะสม ไมํควรจะมีสัดสํวนตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมที่ต่ําเกินไปหรือสูงเกินไป
รายจํายของประเทศไทย
1. รายงานข๎อมูลรายได๎ประชาชาติของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
2. รายงานงบประมาณประจําปี สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
3. บัญชีรายจํายสุขภาพแหํงชาติ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
2. สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
3. สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ
4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข
A = รายจํายด๎านสุขภาพของประเทศ
B = ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศ
(A/B)x100
ทุก 1 ปี
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

ร๎อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

2.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :

ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
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โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
Lagging Indicator
ประเทศ
91. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายประชากร (Health Expenditure per capita)

ปีงบประมาณ 61

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน

Baseline
data
1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

รอบ 9 เดือน

หน่วยวัด

รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1.
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
Lagging Indicator
เขต
92. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง หนํวยบริการ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีปัญหาทางด๎านการเงินโดยมีรายได๎น๎อยกวําคําใช๎จํายในการ
ดําเนินงาน ทําให๎ขาดสภาพคลํองหรือมีสถานะการเงินอยูํในระดับวิกฤติ กําหนดเป็นเกณฑ๑
วัดเป็น 7 ระดับ ประกอบด๎วยดัชนีทางการเงิน 3 กลุํม ได๎แกํ
1) กลุํมแสดงความคลํองตามสภาพสินทรัพย๑ ประกอบด๎วย อัตราสํวนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio), อัตราสํ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และ
อัตราสํวนเงินสด (Cash ratio)
2) กลุํ มแสดงความมั่ นคงทางการเงิ น ประกอบด๎ วย ทุ นหมุ นเวี ยนสุ ทธิ (Net
Working Capital : NWC) และ รายได๎สูง(ต่ํา)กวําคําใช๎จํายสุทธิ (Net Income or EBITDA)
3) กลุํมแสดงระยะเวลาเข๎าสูํปัญหาทางการเงิน เป็นการคาดการณ๑ระยะเวลา
ทุ น หมุ น เวี ย นสุ ท ธิ จ ะหมดภายในระยะเวลาน๎ อ ยกวํ า 3 เดื อ น หรื อ จะหมดภายใน
ระยะเวลาน๎อยกวํา 6 เดือน
ระดับคะแนนที่แสดงถึงการขาดสภาพคลํองหรือวิกฤติสูงสุดคือระดับ 7 โดย
เทียบกับเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนด ดังนี้
1) Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน
2) Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน
3) Cash Ratio < 0.8 = 1 คะแนน
4) ทุนหมุนเวียนสุทธิติดลบ = 1 คะแนน
5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน
6) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช๎จําย< ๓ เดือน = ๒ คะแนน
7) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช๎จําย< ๖ เดือน = ๑ คะแนน
หนํวยบริการที่มีคําดัชนีน๎อยกวํามาตรฐาน แสดงถึงการเข๎าสูํสถานะความเสี่ยงทาง
การเงินและต๎องเฝูาระวัง ซึ่งจะมีการประเมินทุกไตรมาส
หมายเหตุ
ระบบข๎อมูล บัญชีที่ดีและมีคุณภาพ ของหนํว ยบริการเป็นปัจจัย สํ าคัญที่จะทํา
ให๎ผลการประเมินผลสถานะทางการเงินมีความถูกต๎อง
การบริการจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพมีสํวนสําคัญตํอการแก๎ไขปัญหา
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ภาวะวิกฤติทางการเงินของหนํวยบริการ
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
10
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
8
7
6
5
1.เพื่อเป็นเกณฑ๑มาตรฐานสําหรับการประเมินสภาพคลํองและเฝูาระวังภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
2.เป็นข๎อมูลสําหรับนําไปสูํการการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให๎เกิดความเป็นธรรม
หนํวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห๑จากรายงานการเงินของหนํวยบริการที่สํงสํวนกลาง (กลุํมประกันสุขภาพ)ราย
ไตรมาส
กลุํมประกันสุขภาพ
A = จํานวนหนํวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
B = จํานวนหนํว ยบริการสัง กัด สํา นักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง หมด (หนํว ย
บริการที่จัดสํงรายงานงบทดลอง)
(A/B) x 100
ทุกไตรมาส

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
10

รอบ 6 เดือน
10

รอบ 9 เดือน
15

รอบ 12 เดือน
10

รอบ 3 เดือน
10

รอบ 6 เดือน
10

รอบ 9 เดือน
12

รอบ 12 เดือน
8

รอบ 3 เดือน
10

รอบ 6 เดือน
10

รอบ 9 เดือน
12

รอบ 12 เดือน
7

รอบ 3 เดือน
10

รอบ 6 เดือน
10

รอบ 9 เดือน
10

รอบ 12 เดือน
6

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ปี 2564 :
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10

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

8

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

5

การวัด/วิเคราะห๑
1. รายงานหนํวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
หนํวยบริการ
ไตรมาส 1/57 ไตรมาส 1/58 ไตรมาส 1/59
ร๎อยละ
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

10

1. นพ.เกษม ตั้งเกษมสําราญ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2. นางอมรรัตน๑ พีระพล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

ร๎อยละ 11.58
ไตรมาส 2/57
ร๎อยละ 12.13
ไตรมาส 3/57
ร๎อยละ 12.91
ไตรมาส 4/57
ร๎อยละ 9.18

ร๎อยละ 6.31
ไตรมาส 2/58
ร๎อยละ 5.76
ไตรมาส 3/58
ร๎อยละ 12.19
ไตรมาส 4/58
ร๎อยละ 15.65

ร๎อยละ 8.71
ไตรมาส 2/59
ร๎อยละ 5.04
ไตรมาส 3/59
ร๎อยละ 9.83

ผู๎อํานวยการกลุํมประกันสุขภาพ
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : tkasame@gmail.com
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail : amonrattana@gmail.com

3. นางนิ่มอนงค๑ สายรัตน๑
หัวหน๎ากลุํมงานแผนงานและประเมินผล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901574
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : nimanong_15@hotmail.com
4. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุํมงานแผนงานและประเมินผล
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901574
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 0 2590 1576
E-mail :meawrnothai@gmail.com
กลุํมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901574

กลุํมงานแผนงานและประเมินผล
โทรศัพท๑มือถือ :
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โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 80
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย
Leading Indicator
เขต
93. ร้ อยละผลงานวิจั ย /R2R ด้ า นสุ ขภาพที่เ ผยแพร่ ใ ห้หน่ วยงานต่ า งๆน าไปใช้
ประโยชน์
องค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัย/พัฒนาและนาไปถ่ายทอด/เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ หมายถึง
องค๑ความรู๎ทางการพยาบาล/ทางการแพทย๑/ทางการสาธารณสุขที่วิจัย/พัฒนาได๎รับการ
ถํายทอด เผยแพรํสูํกลุํมเปูาหมายที่กําหนดในชํองทาง/สื่อตําง ๆ รวมถึงที่ได๎เผยแพรํในการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและตํางประเทศ
ปีงบประมาณ 61
ร๎อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 80

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 80

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 80

1.ผลงานวิชาการ/วิจัยของบุคลากรทางการสาธารณสุขทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ
2.ผลงานทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรทางการสาธารณสุขในสํวนกลาง
1.การแจงนับองค๑ความรู๎ที่ผลิตโดย
1.1 หนํวยงานเจ๎าภาพของตัวชี้วัด (สํานักการพยาบาลและสํานักวิชาการสาธารณสุข)
1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่สํงผลงานเข๎าประกวดและผํานการคัดเลือกผลงาน
ดีเดํน จากคณะกรรมการตัดสินในการะประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปี โดยสํานักวิชาการสาธารณสุข
1.3 ผลงานทางวิชาการที่ได๎รับจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงาน
ได๎รับการคัดเลือกจากผู๎เชี่ยวชาญให๎เป็นวิชาการดีเดํน โดยสํานักวิชาการสาธารณสุข
1.4 เครือขํายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่สํงผลงานเข๎าประกวดในการประชุม
วิชาการปลายปีของสํานักการพยาบาล
2.การนิเทศ
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แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
20
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
20
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
20
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
20
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
20
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1.หนํวยงานสํวนกลาง
1.1.สํานักการพยาบาล
1.2.สํานักวิชาการสาธารณสุข
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
A = จํานวนองค๑ความรู๎ที่ผํานการวิจัย/พัฒนาและได๎นําไปถํายทอด/เผยแพรํทางสื่อตําง ๆ
ที่เพิ่มขึ้นในปีที่เก็บข๎อมูล
B = จํานวนองค๑ความรู๎ที่ผํานการวิจัย/พัฒนาและได๎นําไปถํายทอด/เผยแพรํทางสื่อตําง ๆ
ของปีที่ผํานมา
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน)

รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
80

รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
80

รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
80

รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
80

รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
80

Baseline data
ระดับความสําเร็จ
ผลงานวิชาการได๎รับ
การพัฒนาและนําไป
ถํายทอดเผยแพรํ

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ระดับ
5
5
5
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :
2.
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรสาร :

ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑มือถือ :
E-mail :

1. นางศิริมา ลีละวงศ๑
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5706263-64
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักการพยาบาล
2. นางชนิดา กาจีนะ
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901718-9
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักวิชาการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 1.5
วัตถุประสงค์

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย
Leading Indicator
ประเทศ
94. ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดาเนินการ
ต่อปี
การวิจัยด้านสุขภาพ หมายถึง ศึกษาค๎นคว๎า หาความรู๎ หาวิธีการใหมํๆ คิดค๎นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการปูองกัน รักษาโรค รวมท๎งในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ
ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถประกอบ
อาชีพ และดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางปกติสุข
งบประมาณที่เกี่ยวกับงานวิจัย หมายถึง งบประมาณที่หนํวยงานใช๎จํายในการวิจัย เชํน
เงินเดือนและคําตอบแทนบุคลากร คําใช๎จํายสําหรับงานสนาม คําใช๎จํายสํานักงาน คํา
ครุภัณฑ๑ คําประมวลผลข๎อมูล คําพิมพ๑รายงาน คําจัดประชุมวิชาการ เพื่อปรึกษาเรื่องการ
ดําเนินงาน หรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบโครงการแล๎ว และคําใช๎จํายอื่นๆ
งบดาเนินการ หมายถึง รายจํายที่กําหนดให๎จํายเพื่อการบริหารงานประจําของหนํวยงาน
ได๎แกํ รายจํายที่จํายในลั กษณะคําตอบแทน คําใช๎ส อย คําวัส ดุ และคําสาธารณูปโภค
รวมถึงรายจํายที่กําหนดให๎จํายจากงบรายจํายอื่นใดในลักษณะรายจํายดังกลําว
ปีงบประมาณ หมายถึง ตั้งแตํ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน – 30 กันยายน ของปีถัดไป
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

1. เพื่อพัฒนานักวิจัยให๎มีศักยภาพและเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญด๎านวิชาการ การสร๎าง
นวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด๎านสาธารณสุข ภายใต๎โครงการพัฒนา
งานวิจัยและองค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพ
2. หนํวยงานสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยให๎กับนักวิจัย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1.5
ของงบดําเนินการ
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

หนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได๎แกํ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการแพทย๑
3. กรมควบคุมโรค
4. กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. กรมสุขภาพจิต
7. กรมอนามัย
8. กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก
9. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. การรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารรายงาน
1.1 สรุปคําของบประมาณตามแผนบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2560
1.2 แผนปฏิบัติการตามแผนบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานกระทรวงสาธารณสุข 6 และ 12 เดือน
2. การสอบถามสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กลุํมงบประมาณ
1. หนํวยงานระดับกรม
2. หนํวยงานระดับเขต/ จังหวัด
3. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กลุํมงบประมาณ
A = งบประมาณดําเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
B = งบประมาณดําเนินการทั้งหมดของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
1) รอบ 6 เดือน แรก ร๎อยละ 40
2) รอบ 12 เดือน ร๎อยละ 60

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :

ปี 2562 :

ปี 2563 :
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1. การตรวจสอบติดตามการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน
2. การประเมินผลการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน
3. การรายงาน
Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

1. นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร
ตําแหนํง :
โทรศัพท๑ที่ทํางาน :
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นางจิรภฎา วานิชอังกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901706
โทรศัพท๑มือถือ : 089-7997079
โทรสาร : 02-5919832
E-mail : ppproject2016@hotmail.com
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง

1. นางจิรภฎา วานิชอังกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน: 0-2590-1706
โทรศัพท๑มือถือ: 08-9799-7079
โทรสาร: 0-2591-9832
E-mail: chiraphada@hotmail.com
สานักวิชาการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนที่
15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
โครงการที่
2. โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
ลักษณะ
Leading Indicator
ระดับการวัดผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
95. ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
คานิยาม
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น
เกณฑ์เปูาหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 90
ร๎อยละ 95
ร๎อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให๎หนํวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการความรู๎อยํางเป็นรูปธรรม
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
หนํวยงาน 9 กรม และเขตสุขภาพ 1-12 รวม 21 หนํวยงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงาน / web site : http://kmmoph.com/
แหล่งข้อมูล
หนํวยงาน 9 กรม และเขตสุขภาพ 1-12 รวม 21 หนํวยงาน
รายการข้อมูล 1
A = หนํวยงานผํานเกณฑ๑
รายการข้อมูล 2
B = หนํวยงานทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครัง้ (เดือนกันยายนของทุกปี)
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-มีการวางแผน
-มีการดําเนินการ
-มีการควบคุมกํากับ -มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎Website
การจัดการความรู๎
ตามแผนปฏิบตั ิการ ติดตามงาน
http://www.kmmoph.com /
-มีแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
-มีเอกสารติดตามผล -มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ประจําปี
-จัดเวทีแลกเปลีย่ น
การดําเนินงาน
ดําเนินงานการจัดการความรู๎
-มีแผนงบประมาณ
เรียนรู๎
-มีสรุปประเมินผล -มีรายงานผลการดําเนินงาน
-จัดทํารายละเอียด KPI -รูปภาพกิจกรรม
แตํละกิจกรรม
ประจําปี
ปี 2561 :
336 | P a g e

รอบ 3 เดือน
--มีการวางแผน
การจัดการความรู๎
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
-มีแผนงบประมาณ
-จัดทํารายละเอียด KPI
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-มีการวางแผน
การจัดการความรู๎
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
-มีแผนงบประมาณ
-จัดทํารายละเอียด KPI
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-มีการวางแผน
การจัดการความรู๎
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
-มีแผนงบประมาณ
-จัดทํารายละเอียด
KPI
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-มีการวางแผน
การจัดการความรู๎
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
-มีแผนงบประมาณ
-จัดทํารายละเอียด KPI
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
-มีการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
-รูปภาพกิจกรรม

รอบ 9 เดือน
-มีการควบคุมกํากับ
ติดตามงาน
-มีเอกสารติดตามผล
การดําเนินงาน
-มีสรุปประเมินผล
แตํละกิจกรรม

รอบ 12 เดือน
-มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎Website
http://www.kmmoph.com /
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู๎
-มีรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี

รอบ 6 เดือน
-มีการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
-รูปภาพกิจกรรม

รอบ 9 เดือน
-มีการควบคุมกํากับ
ติดตามงาน
-มีเอกสารติดตามผล
การดําเนินงาน
-มีสรุปประเมินผล
แตํละกิจกรรม

รอบ 12 เดือน
-มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎Website
http://www.kmmoph.com /
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู๎
-มีรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี

รอบ 6 เดือน
-มีการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
-รูปภาพกิจกรรม
รอบ 6 เดือน
-มีการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
-รูปภาพกิจกรรม

รอบ 9 เดือน
-มีการควบคุมกํากับ
ติดตามงาน
-มีเอกสารติดตามผล
การดําเนินงาน
-มีสรุปประเมินผล
แตํละกิจกรรม

รอบ 12 เดือน
-มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎Website
http://www.kmmoph.com /
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู๎
-มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปี

รอบ 9 เดือน
-มีการควบคุมกํากับ
ติดตามงาน
-มีเอกสารติดตามผล
การดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน
-มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎Website
http://www.kmmoph.com /
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู๎
-มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปี

-มีสรุปประเมินผล
แตํละกิจกรรม
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline data

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ระดับ
5
5
-

ระดับความสําเร็จ
การขับเคลื่อน
การจัดการความรู
หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข
1.นางสาวลภัสรดา โอสถานนท๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901706
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5919832
E-mail :
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.นางสาวลภัสรดา โอสถานนท๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901706
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5919832
E-mail :
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
16. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
96. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในระดับ พระราชบัญญัติ
และกฎหมายลําดับรองที่ได๎ออกตามพระราชบัญญัติได๎ให๎อํานาจไว๎ ซึ่งออกโดย
กระทรวงสาธารณสุข
การแก้ไข หมายถึง กระบวนการแก๎ไขกฎหมายแตํละฉบับที่กลุํมกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได๎รับการเสนอรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑
และเสนอปรับปรุงแก๎ไขตํอหัวหน๎าสํวนราชการพิจารณาในแตํละปี
ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ส าคั ญ หมายถึ ง กฎหมายในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง
สาธารณสุขที่คณะกรรมการเครือขํายนักกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายระดับกระทรวง
พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นผลกระทบและการคุ๎มครองประโยชน๑
ของประชาชนในแตํละปีไมํต่ํากวํา 10 ฉบับ โดยจะดําเนินการพัฒนาความรู๎ในการบังคับใช๎
กฎหมายที่ คั ด เลื อ กดั ง กลํ า วแกํ นิ ติ ก รและผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านด๎ า นการบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตําง ๆ ให๎ปฏิบัติหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายได๎ดียิ่งขึ้นพร๎อมกับ
จะเพิ่ ม จํ า นวนผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านด๎ า นการบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายสาธารณสุ ข ให๎ เ พี ย งพอกั บ การ
ปฏิบัติงาน โดยมีความก๎าวหน๎าในการดําเนินการบังคับใช๎กฎหมายของแตํละจังหวัดในเขต
รั บ ผิ ด ชอบของเขตสุ ข ภาพซึ่ ง ดํ า เนิ น การบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายที่ อ ยูํ ใ นอํ า นาจหน๎ า ที่ ข อง
กระทรวงสาธารณสุขที่สําคัญได๎
การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดําเนินการให๎สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยูํในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขได๎บัญญัติไว๎ ซึ่งมีจุดมุํงหมายเพื่อคุ๎มครองสุขภาพของ
ประชาชน

เกณฑ์เปูาหมาย
1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข
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ปีงบประมาณ 60
ร๎อยละ 50

ปีงบประมาณ 61
ร๎อยละ 60

ปีงบประมาณ 62
ร๎อยละ 70

ปีงบประมาณ 63
ร๎อยละ 80

ปีงบประมาณ 64
ร๎อยละ 85

2. ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ๑การให๎คะแนน แจ๎งเกณฑ๑การให๎คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปูาหมาย
แตํละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
คําเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินการ
1.
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบหรือแตํงตั้งคณะกรรมการในการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อกําหนด
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะบังคับใช๎ปี 2560 กําหนดการกํากับติดตามการ
บังคับใช๎กฎหมาย และแจ๎งแนวทางและนโยบายในการบังคับใช๎กฎหมายให๎สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพดําเนินการตามตัวชี้วัด
2.
รายงานผลการดําเนินการของการบังคับใช๎กฎหมายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ในเขตสุขภาพให๎กระทรวงสาธารณสุขทราบทุกเดือน
3.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลการดําเนินการในการมีการร๎องเรียนในชั้น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลเพื่อทราบความคืบหน๎าและแจ๎งผลของเรื่อง
หรือคดีที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทุกเรื่องที่ดําเนินการรายงาน
กระทรวงสาธารณสุขทราบทุก 2 เดือน
4.
เขตสุขภาพตรวจสอบผลการดําเนินการบังคับใช๎กฎหมายที่อยูํในอํานาจของกระทรวง
สาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพแล๎วสรุปรายงานพร๎อมเอกสาร
หลักฐานให๎กระทรวงสาธารณสุขทุก 2 เดือน (ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ)
5.
เขตสุขภาพตรวจสอบการบังคับใช๎กฎหมายที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตามที่ได๎รายงานและไมํทราบการกระทําที่ฝุาฝืนการละเมิดกฎหมายที่อยูํในอํานาจ
หน๎าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนอกเหนือจากที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพสรุปสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญที่อาจ
มีสํวนทําให๎การบังคับใช๎กฎหมาย
ไมํประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑เสนอผู๎บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. เพื่อดําเนินการบังคับใช๎กฎหมายที่อยูํในอํานาจของกระทรวงสาธารณสุให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข
2. จํานวนการบังคับใช๎กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รวบรวมข๎อมูลและประเมินโดยกลุํมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพและประเมินโดยกลุํมกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

1. กลุํมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

2. กรมตําง ๆ ในราชการบริหารสํวนกลาง
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
4. เขตสุขภาพทุกเขต
A = จํานวนกฎหมายที่สามารถเสนอปรับปรุงแก๎ไขได๎ภายใน 1 ปี
B = จํานวนกฎหมายที่มีการเสนอปรับปรุงแก๎ไขทั้งหมดใน 1 ปี
(A/B) x 100
1. ร๎อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได๎รับการแก๎ไข ประเมินปีละ 1 ครั้ง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใช๎กฎหมายที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข ประเมินทุก 6 เดือน

เกณฑ์การประเมิน
1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอแก๎ไข จํานวนกฎหมายที่เสนอแก๎ไข จํานวนกฎหมายที่เสนอ
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ
ปรับปรุงได๎ร๎อยละ 25
ปรับปรุงได๎ร๎อยละ 40
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 50
10
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกฎหมายที่เสนอ จํานวนกฎหมายที่เสนอแก๎ไข จํานวนกฎหมายที่เสนอแก๎ไข จํานวนกฎหมายที่เสนอ
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ
ปรับปรุงได๎ร๎อยละ 30
ปรับปรุงได๎ร๎อยละ 50
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 60
20
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกฎหมายที่เสนอ จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอแก๎ไข
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 10
ปรับปรุงได๎ร๎อยละ 10
10
10
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกฎหมายที่เสนอ จํานวนกฎหมายที่เสนอ จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 80
20
40
60
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
จํานวนกฎหมายที่เสนอ
แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 20 แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 45 แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ แก๎ไขปรับปรุงได๎ร๎อยละ 85
65
2. ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประเมินตามขั้นตอน 5
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ขั้นตอน

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข พิจารณาจากกฎหมายที่เสนอ
แก๎ไขโดยกลุํมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข ประเมินจากข๎อมูลรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
เขตสุขภาพโดยกลุํมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายในแตํละปี
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1.
ผู๎อํานวยการกลุํมกฎหมาย
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901430
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
2. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด
นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901437
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
3. นายกิตติ พวงกนก
นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901432
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร :02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
กลุํมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายกิตติ พวงกนก
นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท๑ที่ทํางาน : 02-5901432
โทรศัพท๑มือถือ :
โทรสาร : 02-5901434
E-mail : legal@health.moph.go.th
กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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