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              ค าน า 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามการด าเนินงาน
ใน 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence) และสภาพของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป้าหมาย 
ที่ส าคัญคือ ประชาชนชาวอุบลราชธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกลไกการบูรณาการ การท างาน ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท าเอกสารแผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวช้ีวัด สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องตามขอบเขต ค านิยามตามที่ก าหนด ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารงาน และกลุ่มงานทุกกลุ่มงานท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสาร “แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563”เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                    มกราคม  2563 
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                                                   สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า - 
สารบัญ - 
แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ 2563 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2579) กระทรวงสาธารณสุข 1 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายอนุทิน  ชาญวีระกุล) 2 
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ 3 
นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (11 ประเด็น) 3 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 4 
นโยบายส าคัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2563 5 
เป้าหมายพื้นท่ี Best of the Best ตามประเด็น Re –Treat 6 
รายละเอียดตัวช้ีวัดปีงบประมาณ 2563 7 
การนิเทศงานและประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 17 
รายละเอียดตัวช้ีวัด Ranking ปีงบประมาณ 2563 (จ านวน 52 ตัวช้ีวัด) 18 
R1 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก) เพื่อลดอัตราส่วน 
     การตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

26 

R2 อัตราตายทารกแรกเกิด 28 
R3 การพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 29 
  R3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 29 
  R3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 31 
  R3.3 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 32 
  R3.4 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 33 
R4 ระดับความส าเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ (ตอบประเด็น Re-treat) 35 
R5 งานคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้า 37 
   R5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ  
           มาตรฐาน (TEDA4I) 

37 

   R5.2 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ปี 39 
R6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 41 
R7 ร้อยละของการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 42 
R8 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long term care)  
     ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

45 

R9 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
     (PHEOC) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

47 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

                          สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 
R10 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 51 
    R10.1 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 51 
    R10.2 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูง (Home BP) 53 
  
    R10.4 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวดั 
             ระดับน้ าตาลในเลือด 

57 

    R10.5 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 58 
    R10.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมน้ าตาลไดด้ ี 59 
    R10.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคมุความดันโลหิตได้ด ี 60 
    R10.8 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ 62 
R11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 65 
R12 ลดอัตราฆ่าตัวตาย 67 
    R12.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 67 
    R12.2 ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไม่กลับมาท ารา้ยตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 70 
R13 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการต่าง ๆด้วย opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง 
      ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

72 

R14 งาน CKD 76 
    R14.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 76 
    R14.2 ร้อยละของผู้ป่วยDM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 78 
R15 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 79 
R16 งานเฝ้าระวังและบ าบดัยาเสพติด 81 
    R16.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษาและตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี  
             (Retention Rate) 

81 

   R16.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุม่เสีย่งก่อความรุนแรงไดร้ับการประเมิน บ าบัดรักษาและตดิตาม 
            ดูแลช่วยเหลือตามระดบัความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

82 

    R16.3 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไดร้ับการคดักรองการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 84 
    R16.4 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไดร้ับการคดักรองการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสูบ 85 
R17 งานการแพทย์ฉุกเฉิน 87 
    R17.1 ร้อยละของประชากรเขา้ถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 87 
    R17.2 อัตราการเสยีชีวิตของผูเ้จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1  
             (ทั้งที่ ER และ Admit) (Trauma<12%   ,Non Trauma < 12%) 

88 

R18 ระดับความส าเร็จของการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
       (District Road Traffic Injury : D-RTI) 

91 
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R19 ระดับความส าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 93 
R20 ร้อยละการตรวจ/คัดกรองโรคปอดและมะเร็ง 96 
       R20.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการประเมนิสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry 96 
       R20.2 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ30-60 ปี  
                ภายใน 5 ปี (เริ่ม cycle ใหม่ ปี 2563-2567) 

97 

       R20.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเรง็ตับและท่อน้ าดดี้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ 99 
       R20.4 ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รง 
                ด้วยวิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 

100 

R21 ร้อยละผลงานตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่มโรค (ตอบประเด็น Re-Treat) 104 
R22 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต. 106 
R23 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม ่ 108 
R24 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุม่วัย 114 
R25 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 116 
R26 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานระบาดวิทยา 120 
R27 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 122 
R28 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิที่เปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี 125 
R29 ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 128 
R30 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่มีการบรบิาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผูป้่วยใน  
       (Intermediate care) 

129 

R31 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired 132 
R32 ร้อยละของการให้การรักษาผูป้่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 135 
R33 ร้อยละความส าเรจ็ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนา 
       คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (PMQA) 

138 

R34 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง HA ขั้นที่ 3 141 
R35 ร้อยละของ รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ  รพ.สต.ตดิดาว 145 
R36 จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 146 
R37 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  152 
     R37.1 -RDU ขั้นที่ 2 152 
     R37.2 -RDU ขั้นที่ 3 155 
     R37.3 -อ าเภอมีการด าเนินการ RDU community ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 156 
R38 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 159 
R39 จ านวนสถานบริการที่ให้บริการให้ค าปรึกษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจบุันและแผนไทย 162 
R40 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร ์
       การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

165 
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R41 การจัดการงานทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 167 
R42 คุณภาพการส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภาพตามกลุม่วัย 170 
R43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาโรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ (1 อ าเภอ 1 โรงเรียน) (เน้นโรงเรียน ตชด.ทุกแห่ง) 172 
R44 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN hospital 175 
R45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA 176 
R46 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 180 
R47 ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 183 
R48 ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ smart Hospital 185 
R49 ร้อยละของอ าเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 190 
R50 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.)มีประสิทธิภาพ 192 
R51 ร้อยละการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 193 
R52 ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพบญัชี   194 
ภาคผนวก 198 
รายละเอียดประเด็น Re-Treat 10  ประเด็น  
   1.Re-Treat ประเด็น อนามัยแม่และเด็ก  
   2.Re-Treat ประเด็น ส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุคณุภาพ  
   3.Re-Treat ประเด็นCKD -NCD  
   4.Re-Treat ประเด็นSetting โรงเรียน  
   5.Re-Treat ประเด็นSetting หมู่บ้าน ชุมชน  
   6.Re-Treat ประเด็นDigital Transformation  
   7.Re-Treat ประเด็น ลดสารเคมี สารก าจัดศัตรูพืช  
   8.Re-Treat ประเด็นHealth Literacy  
   9.Re-Treat ประเด็น ป้องกันการฆ่าตัวตาย  
   10.Re-Treat ประเด็น พัฒนาระบบส่งต่อ  
 



 

แผนพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

                แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2563 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) กระทรวงสาธารณสุข 
 
เป้าหมาย (Goal):  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ (Vision):  เป็นองค์กรหลักด้านสุขสภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ (Mission):  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร(Core Value) 
 M = Mastery   เป็นนายตนเอง 
 O= Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
 P= People Centered   ใส่ใจประชาชน 
 H=Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

 รับผิดชอบ 
 ตรงต่อเวลา 
 พัฒนาเป็นนิจ 
 จิตบริการ 
 ท างานเป็นทีม 
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        นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายอนุทิน  ชาญวีระกุล) 
          “ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ร่ายกายแข็งแรง  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” 
 
 1. การพัฒนางานสาธารณสขุตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย (การดูแลสุขภาพผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์,  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน, เรือนจ าปันสุข,  หน่วยแพทย์ พอ.สว., 
และโครงการ To Be Number One) 
 2. ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีความม่ันคงทางสุขภาพ 
     -ส่งเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพ การออกก าลังกาย ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
     -พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
     -จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ 
     -จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่าครบวงจรและบูรณาการ 
 3. ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดเหลื่อมล้ า ลดแออัด และลดภาระค่าใช้จ่าย 
     -เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง (PCC) 
     - พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ (ER คุณภาพ) 
     -พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน  
                (ระบบบริหารจัดการ Down Line) 
     -ใช้ Telemedicine ระบบคิว ระบบส่งต่อ ระบบงานบริการ เชื่อมโยงเป็น Big Data เพ่ือเพ่ิม 
               ประสิทธิภาพการบริการ (เชื่อมโยงข้อมูลดูร่วมกันภายใต้ระหว่างสถานบริการ) 
 4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
     -ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย 
     -ส่งเสริม นวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางกรแพทย์ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
     -ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ 
     -ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

               นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ) 
  
 
 
 
 
 
 
                       นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (11 ประเด็น) 
 1. โครงการพระราชด าริทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 
 2.ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
    -กลุ่มแม่และเด็ก 
    -ผู้สูงอาย ุ
    -เน้นความรอบรู้ด้านสุขภาพHealth Literacy (กินร้อน,ช้อนกลาง,ลา้งมือ,  
ออกก าลังกาย, ลดหวานมนัเค็ม, สัญญาณเตือนเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย) 
 3.การควบคุมป้องกันวัณโรค 
 4.จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 
    -ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ (แบน 3 สาร) 
ส่งเสริม อสม.เกษตรธรรมชาติ, ผู้บริหารมีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
    -รณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) และ AMR 
 5. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    -อสม.เป็นหมอครอบครัว 
    -พัฒนาทีม PCC 
    -กลไกการขับเคลื่อน พชอ. 
    -พัฒนามาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 
 6. ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล 
    -จัดระบบบริการเพื่อลดความแออัด 
    -พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
 7. Fast Track 
    -Stroke 
    -STEMI 
  8. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 
 9. นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ 
    -สมุนไพร การนวดไทย (เนน้กิจกรรมทับหม้อเกลือ)  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ 
 10. องค์กรคุณภาพ 
      -HA 
      -PMQA 
      -องค์กรแห่งความสุข 
 11. นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ 
 

1.งานสุขภาพจิต, ลดการฆ่าตัวตาย 
2. Street Food 
3. การออกก าลังกาย (เน้นกลุ่มที่ไม่เคยออกก าลังกาย) 
4. ประกาศสงครามเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง 
5. โครงการมหัศจรรย์ 1,000  พัฒนาการสมวัยกลุ่มเด็กปฐมวัย 
6. นโยบาย อสม.หมอประจ าบ้าน  หมอประจ าครอบครัว 
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             แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 Excellence  (15แผนงาน  41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด) 
 
 1. PP&P Excellence 
 2. Service Excellence 
 3. People Excellence 
 4. Governance Excellence 
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   นโยบายส าคัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ 2563 
                      นายแพทย์สุวิทย์     โรจนศักดิ์โสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. One Health(แม่ข่าย รพ.) และลูกข่าย (สนง.สสอ.+รพ.สต.) ของแต่ละ คปสอ. รวมกันเป็นหนึ่งเดียว) 
2. การบริหารจัดการแผนให้เป็น Single Plan(แผนงาน,แผนคน,งบลงทุน,วัสดุ, เน้นบรหิารงบประมาณแบบ  
   Zero SUM Game) 
3. เน้นการก ากับแผนงานอย่างเคร่งครัด 
4. เน้นระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
5. งานนโยบายเน้นหนักทุกงานจะต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ, ระดับต าบล ที่ชัดเจน  
    (PM =Project Manager)  ท าหน้าที่ก ากับติดตามทุกงาน อย่างต่อเนื่อง 
6. เน้นการพัฒนางานตามประเด็น Re-treat  3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
6.1 กลุ่ม Agenda Base  เน้นหนักประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ลดผลกระทบการใช้สารเคมีการเกษตร 
 2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
 3. ส่งเสริมการออกก าลังกาย กลุ่มท่ีไม่เคยออกก าลังกาย 
 4. อสม. หมอประจ าบ้าน, หมอประจ าครอบครัว 
6.2 กลุ่ม Function Base เน้นหนักประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. งานสุขภาพจิต 
 2.พัฒนาระบบส่งต่อ 
 3. DM/HT 
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6.3 กลุ่ม Area Base เน้นหนักประเด็น 6 ประเด็น ประกอบด้วย 
1. การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก    
2. การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
3. NCD/CKD 
4. Digital Transformation 
5. หมู่บ้านชุมชน ,อสม. 
6. อนามัยโรงเรียน 
 
                       เป้าหมายพ้ืนที่ Best of the Best ตามประเด็น Re–Treat 
 

ประเด็น Re-treat อ าเภอ 
Area Base CKD DM HT เขื่องใน, บุณฑริก 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เขมราฐ, นาจะหลวย 
การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ดอนมดแดง, ตาลสุม, กุดข้าวปุ้น 
การจัดบริการ  
setting โรงเรียน 

โพธิ์ไทร, พิบูลมังสาหาร 

การจัดบริการ setting ชุมชน นาตาล, นาเยีย 
Digital Transformation เหล่าเสือโก้ก,  วารินช าราบ,  ทุ่งศรีอุดม 

Functional 
Base 

การฆ่าตัวตาย ตระการพืชผล, น้ ายืน, น้ าขุ่น, 
การพัฒนาระบบ Refer สิรินธร, เดชอุดม 

Agenda 
Base 

Health Literacy เมือง, ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม 
ยาฆ่าแมลง ม่วงสามสิบ, ส าโรง, สว่างวีระวงศ์ 
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                         ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2563 
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ระดับ
ตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กร
ะท

รว
ง 

PA
 

K1  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ส่งเสริมสุขภาพ 
K2  2.ร้อยละเด็ก 0-5 ปีตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 ส่งเสริมสุขภาพ 
K3  3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ60 ส่งเสริมสุขภาพ 
K4  4.เด็กไทยมรีะดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 ส่งเสริมสุขภาพ 
K5  5.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปีสูงดสีมส่วน ร้อยละ 66 ส่งเสริมสุขภาพ 
K6  6.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี ไม่เกิน34 ต่อประชากรหญิง  

15-19ปี 1,000คน) 
ส่งเสริมสุขภาพ 

K7  7.ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 
K8  8.ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมพีฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ ร้อยละ 60 ส่งเสริมสุขภาพ 
K9  9.ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 

  (Long term care)ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 

K10  10.จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 24,699 ครอบครัว พัฒน์รูปแบบ 
K11 PA4 11.ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 70 พัฒน์รูปแบบ 

K12  12.ระดับความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด 

ระดับ 5  ร้อยละ 50 NCD การแพทย์ 
สุขภาพจิต 

K13  13.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน/และหรือความดัน
โลหิตสูง 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 NCD การแพทย์ 
สุขภาพจิต 

K14  14.ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุิการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง) 
(ร้อยละ 100) 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯ 

K15  15.ร้อยละของจังหวัดมรีะบบรับแจ้งข่าว การใช้/การป่วยจากการสมัผัส
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส, ไกลโฟเสต) 
โดยประชาชน/อสม.ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ  
(คลินิกสารเคมเีกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน) 

ร้อยละ 100 อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯ 

K16  16.ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
(Occupation and Environmental Health Profile : OEHP)  
ด้านเกษตรกรรมและมีรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี 
ทางการเกษตร (รหสัโรค T60) 

ร้อยละ 100 อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯ 

K17  17.ร้อยละของผลิตภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการตรวจไดม้าตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 คบส. 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
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ะท
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ง 

PA
 

K18  18.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากข้ึนไป 

ร้อยละ 75 อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯ 

K19  19.ร้อยละของจังหวัดมรีะบบจดัการปัจจัยเสี่ยงดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

ร้อยละ 80 จังหวัด  
ผ่านเกณฑ์ระดับด ี

อนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯ 

K20  20.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
เปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 25 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K21  21.ร้อยละขอประชาชนในอ าเภอท่ีเป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ทีผ่่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตรค์รอบครัว 

ร้อยละ 40 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K22  22.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ
ประจ าบ้าน มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 70 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K23 PA5 23.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ า
ครอบครัว (1หมู่บ้าน/ 1คน) 

1หมู่บ้าน/ 1คน พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K24  24.ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่
ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 

น้อยกว่าร้อยละ 7 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K25 PA1 25.อัตราความส าเรจ็ของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 ควบคุมโรค 
K26 PA2 26.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้น 2 (ร้อยละ60) 

ขั้น 3 (ร้อยละ20) 
คบส. 

K27 PA3 27.ร้อยละของโรงพยาบาลมรีะบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) 

การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด
ลดลงร้อยละ 7.5 จากปี 2562 

คบส. 

K28  28.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ลดลงร้อยละ 10 พัฒน์รูปแบบ ฯ 
K29  29.อัตราตายทารกแรกเกดิ ลดลงน้อยกว่า 3.7ต่อ 1,000 

การเกิดมีชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

K30  30.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid  
ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 40 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K31  31.ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค
และฟืน้ฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

ร้อยละ 19.5 แพทย์แผนไทย 

K32  32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซมึเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 68 NCD การแพทย์ 
สุขภาพจิต 

K33  33.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3  
ต่อประชากรแสนคน 

NCD การแพทย์ 
สุขภาพจิต 
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K34  34.อัตราตายผู้ป่วยตดิเช้ือกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 พัฒน์รูปแบบ ฯ 
K35  35.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่

ระดับ M1 ข้ึนไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ใหไ้ด้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ1 เขต
สุขภาพ 

อย่างน้อย 1 ทีม 
ต่อ1 เขตสุขภาพ 

พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K36  36.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้
การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 9 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K37  37.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษาภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70 

พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K38  38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<5ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K39  39.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 
30 วัน 

ร้อยละ 85 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K40  40.อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลระดับ A  S) 

โรงพยาบาลระดับ A  
Sสัดส่วน 1 : 0.9 

พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K41  41.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษาและตดิตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

ร้อยละ 50 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K42  42.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุม่เสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน
บ าบัดรักษาและตดิตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างตอ่เนื่อง 

ร้อยละ 60 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K43  43.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) 

ร้อยละ 50 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K44  44.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผา่ตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 60 พัฒน์รูปแบบ ฯ 
K45 PA9 45.จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่อง  

(อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง) 
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง คบส. 

K46  46.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level1)  
ภายใน24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A  S  M1 (ทั้งที่ ER  
และ Admit) 

ทั้งที่ ER และ Admit  
น้อยกว่าร้อยละ 12 

NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K47  47. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 24 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K48 PA8 48.ร้อยละของโรงพยาบาลศูนยผ์่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 

K49  49.จ านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ5 (Non trauma)ลดลง ลดลง(ร้อยละ 5) NCD การแพทย ์
สุขภาพจิต 
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K50  50.ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายท่ีมีหน่วยบริการตั้งอยู่บนพื้นท่ี
เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับการท่องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K51  51.ร้อยละที่เพ่ิมของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความ
งามและแพทย์แผนไทย 

เพิ่มร้อยละ 5 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K52  52.ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ  
3คะแนนทุกองค์ประกอบ 

บริหาร  
(การเจ้าหน้าท่ี) 

K53  53.ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 บริหาร  
(การเจ้าหน้าท่ี) 

K54  54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 90) (พัฒนาหมวด1-6) นิติการ 

K55  55.ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

สสอ.ร้อยละ 90 
สสจ. ร้อยละ 90 

พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K56  56.ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นท่ี 3 

รพศ./รพท.  ร้อยละ 100 
รพช.ร้อยละ 90  

พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K57 PA6 57.ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 

สะสมร้อยละ 75 พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K58  58.จ านวนองค์กรแห่งความสุข ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 10 บริหาร (HRD) 
K59  59. ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ 
K60 PA7 60.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ 
K61  61.จ านวนโรงพยาบาลท่ีมีบริการรับยาท่ีร้านยา 50 แห่ง คบส. 
K62  62.ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ์ (Compliance rate) เมื่อ

ไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิ์ใน 3 ระบบ 
ประเมินระดับประเทศ ประกันสุขภาพ 

K63  63.ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วย
ใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

ประเมินระดับประเทศ ประกันสุขภาพ 

K64  64.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติ 
ทางการเงิน 

-ระดับ 7 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 
-ระดับ 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8 

บริหาร(การเงิน) 

K65  65.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด 

อย่างน้อย 8 เรื่อง พัฒน์รูปแบบ ฯ 

K66 PA10 66.ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผ่านระดับ 5  ร้อยละ 100 HRM 

K67  67.ร้อยละของกฏหมายท่ีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมี
การบังคับใช้ 

ร้อยละ 100 จ านวน 10 ฉบับ นิติการ 
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                                                                  ตัวชี้วัด Ranking  ปีงบประมาณ 2563 
  R1 1.ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอตัราส่วน 

การตายมารดาไทยต่อการเกดิมีชีพแสนคน(KPI1) 
ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริมสุขภาพ 

  R2 2.อัตราตายทารกแรกเกิด ลดอัตราตายทารกแรกเกิด
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ28วัน 
<3.7 ต่อ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

  R3 3.การพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมสุขภาพ 
  R3.1 3.1ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 

(KPI 2) 
ร้อยละ 85 ส่งเสริมสุขภาพ 

  R3.2 3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคดักรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ 
  R3.3 3.3 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีได้รับการคดักรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 ส่งเสริมสุขภาพ 
  R3.4 3.4 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าไดร้ับการติดตาม ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ 
  R4 ระดับความส าเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริมสุขภาพ 
  R5 งานคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้า NCD 
  R5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ

การกระตุ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน(TEDA4I) 
ร้อยละ 65 NCD 

  R5.2 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ปี ≥ ร้อยละ 30 NCD 
  R6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี(KPI 6) ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง

อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

  R7 ร้อยละของการดูแลผู้มภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan (KPI 7) ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 
  R8 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ 

ระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (KPI 9) 
ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 

  R9 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉนิ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จรงิ 
(KPI 12) 

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 

  R10 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (KPI 13) NCD 
  R10.1 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ60 NCD 
  R10.2 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูง(Home BP) ≥ร้อยละ60 NCD 
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  R10.4 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ไดร้ับการคดักรองเบาหวานโดยการ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

ร้อยละ 90 NCD 

  R10.5 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 90 NCD 
  R10.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมน้ าตาลได้ด ี ≥ร้อยละ 40 NCD 
  R10.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีส่ามารถควบคุมความดันโลหติได้ด ี ≥ร้อยละ 50 NCD 
  R10.8 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ≥ร้อยละ 70 NCD 
  R11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต  (KPI 32) ≥ร้อยละ 68 NCD 
  R12 ลดอัตราการฆ่าตัวตาย NCD 
  R12.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็  (KPI 33) ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร NCD 
  R12.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไมก่ลับมาท ารา้ยตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 NCD 
  R13 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการต่างๆด้วย opioid ในผู้ป่วย

ประคับประคองระยะท้ายอย่างมคีุณภาพ   (KPI 30) 
ร้อยละ 40 NCD 

  R14 งาน CKD NCD 
  R14.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

(KPI 38) 
ร้อยละ 66 NCD 

  R14.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคดักรอง 
โรคไตเรื้อรัง 

≥ร้อยละ 80 NCD 

  R15 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตัด 
ภายใน 30 วัน  (KPI 39) 

ร้อยละ 85 NCD 

  R16 งานเฝ้าระวังและบ าบดัยาเสพตดิ NCD 
  R16.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดแูลอย่าง

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (KPI 41) 
ร้อยละ 50 NCD 

  R16.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรงได้รับการประเมนิ 
บ าบัดรักษาและตดิตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 NCD 

  R16.3 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 50 NCD 
  R16.4 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร้อยละ 50 NCD 
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  R17 งานการแพทย์ฉุกเฉิน NCD 
  R17.1 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (KPI 47) >ร้อยละ 26 NCD 
  R17.2 อัตราการเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยวกิฤตฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (Trauma<12%,Non Trauma < 
12%) (KPI 46) 

น้อยกว่าร้อยละ 12 NCD 

  R18 ระดับความส าเร็จของการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนนระดับ
อ าเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) 

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 

  R19 ระดับความส าเร็จของการป้องกันการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก 
อายุต่ ากว่า 15 ปี 

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 

  R20 ร้อยละการตรวจ/คัดกรองโรคปอดและมะเร็ง NCD 
  R20.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ได้รับการประเมินสมรรถภาพปอด 

ด้วยวิธี Spirometry 
≥ร้อยละ 60 NCD 

  R20.2 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
30-60 ปี ภายใน 5 ปี (เริ่ม cycle ใหม่ ปี 2563-2567) 

ร้อยละ 20 NCD 

  R20.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้ับการคดักรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธี
อัลตร้าซาวด ์

≥ร้อยละ 80 NCD 

  R20.4 ร้อยละของประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้ับการตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่
และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 

≥ร้อยละ 80 NCD 

  R21 ร้อยละผลงานตรวจคดักรองเด็กนกัเรียน 4 กลุ่มโรค ร้อยละ 80 NCD 

  R22 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต. ความส าเร็จระดับ 5 NCD 

  R23 อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่  (KPI 25) (PA1) ร้อยละ 85 ควบคุมโรค 

  
R24 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคทุกกลุม่วัย  

(EPI ทุกกลุ่มวัย) 
ความส าเร็จระดับ 5 ควบคุมโรค 

  R25 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ความส าเร็จระดับ 5 ควบคุมโรค 

  R26 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานระบาดวิทยา ความส าเร็จระดับ 5 ควบคุมโรค 

  R27 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ ความส าเร็จระดับ 5 พัฒน์รูปแบบ 

  
R28 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปดิ

ด าเนินการในพื้นที ่ (KPI 20) 
(สะสม) ร้อยละ 25 พัฒน์รูปแบบ 
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R29 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี   (KPI 23) 
ร้อยละ 70 พัฒน์รูปแบบ 

  
R30 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่มีการบริบาลฟื้นฟูสภาพ

ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate care)   (KPI 43) 
ร้อยละ 50 พัฒน์รูปแบบ 

  
R31 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-

acquired  (KPI 34) 
<ร้อยละ 28 พัฒน์รูปแบบ 

  R32 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 50 พัฒน์รูปแบบ 

  
R33 ร้อยละความส าเรจ็ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐผา่นเกณฑ์ที่
ก าหนด (PMQA)  (KPI 55) 

-สสจ. (ระดับ 5) ร้อยละ 90 
-สสอ.(ระดับ5) ร้อยละ 90 

พัฒน์รูปแบบ 

  
R34 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีุณภาพมาตรฐานผ่าน

การรับรอง HA ขั้นที่ 3  (KPI 56) 
-รพศ./รพท.  (ร้อยละ100) 
-รพช. (ร้อยละ90) 

พัฒน์รูปแบบ 

  
R35 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผา่นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 

(KPI 57)(PA 6) 
สะสม (ร้อยละ 75) พัฒน์รูปแบบ 

  
R36 จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน   (KPI 58) -รพศ./รพท. สสจ. 

เขตละ 1 แห่ง 
 -รพช.สสอ. (ร้อยละ 10) 

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  R37 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)   (KPI 26)(PA 2) คบส. 

  

R37.1 -RDU ขั้นที่ 2 -รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ 60)   
  -รพ.ผ่านเกณฑ ์
 (ร้อยละ 100) 

คบส. 

  

R37.2 -RDU ขั้นที่ 3 -รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ 80)   
  -รพ.ผ่านเกณฑ ์
 (ร้อยละ100) 

คบส. 

  R37.3 อ าเภอมีการด าเนินการ RDU community   ผ่านเกณฑร์ะดับ 3 ร้อยละ 100 คบส. 
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R38 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มรีะบบจดัการดื้อยาต้านจลุชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR)   (KPI 27)(PA 3) 

รพ.ระดับ A S M1 มีระบบ 
AMR อย่างบูรณาการระดับ 
Intermediate การติดเช้ือดื้อ
ยาในกระแสเลือดลดลง 7.5% 
จากปี 2561 

คบส. 

  

R39 1.ร้อยละ รพศ/รพท.ท่ีจดัตั้งคลินกิการใช้กัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนไทย 
2.จ านวนสถานบริการที่ให้ค าปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแผนไทย   (KPI 45)(PA 9) 

 -รพศ/รพท. (ร้อยละ80) 
 
-รพช.จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษา
ทุกโรงพยาบาล 

คบส. 

  
R40 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉยั รักษาโรคและฟื้นฟู

สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 19.5 แพทย์แผนไทย 

  R41 การจัดการงานทันตสาธารณสุขสูค่วามเป็นเลิศ ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 

  R42 คุณภาพการส่งเสรมิป้องกันทันตสขุภาพตามกลุ่มวัย ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 

  
R43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาโรงเรยีนรอบรู้ดา้นสุขภาพ (1อ าเภอ 1 โรงเรียน) 

(เน้นโรงเรยีน ตชด.ทุกแห่ง) 
ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 

 

 R44 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ไดต้ามมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN hospital   (KPI 18) 

-ผ่านเกณฑ์ระดับดมีากขึ้นไป 
(ร้อยละ 75) 
 -ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก Plus  
(ร้อยละ30) 

อนามัย 
สิ่งแวดล้อม ฯ  

  
R45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  

การประเมิน ITA  (KPI 54) 
ร้อยละ 90 นิติการ 

  
R46 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   (KPI 64) ระดับ7≤ร้อยละ 4 

 ระดับ6≤ร้อยละ 8 
ประกันสุขภาพ/
บริหารการเงิน 

  R47 ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล   (KPI 59) ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร ์

  R48 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital   (KPI 60) ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร ์

  R49 ร้อยละของอ าเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จระดับ 5 ยุทธศาสตร ์

  R50 ร้อยละการเบิกจา่ยงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร ์

  R51 ร้อยละการเบิกจา่ยงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร ์

  R52 ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพบญัชี  ร้อยละ 100 บริหาร(การเงิน) 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

การนิเทศงานและประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กระบวนการติดตาม Monitoring ผ่านกระบวนการติดตามจากผู้รับผิดชอบหลัก PM ระดับ 
จังหวัด และอ าเภอ, การรายงาน โดยติดตามรายงานผ่านระบบ Ub-SimsHDC  Cockpit   การติดตาม 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ กวป. ประจ าเดือน และจากการนิเทศงานรอบที่ 1  และรอบที่ 2  
  การติดตามจากตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (67 ตัวชี้วัด)  QOF จ านวน 12 รายการ  
Fee schedule 10 รายการ, Ranking จ านวน 52 ตัวชี้วัด , งบ PPA กองทุน สปสช. 
 

1) การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานปีงบประมาณ 2563 
  ครั้งที่ 1  ห้วงเดือนธันวาคม 2562 
  ครั้งที่ 2  ห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 

2) ก าหนดการประเมินผลงาน(Ranking)  
  ครั้งที่  1 ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
  ครั้งที่  2 ผลงานระหว่างเดือน เมษายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

                   รายละเอียดตัวช้ีวัด Ranking ปีงบประมาณ 2563 (จ านวน 52 ตัวชี้วัด) 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด Ranking ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

R1 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอนามัยแม่
และเด็ก เพื่อลดอตัราส่วน 
การตายมารดาไทยต่อการเกดิมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อการเกดิมีชีพ 
ความส าเร็จระดับ 5 

ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 

R2 อัตราตายทารกแรกเกิด ลดอัตราตายทารกแรกเกิด
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ28วัน
<3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 

R3 การพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ส่งเสริมสุขภาพ   
R3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีท้ังหมดตามช่วง

อายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวยั 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 ส่งเสริมสุขภาพ 0.50 

R3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ 0.50 

R3.3 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ส่งเสริมสุขภาพ 0.50 

R3.4 เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสยัล่าช้า
ได้รับการตดิตาม 

ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ 1.00 

R4 ระดับความส าเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ
(ตอบประเด็น Re-treat) 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 

R5 งานคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้า NCD   
R5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง

แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน(TEDA4I) 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65 NCD 1.00 

R5.2 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิ
สั้นในเด็ก 6-15 ป ี

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 NCD 1.50 

R6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด Ranking ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

R7 ร้อยละของการดูแลผู้มภีาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care plan 

ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 

R8 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูม้ีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ระยะ
ยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 80 ส่งเสริมสุขภาพ 2.00 

R9 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ระดับความส าเร็จระดับ 1-5 
 ร้อยละ 50 

NCD 1.00 

R10 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง NCD   
R10.1 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน 
มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 60 

NCD 0.25 

R10.2 ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง (Home BP) 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 60 

NCD 0.25 

     

R10.4 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวดั
ระดับน้ าตาลในเลือด 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 90 

NCD 0.25 

R10.5 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี  
ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสูง 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 90 

NCD 0.25 

R10.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุม
น้ าตาลได้ด ี

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 40 

NCD 1.00 

R10.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีส่ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 50 

NCD 0.50 

R10.8 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ≥ร้อยละ 70  
และผา่นระดับดีขึ้นไป 

NCD 1.00 

R11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการ
สุขภาพจิต 

 ≥ร้อยละ 68 NCD 1.00 

 

 

 

 

 

 



20 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด Ranking ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

R12 ลดอัตราฆ่าตัวตาย  

R12.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็  ≤ 6.3 ต่อแสนประชากร NCD 1.00 

R12.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไมก่ลับมาท า
ร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 85 NCD 1.00 

R13 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการ
จัดการตา่ง ๆด้วย opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมคีุณภาพ 

ร้อยละ 40 NCD 1.00 

R14 งาน CKD  NCD   
R14.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง

ของ  eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 
มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 66 

NCD 1.00 

R14.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับ
การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรงั 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 80 

NCD 0.75 

R15 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน   

ร้อยละ 85 NCD 1.00 

R16 งานเฝ้าระวังและบ าบัดยาเสพติด  NCD   
R16.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ

บ าบัดรักษาและตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 
ปี (Retention Rate) 

ร้อยละ 50 NCD 1.00 

R16.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสีย่งก่อความ
รุนแรงไดร้ับการประเมิน บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 NCD 0.50 

R16.3 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรอง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ร้อยละ 50 NCD 0.50 

R16.4 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรอง
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ร้อยละ 50 NCD 0.50 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 
 

 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด Ranking ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานรับผิดชอบ น้ าหนัก
คะแนน 

R17  งานการแพทย์ฉุกเฉิน  NCD   
R17.1  ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26 NCD 0.75 

R17.2  อัตราการเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยวกิฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, 
S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 
(Trauma<12%,Non Trauma<12%) 

น้อยกว่าร้อยละ 12  NCD  1.50 

R18  ระดับความส าเร็จของการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนระดบัอ าเภอ 
(District Road Traffic Injury : D-RTI) 

ระดับความส าเร็จระดับ 5  NCD  0.50 

R19 ระดับความส าเร็จของการป้องกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก 
อายุต่ ากว่า 15 ป ี

ระดับความส าเร็จระดับ 5  NCD 0.50 

R20  ร้อยละการตรวจ/คัดกรองโรคปอดและมะเร็ง NCD   
R20.1  ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ได้รับ

การประเมินสมรรถภาพปอด 
ด้วยวิธี Spirometry 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 60 

NCD 0.50 

R20.2  ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี 
ภายใน 5 ปี (เริ่ม cycle ใหม่ ปี 2563-2567) 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 20 

NCD 0.50 

R20.3  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้ับการคดั
กรองมะเร็งตบัและท่อน้ าดีด้วยวิธี 
อัลตร้าซาวด ์

≥ร้อยละ 80  NCD 0.50 

R20.4  ร้อยละของประชากรกลุม่เป้าหมายไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รงด้วย
วิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 

≥ร้อยละ 80  NCD 0.50 

R21 ร้อยละผลงานตรวจคดักรองเด็กนกัเรียน 4 
กลุ่มโรค(ตอบประเด็น Re-Treat) 

ร้อยละ 80 NCD 2.00 

R22  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการ
จัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต. 

 ความส าเร็จระดับ 5 NCD  2.00 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด Ranking ค่าเป้าหมาย กลุ่มงานรับผิดชอบ น้ าหนัก
คะแนน 

R23  อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอด
รายใหม ่

ร้อยละ 85 ควบคุมโรค 2.00 

R24  ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุม่วัย 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 5 

ควบคุมโรค 2.00 

R25  ระดับความส าเร็จการด าเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 5 

ควบคุมโรค 2.00 

R26  ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
ระบาดวิทยา 

ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 5 

ควบคุมโรค 2.00 

R27 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R28  ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิทีเ่ปิดด าเนินการ 
ในพื้นที่ 

 (สะสม) ร้อยละ 25 พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R29 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ าบา้น 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 70 พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R30 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F  
ในจังหวัดที่มีการบริบาลฟื้นฟูสภาพ 
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  
(Intermediate care) 

 ร้อยละ 50 พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R31  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง ชนิด community-acquired 

<ร้อยละ 28 พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R32  ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R33  ร้อยละความส าเรจ็ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (PMQA) 

  -สสจ. (ระดับ 5) 
ร้อยละ 90 
  -สสจ.(ระดับ5)  
ร้อยละ 90 

พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R34  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้นที่ 3 

  -รพศ./รพท. 
(ร้อยละ100) 
  -รพช. (ร้อยละ90) 

พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 
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R35  ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผา่นเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 

สะสม (ร้อยละ 75) พัฒนารูปแบบ ฯ 2.00 

R36 จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

 -รพศ./รพท.  
สสจ.เขตละ 1 แห่ง 
 -รพช.สสอ. (ร้อยละ 10) 

บริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.00 

R37  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  คบส.   
R37.1   -RDU ขั้นที่ 2    -รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์

(ร้อยละ 60)   
  -รพ.ผ่านเกณฑ ์
 (ร้อยละ 100) 

คบส. 1.25 

R37.2   -RDU ขั้นที่ 3    -รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ 80)   
  -รพ.ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ100) 

คบส. 1.25 

R37.3   -อ าเภอมีการด าเนินการ RDU community  
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

ร้อยละ 100 คบส. 1.00 

R38  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มรีะบบจดัการดื้อ
ยาต้านจลุชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

รพ.ระดับ A S M1 มีระบบ 
AMR อย่างบูรณาการระดับ 
Intermediate การติดเช้ือดื้อ
ยาในกระแสเลือดลดลง 7.5% 
จากปี 2561 

คบส. 1.25 

R39 จ านวนสถานบริการที่ให้บริการใหค้ าปรึกษา 
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปจัจุบันและ
แผนไทย 

 รพ.มีใบอนุญาต ยส.5 และมี
คลินิกให้ค าปรึกษาและเฝ้า
ระวังการใช้กัญชาและ รพ. 
รพ.ระดับ A S M1 ให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย ์
(ร้อยละ 80) 

คบส. 1.25 

R40  ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

มากกว่าร้อยละ 19.5 แพทย์แผนไทย 2.00 
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R41  การจัดการงานทันตสาธารณสุข 
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 2.00 

R42  คุณภาพการส่งเสรมิป้องกันทันตสขุภาพ 
ตามกลุม่วัย 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 2.00 

R43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาโรงเรยีนรอบรู้
ด้านสุขภาพ (1 อ าเภอ 1 โรงเรียน)  
(เน้นโรงเรยีน ตชด.ทุกแห่ง) 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 2.00 

R44 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ได้ตามมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN hospital 

 -ผ่านเกณฑร์ะดับดีมากขึ้นไป 
 (ร้อยละ 75) 
 -ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก Plus  
(ร้อยละ30) 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.00 

R45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA 

หน่วยงานผ่านเกณฑ ์
การประเมินร้อยละ 90 

นิติการ 2.00 

R46 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 

ระดับ7≤ร้อยละ 4 
ระดับ6≤ร้อยละ 8 

ประกันสุขภาพ 2.00 

R47 ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ ์
คุณภาพข้อมลู 

ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ ฯ 2.00 

R48 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น  
smart Hospital 

 ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ ฯ 2.00 

R49 ร้อยละของอ าเภอมีการบริหารจัดการ 
ด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จระดับ 5 ยุทธศาสตร์ ฯ 2.00 

R50 ร้อยละการเบิกจา่ยงบ Non UC (สนง.สสอ.)
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ ฯ 2.00 

R51 ร้อยละการเบิกจา่ยงบค่าเสื่อม  
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ ฯ 2.00 

R52  ร้อยละของหน่วยบริการ 
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบัญชี  

 ร้อยละ 100 บริหาร (การเงิน) 2.00 
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ตัวชี้วัด  (R1) (ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก) เพ่ือลดอัตราส่วน 
การตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ค านิยาม 1. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด ภายใน 42 วัน แม้ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด  
จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแล
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใชจ่ากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
2. การเย่ียมเสริมพลัง หมายถึง กระบวน(process)การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นท่ีมีหลักการและเหตผุลบนหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการได้ผลลัพธ์เป็นระบบ
(system) หรือแนวทาง(guideline) การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 
อย่างมีคุณภาพลดการตายมารดา ตลอดจนช่ืนชมให้ก าลังใจผู้ปฏิบตังิาน  
ผู้ให้บริการ ภาคีเครือข่าย ใช้ศักยภาพของตนเองและทีมงานด าเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถในการพัฒนาระบบบริการอนามยัแม่และเด็กให้ไดม้าตรฐานสอดคล้อง 
กับบริบท 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ความส าเร็จระดับ 5 
วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบ(system)การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

ให้มีคุณภาพและใหม้ีมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตามที่ก าหนด 
2.ติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ให้มีคณุภาพมาตรฐาน  
เพื่อลดการตายของมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ สู่ระยะคลอด และหลังคลอด 
3. พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและฉุกเฉินอย่างมคีุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ,์ หญิงขณะรอคลอด ขณะคลอด และหญิงหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. การรายงานการตาย มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 สถานบริการสาธารณสุขแจ้งขอ้มูลการตายมารดาให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาให้กับศูนย์อนามัยและกรม
อนามัย ภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 ศูนย์อนามัยแจ้งข้อมูลการตายพร้อมสาเหตุการตายให้กับกรมอนามัย  
ภายใน 7 วัน 
1.4 ศูนย์อนามัยจัด Case conference มารดาตาย ร่วมกับ MCH Board ระดับเขต 
จังหวัด และส่งต่อรายงานให้กรมอนามัยภายใน 45 วัน 

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการข้อมูลที่ 1 A :จ านวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ 

ยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 2 B :จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณ (A/B) X 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2,4 
 

เกณฑ์คะแนน Ranking  
ปี 2563 

ระดับ 1 คะแนน มรีายละเอียดดังนี้ 
1.มีคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)  
2. มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) 
ทุก 6 เดือน 
ระดับ 2 คะแนน มรีายละเอียดดังนี้ 
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1. มีเกณฑ์ความเสี่ยงคัดกรองหญงิตั้งครรภ์  
2. มีผลการคัดกรองและทะเบียนการคัดกรองความเสีย่งของหญิงตั้งครรภ์ (ใช้เกณฑ์ใน
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก) และหญิงหลังคลอด (ใช้เกณฑ์กรมการแพทย์) 
ระดับ 3 คะแนน มรีายละเอียดดังนี้ 
1. มีการประชุมวิชาการผู้ปุวยรายกรณีที่เป็นความเสี่ยง หรือประชุมประจ าปีของ
หน่วยงาน 
2. มีแนวทางการดูแลผู้ปุวยทางคลินิก (CPG)ในภาวะปติ ภาวะเสีย่ง และวิกฤต ิ
3.มีการซ้อมแผนภาวะวิกฤติ ในกรณี มารดามีภาวะวิกฤติ หรือภาวะเสี่ยงท่ีเป็นปญัหา
ของพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง เช่น ตกเลือดหลังคลอด 
ระดับ 4 คะแนน มรีายละเอียดดังนี้ 
1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพและการดูแล
ผู้ปุวยฉุกเฉินคลอด ปีละ 1 ครั้ง 
2. โรงพยาบาลผ่านการประเมินรบัรอง โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
3. ไม่มีมารดาตาย 
ระดับ 5 คะแนนมรีายละเอยีดดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามรายละเอียดระดับคะแนน 1-4 ทุกขอ้ 

เอกสารสนับสนุน 1.แบบรายงานการตายมารดา CE หรือ แบบรายงาน ก1 หรือ แบบสอบสวนการตาย
มารดา (อ่ืนๆ ถ้ามี) 
2. แบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ ์
3. มาตรฐานบริการอนามยัแม่และเด็กคณุภาพ 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

อัตราส่วนการตาย
มารดา 

อัตราส่วนการตายต่อ
การเกิดมีชีพแสนราย 

11.40 13.40 6.45 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692     โทรศัพท์มือถือ : 089-624-9475 
โทรสารที่ท างาน : 045-241-918       E-mail : rr.tippawon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกลุ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692     โทรศัพท์มือถือ : 085-419-2898 

โทรสารที่ท างาน : 045-241-918       E-mail : keng295@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R2) อัตราตายทารกแรกเกิด 
ค านิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีคลอด รอดออกมามีชีวิตจนถึง 28 วัน 

ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ลดอัตราตายทารกแรกเกิดอายตุ่ ากว่าหรือเท่ากับ28วัน <3.7 ต่อ 1,000  

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทั่วถึง 

ทุกสถานบริการสุขภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน  (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนเิทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

และกรมการแพทย ์
2.โรงพยาบาลจดัเก็บข้อมลูตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 
3.รวบรวมข้อมลูการตายของทารกแรกเกิดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร ์
ของกระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู 1.ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการ
แพทย์ในระดับจังหวัดและระดับเขต 
2.ฐานข้อมูล HDC 
3.ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร ์

รายการข้อมูลที่ 1 A=จ านวนทารกท่ีเสียชีวิต น้อยกวา่ 28 วัน 
รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนทารกแรกเกดิมีชีพ 
สูตรค านวณ (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 

เกณฑ์คะแนน Ranking  
ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมารดาและทารก MCH board 
2 คะแนน มีผลการด าเนินงานฝากครรภ์คุณภาพผ่านเกณฑ์ทุกตัว 
3 คะแนน มีผลการประเมินห้องคลอดคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
4 คะแนน อัตราตายทารกแรกเกิด≥ร้อยละ 4 
5 คะแนน อัตราตายทารกแรกเกิดน้อยกว่าร้อยละ 4 

 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

 อัตราตายทารกแรกเกิดต่อ 
1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 

3.52 3.47 3.74 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางทิพวรรณ โรจนศ์ตพงศ์          ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นางปริตา วรากรโอฬาร              ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599       E-mail: mai.j4959@gmail.com 
3. นางราภรณ์ ศุภนิกร                  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ : 086-7182375        E-mail: Raporn.62@gmail.com 
4. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรรีัตนกลุ    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ : 061-5424141        E-mail: Keng295@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท:์ 045-262962-8 ต่อ1130        โทรสาร 045-241918 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางทิพวรรณ   โรจนศ์ตพงศ์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นางปริตา วรากรโอฬาร            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599     E-mail:   mai.j4959@gmail.com 
3. นางราภรณ์ ศุภนิกร                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ : 086-7182375     E-mail:   Raporn.62@gmail.com 
4. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรรีัตนกลุ      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ : 0615424141       E-mail: Keng295@hotmail.com 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262962-8 ต่อ1130     โทรสาร 045-241918 

 

 

 

ตัวชี้วัด  (R3) การพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ตัวชี้วัดย่อย (R3.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 
ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

การคัดกรองพัฒนาการหมายถึง ความครอบคลุมของการคดักรองเด็กอายุ  
9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง  
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเดก็ท่ีพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าและไดร้ับการติดตามให้ไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผล
การประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก  
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น  
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้

คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าและไดร้ับการติดตามให้ได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจ 
คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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สูตรค านวณ Ax100 
   B 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
เกณฑ์คะแนน Ranking  

ปี 2563 
ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 75 
2 คะแนน ร้อยละ 75-79 
3 คะแนน ร้อยละ 80-84 
4 คะแนน ร้อยละ 85-89 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 90 

 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

 ร้อยละ - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1501  
โทรศัพท์มือถือ : 086 – 718 - 2375 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail : mai.j4959@gmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R3.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการหมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็ก
อายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ90 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก  
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น  
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจ 

คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 2 B= เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type1 

และType3) 
สูตรค านวณ Ax100 

  B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 

เกณฑ์คะแนน Ranking  
ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ80 
2 คะแนน ร้อยละ 80-84 
3 คะแนน ร้อยละ 85-89 
4 คะแนน ร้อยละ 90-94 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 95 

 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวดีีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคมุการสง่เสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ 
คัดกรองพัฒนาการ 

ร้อยละ 89.67 90.15 88.87 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย (R3.3) เด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ป ี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

พัฒนาการสงสัยล่าช้า  หมายถึง เด็กท่ีไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน  
ทั้งเด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  
รวมกับเด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262: เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกต ิ
อย่างชัดเจน) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก  
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น  
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A=จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)  

ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ส่งต่อทันที(1B262: เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอยา่งชัดเจน) 
รายการข้อมูลที่ 3 C= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจ 

คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณ (A+B) X 100 

      C 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 

เกณฑ์คะแนน Ranking  
ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ15 
2 คะแนน ร้อยละ 16-19 
3 คะแนน ร้อยละ 20-24 
4 คะแนน ร้อยละ 25-29 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 30 

 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวดีีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคมุการสง่เสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 25.62 23.43 25.16  
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย (R3.4) เด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ป ี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ  
9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type 1:  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type 3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง  เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไมค่รบ 5 ด้าน  
เฉพาะกลุม่ที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType 3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก  
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น  
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง

เด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  
แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)  
ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

สูตรค านวณ Ax100 
   B 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
เกณฑ์คะแนน Ranking  

ปี 2563 
ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 คะแนน ร้อยละ 80-84 
3 คะแนน ร้อยละ 85-89 
4 คะแนน ร้อยละ 90-95 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 95 

 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวดีีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคมุการสง่เสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ 
การติดตาม 

   ร้อยละ 82.42 90.68 92.44 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1501  
โทรศัพท์มือถือ : 086 – 718 - 2375 
โทรสาร : 045-241918 E-mail : mai.j4959@gmail.com 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R4) ระดับความส าเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กคุณภาพ 
ค านิยาม ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยคุณภาพ   

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณเ์รียนรู้ และ
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง 6 ปี หรือก่อนเข้าเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   
ระดับการด าเนินงานพัฒนาการเด็กตามตัวช้ีวัดทีส่ าคัญประกอบดว้ยมาตรฐาน  
3 ด้านคือ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผูดู้แลเด็กให้การดูแล และจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ 
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ตามเกณฑต์ัวช้ีวัด 4 ข้อ ดังนี้ 
      1.เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคดักรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 
      2.เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคดักรองพัฒนาการพบสงสยัล่าช้า(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
      3.เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับการตดิตาม (รอ้ยละ 90) 
4. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ความส าเร็จ ระดับ 5 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
มาตรฐานด้านที ่1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านที ่2 ครู/ผูดู้แลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรยีนรู้  
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านที ่3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
       แรกเกิด ถึง 2 ปี  (จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี) 
       อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี (จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี) 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
3. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
4. ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลีย้งดูเด็กอยา่งมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก  

บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น  
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims 

แหล่งข้อมลู ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผา่นมาตรฐาน (จ านวนแห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท่ีเขา้ร่วมโครงการประเมินมาตรฐาน (จ านวนแห่ง) 
สูตรค านวณ A X 100 

     B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
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เกณฑ์คะแนน Ranking  
ปี 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2563 
1. มีค าสั่งทีม CFT (Child Family Team) ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
2. มีแผนงาน/โครงการเพื่อกระตุน้พัฒนาการและแกไ้ขปัญหาพัฒนาการเด็กกลุ่มปกติ
,กลุ่มเสี่ยง และเปราะบางอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงพยาบาล และบ้าน   
3. ทีม CFT (Child Family Team) ระดับอ าเภอ, ระดับต าบล, ครศููนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
,พ่อแม่ ,ผู้ดูแลเด็ก มีกิจกรรมรณรงค์พัฒนา IQ เด็กร่วมกัน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จดัมุมกจิกรรมตามความสนใจของเด็ก เชน่ มุมนิทาน ,ของเล่น 
, มุมวาดภาพ และมรีะบบการ   ยืมนิทาน ของเล่น เพื่อเสรมิสร้างการกระตุ้นพัฒนาการ
ที่บ้าน 
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้าน EF หรือ High Scope อย่างน้อย 2 ต าบล 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน ผ่าน 1 ข้อ 
2 คะแนน ผ่าน 2 ข้อ 
3 คะแนน ผ่าน 3 ข้อ 
4 คะแนน ผ่าน 4 ข้อ 
5 คะแนน ผ่านครบ 5 ข้อ 

 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวดีีโอ)    
   และคู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส)์ 
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคมุการสง่เสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
5. แผนงาน/โครงการพัฒนา IQ เด็กปฐมวยั 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ N/A N/A N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางทิพวรรณ    โรจน์ศตพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1501  
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail : mai.j4959@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R5) งานคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้า 
ตัวชี้วัดย่อย (R5.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น

ด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน(TEDA4I) 
ค านิยาม -เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวัง

และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านอย่างน้อย 1 
ด้าน  ในการตรวจคดักรองพฒันาการครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 
เพื่อเข้าสู่ระบบ TEDA4I   ใน รพท./รพช. / และรับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือ 
TEDA4I จากพยาบาลเฉพาะทางสขุภาพจิตและจิตเวชเด็ก 
และวัยรุ่น   ( 1B271, 1B272, 1B273, 1B274 และ 1B275 ) 
-ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน  หมายถึง การที่เด็กได้รับการ 
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินจิฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมิน
พัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคูม่ือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวยัที่มีปัญหา
พัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น คู่มือ   คัดกรองและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กวัยแรกเกดิ- 
5 ปี สาหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี 
โปรแกรมการฝึก/ กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบ าบัด          
นักกายภาพบ าบัด นักเวชศาสตร์สือ่ความหมาย) เป็นต้น 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65 
วัตถุประสงค ์ 1. ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 

2. พัฒนาระบบบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการลา่ช้าด้วย TEDA4I  ของ 
    หน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความตระหนักรู้ เรื่องการกระตุน้พัฒนาการเด็ก ให้มี 
   พัฒนาการสมวัย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเป็นเด็กในพื้นที่ 
(Type1: มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีน
บ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุข รพท. / รพช. น าข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า 
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน  
43 แฟูม 

แหล่งข้อมลู รพ.ท./ รพช. / HDC จังหวัด 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการดว้ย TEDA4I ในคลินิก

กระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการลา่ช้า 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 
สูตรค านวณ A X100 

   B 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลจาก HDC ทุกเดือน 

เกณฑ์คะแนน Ranking 
ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ≥ ร้อยละ 45 

2 คะแนน เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ≥ ร้อยละ 50 

3 คะแนน เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ≥ ร้อยละ 55 
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4 คะแนน เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ≥ ร้อยละ 60 

5 คะแนน เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ≥ ร้อยละ 65  

เอกสารสนับสนุน 1.ข้อมูล เอกสารการด าเนินงานจาก https : //th.rajanukul.go.th  
2.คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิป 
   วีดีโอ) และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  
3.คู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปญัหาพัฒนาการ (Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) โดยกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้เข้า
รับการกระตุ้นพัฒนาการ 

ด้วย TEDA4I 

    ร้อยละ # NA # 53.48 
(60%) 

56.94 
(60%) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางเนาวรัตน์   สืบภา     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
โทรศัพท์มือถือ : 098-8613744 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ การแพทย์และสุขภาพจิต 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์  บุญทา    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R5.2) ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ปี 
ค านิยาม โรคสมาธิสั้น (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) หมายถึง ภาวะ

ผิดปกติทางจติเวชที่ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว ท าให้    
มีลักษณะอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บ
รายละเอียดไมค่่อยได้ ขาดความรบัผิดชอบ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเดก็ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง  
3-7 ปี แต่ในรายที่เป็นไม่มาก อาการจะแสดงออกชัดเจนกว่าในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป โดย
สาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็น
ส่วนท่ีท าหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งช่ังใจท างานน้อยกว่าปกติ  
การประเมินเด็กเสี่ยงสมาธสิั้น หมายถึง การประเมินเด็กกลม่อายุ 6-15 ปี โดยใช้แบบ
ประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซมึ  แอลดี และการเรียนรู้ช้า 
โดยคณุครูประจ าช้ันเป็นผู้ประเมนิเด็ก และอยู่ใกล้ชิดเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2 เดือน 
ซึ่งให้ครูประเมินเด็กจากการสังเกตลักษณะพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนท่ีเด็กแสดงออก
บ่อย ๆ ท้ังนี้ ในเด็ก 1 คน อาจประเมินพบหลายภาวะที่สามารถเกดิร่วมกันได้และเด็กกลุ่ม
เสี่ยงจากการประเมินของครู ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อพบพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น ในคลินิกจิตเวชเด็กฯ ในโรงพยาบาลเพื่อท าการประเมินเด็กซ้ า    เตรียมเด็กกลุม่
เสี่ยงสมาธิสั้น ออทิสซมึ  แอลดี และการเรียนรู้ช้า เข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย     
การเข้าถึงบริการ หมายถึง  การที่เด็กไดร้ับการตรวจวินิจฉยัว่าเปน็โรคสมาธิสั้นและ ได้รบั
การบริการตามระบบการดูแลรักษา หรือไดร้ับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการสาธารณสุข  
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก  หมายถึง  เด็ก 6-15 ปี ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์
วินิจฉัยโรค ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ตามมาตรฐานการ
จ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก ฉบับท่ี 10 (ICD - 10: International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหสั
โรคของ ICD 10 หมวด F90.0-F90.9  ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแตป่ีงบประมาณ 2556 
จนถึงในปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้ผู้ปุวยโรคสมาธิสั้นได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที เพราะการรักษา

โรคนี้ต้องใช้เวลาและอาศัยความรว่มมือท้ังจากตัวเด็ก พ่อแมผู่้ปกครอง และคุณครูผูส้อน 
ซึ่งต้องใช้หลายศาสตร์ร่วมกันเพื่อผลการรักษาที่ด ี
2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสขุและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน       
สู่น าการก าหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนต่อไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กวัยเรียนอายุ 6-15 ป ี
วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงาน และแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ดงันี้  

1) แบบการประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กสมาธสิั้น ออทิสซึม  แอลดี และ
การเรยีนรู้ช้าใน UB-sims ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2) แบบรายงานผลการประเมินเดก็กลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 
3) การบันทึกข้อมูลการให้บริการเด็กโรคสมาธสิั้นท่ีไดร้ับการตรวจวนิิจฉัยจากแพทย์     
ในหน่วยบริการ (43 แฟูม) และส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกเดือน 

แหล่งข้อมลู 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
2.ระบบ UB-sims ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยสมาธิสั้น อายุ 6-15 ปี ในปีงบประมาณ 2556 สะสมมาจนถึง
ปีงบประมาณ 2563 
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รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคสมาธสิั้นในเด็กอายุ 6-15 ปี คาดประมาณการจากความชุกท่ีได้   
จากการส ารวจ (สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดเปูาหมายรายอ าเภอให้) 

สูตรค านวณ A x100 
   B 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
เกณฑ์คะแนน Ranking 

ปี 2563 
 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธสิั้น  
≤ ร้อยละ 15 

2 ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธสิั้น  
ร้อยละ 15-19 

3 ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธสิั้น  
ร้อยละ 20-24 

4 ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธสิั้น  
ร้อยละ 25-29 

5 ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธสิั้น  
≥ ร้อยละ 30  

เอกสารสนับสนุน 1.จากฐานข้อมูลกรมสุขภาพจิต   
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเดก็สมาธิสั้น ออทิสซมึ  แอลดี และการเรยีนรู้ช้า  
3.แบบรายงานผลการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
4.ระบบข้อมูลใน UB-sims ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และHDC 

Based Line Data Based Linedata หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

การเข้าบริการโรคสมาธิสั้น   
ในเด็ก 6-15 ปี 

ร้อยละ 2.32 7.31 
 

13.22 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางเนาวรัตน์   สืบภา   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
โทรศัพท์มือถือ : 098-8613744 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ การแพทย์และสุขภาพจิต 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์  บุญทา    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
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ตัวชี้วัด   (R6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
ค านิยาม อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี หมายถึง  จ านวนการคลอดบุตร  

มีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 คน 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม

ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีทาการเก็บข้อมูล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู 1.ฐานข้อมูลการเกดิมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

2.ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวช้ีวัดการเฝาูระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟูม Labor)  

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกดิมีชีพ (LBORN) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ  

(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)   
สูตรค านวณ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC= (A/B) X 1,000 
รายการข้อมูล 3  
(Adjusted) 

A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์ ปีท่ี
ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC ปีท่ีผ่านมา  
B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC (ท าเป็นอัตราคงที่ของทั้งปี)  
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 X 4  
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2561 X 4/2  
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 X 4/3  
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 

สูตรค านวณ AXB 
ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2562–กุมภาพันธ์ 2563)  

= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)  
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2563–กรกฎาคม 2563) 
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted) 

เกณฑ์การประเมินผล Ranking 
ปี 2563 : 

อัตราการคลอดมีชีพ 
เปรียบเทียบผลงานกับ       
ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน อัตรามากกว่า 41.1 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน 
2 คะแนน อัตราระหว่าง 40.1-41.0 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน 
3 คะแนน อัตราระหว่าง 39-1-40.0 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน 
4 คะแนน อัตราระหว่าง 38.1-39.0 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน 
5 คะแนน อัตราน้อยกว่า 38 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน  

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญตัิการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
2. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) 
และส่งเสรมิเครือข่ายการดาเนินงานระดับพื้นท่ีด้วยการส่งเสริมกลไก อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

การคลอดมีชีพในหญิง
อาย ุ15-19 ปี 

อัตราต่อประชากร
หญิงอาย ุ15-19 ปี 

1,000 คน 

28.73 23.44 33.32 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางยุพีพร     มีแก้ว     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 ต่อ 1501     โทรศัพท์มือถือ : 089 – 945 - 2936  
โทรสาร : 045-241918      E-mail : tingmarasri2506@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์             หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692      โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475  
โทรสาร : 045-241918                  E-mail : rr.tippawon@gmail.com 

 

 

ตัวชี้วัด   (R7) ร้อยละของการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 
ค านิยาม มีระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ  ดังนี้  
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอาย ุท่ีจ าเป็นต้องไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
 2. มีชมรมผูสู้งอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ  
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผูส้งูอายุ (Caregiver) 
หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถาน
บริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว  
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสขุภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตดิบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและ
มีแผนการดูแลผู้สูงอายรุายบุคคล (Care Plan) 
 7. มีคณะกรรมการ (ท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ) บริหารจดัการดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผา่นองค์ประกอบทุกข้อ  
ชมรมผูสู้งอายุท่ีผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูส้งูอายุ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ  
มีบริการส่งเสริมป้องกันทนัตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการปูองกันโรค
ในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 80       
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้สู้งอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม จากทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วยบริการปฐม
ภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการมสี่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทีด่ี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิศ์รี          
“สังคมไทย สังคมสูงวัย ไม่ทอดทิ้งกัน”  
2. สามารถลดภาระงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ลดความแออัด
ในสถานพยาบาล เพิม่ทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยครอบครัว  
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการทุกอ าเภอ ทุกต าบล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1) รายงานทางหนังสือราชการ หรอืส่งข้อมูลผ่านผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานส่งเสรมิ

สุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน ตามระบบ
หนังสือราชการ ตามรอบรายงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
3) รายงานผ่านเว็บไซต์ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการ

ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวดัอุบลราชธาน ี
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน  (รายไตรมาส) 
เกณฑ์การประเมินผล Ranking 

ปี 2563 
 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน -ร้อยละผู้สูงอายไุดร้ับการประเมิน ADL (น้อยกว่า 70%)  

-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) (มากกว่า 45%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) ได้รับการจดัท าแผนดแูล
รายบุคคล (น้อยกว่า 70%) 

2 คะแนน -ร้อยละผู้สูงอายไุดร้ับการประเมิน ADL (70-79%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) (35-45%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) ได้รับการจดัท าแผนดแูล
รายบุคคล (70-79%) 

3 คะแนน -ร้อยละผู้สูงอายไุดร้ับการประเมิน ADL (80-89%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) (25-35%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) ได้รับการจดัท าแผนดแูล
รายบุคคล (80-89%) 

4 คะแนน -ร้อยละผู้สูงอายไุดร้ับการประเมิน ADL (90-99%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) (16-25%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) ได้รับการจดัท าแผนดแูล
รายบุคคล (90-99%) 

5 คะแนน -ร้อยละผู้สูงอายไุดร้ับการประเมิน ADL (100%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) (<15%)  
-ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (กลุ่ม2+3) ได้รับการจดัท าแผนดแูล
รายบุคคล (100%)  

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ต าบลที่มรีะบบการส่งเสรมิ
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน

ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ - - 70 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางสายใจ   นิปัจการสุนทร           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ 092–664– 4459       E-mail : -  
2.นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธุ์                 ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978        E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ   โรจน์ศตพงศ์           หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692      โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475  
โทรสาร : 045-241918                 E-mail : rr.tippawon@gmail.com  
1.นางสายใจ นิปัจการสุนทร             ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ 092–664– 4459        E-mail : -  
2.นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธุ์                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978        E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R8) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ระยะยาว 
(Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ค านิยาม มีระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ  ดังนี้  
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอาย ุที่จ าเป็นต้องไดร้ับ 
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
2. มีชมรมผูสู้งอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณุภาพ  
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผูส้งูอายุ (Caregiver)  
หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถาน
บริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว  
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสขุภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตดิบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและ
มีแผนการดูแลผู้สูงอายรุายบุคคล (Care Plan) 
 7. มีคณะกรรมการ (ท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ) บริหารจดัการดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ  
ชมรมผูสู้งอายุท่ีผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูส้งูอายุ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ  
มีบริการส่งเสริมป้องกันทนัตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการปูองกันโรค
ในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 80       
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้สู้งอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม จากทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วยบริการปฐม
ภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการมสี่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทีด่ี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิศ์รี          
“สังคมไทย สังคมสูงวัย ไม่ทอดทิ้งกัน”  
2. สามารถลดภาระงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ลดความแออัด
ในสถานพยาบาล เพิม่ทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยครอบครัว  
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการทุกอ าเภอ ทุกต าบล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1) รายงานทางหนังสือราชการ หรอืส่งข้อมูลผ่านผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานส่งเสรมิ

สุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน ตามระบบ
หนังสือราชการ ตามรอบรายงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
3) รายงานผ่านเว็บไซต์ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการ

ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธาน ี
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน  (รายไตรมาส) 
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                                             เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2563 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน ด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ (ตามเกณฑ์นิยาม)  ด าเนินการได้ 3 ข้อ 
2 คะแนน ด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ (ตามเกณฑ์นิยาม)  ด าเนินการได้ 4 ข้อ 
3 คะแนน ด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ (ตามเกณฑ์นิยาม)  ด าเนินการได้ 5 ข้อ 
4 คะแนน ด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ (ตามเกณฑ์นิยาม)  ด าเนินการได้ 6 ข้อ 
5 คะแนน ด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ (ตามเกณฑ์นิยาม)  ด าเนินการได้ครบ 7 ข้อ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางสายใจ นิปัจการสุนทร           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ 092–664– 4459     E-mail : -  
2.นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธุ์               ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978      E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ   โรจน์ศตพงศ์            หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692       โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475  
โทรสาร : 045-241918                   E-mail : rr.tippawon@gmail.com  
1.นางสายใจ นิปัจการสุนทร             ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทรศัพท์มือถือ 092–664– 4459        E-mail : -  
2.นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธุ์                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978        E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R9) ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (PHEOC) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ค านิยาม ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (PHEOC) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
หมายถึง อ าเภอด าเนินการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
โดยด าเนินการตามเกณฑที่ก าหนดในข้ันตอนท่ี 1 - 5 
ภัยสุขภาพ หมายถึง สถานการณ์ สภาวะการณ์หรือเหตุการณส์าธารณภยัที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปุวย  
หมายรวมถึงเกิดความเสียหายแกท่รัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อขดีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Public Health Emergency 
Operations Center:PHEOC) หมายถึง สถานท่ีซึ่งเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของ
กลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใตร้ะบบบญัชาการเหตุการณ์ เพื่ออ านวยการ สั่งการ ประสานงาน 
สนับสนุนการบริหาร แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขใหเ้กิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในท่ีนี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้อง
ท างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วม
ปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วย 
การพัฒนาศูนย PHEOC หมายถงึ  การพัฒนาศูนย PHEOC เพื่อใหสามารถจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ทุกโรคและภัยสุขภาพไดอยางรวดเร็ว เปนระบบ มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และ 
ปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ดาน ดังนี้  ดานระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เชน แผน 
มาตรฐานการปฏิบตัิการ (SOP) งบประมาณ    
ดานอุปกรณ Stuff) หมายถึงหองส าหรับใหทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท างาน มี  
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขอมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกตอง ทัน สถาน
การณ สามารถเชื่อมโยงได ระบบแสดงผลการประมวลขอมูลขาวสาร และ ระบบสื่อสาร ดาน
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หนวยงานจะตองก าหนดและมีการวางแผนแบงบุคลากรที่
สามารถระดมมาชวยด าเนินการในภาวะฉุกเฉินได ใหรับผิดชอบ กลมุภารกิจตางๆอยางเหมาะสม 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรแูละทักษะเพื่อใหสามารถ ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 
All Hazards Plan (AHP)  หมายถึง  แผนเตรยีมความพร้อมที่เตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีครอบคลุมทกุโรคและภัยสุขภาพ ส าหรับหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตเิตรียมความพร้อม และน าไปใช้ในการจดัการภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพ  
Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนท่ีเตรียมไว้ล่วงหน้าส าหรับการตอบโต้
สถานการณ์โรค หรือภยัสุขภาพท่ีจ าเพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเช่น 
แผนรับมือโรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส์แผนการจัดการโรค
และภยัสุขภาพท่ีเกิดจากน้ าท่วม เป็นต้น 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนเผชิญเหตุที่ถูกจัดท าในขณะเกิดเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแต่ละห้วงเวลาปฏิบัตกิาร ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เปูาหมายการปฏิบัตกิาร ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ และกลวิธีการ
ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบตัิ 
ระบบ Web EOC (Web Emergency Operation Center) หมายถึง ระบบบริหาร
ทรัพยากรเพื่อรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(IncidentCommand System: ICS) และเป็น Data Center ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) 
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        EOC Assessment Tool หมายถึง แบบประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัด 10 หมวด 74ตัวช้ีวัด 
จังหวัด หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

ระดับความส าเร็จ ระดับ 5  (ร้อยละ 50) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบปฏบิัติการภาวะฉุกเฉินใหส้ามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขท่ีเกดิจากโรคและภยัสขุภาพได้ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจาก 25อ าเภอ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนอ าเภอ ท่ีด าเนินการครบ 5 ขั้นตอน 
รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนอ าเภอทั้งหมด 25อ าเภอ 
สูตรค านวณ A x 100 

   B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ4 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ปี 2563 นับจ านวนอ าเภอท่ีสามารถด าเนินการได้ทั้ง 5 ข้ันโดยแบ่งการแประเมินผลดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหน่วยงานด าเนินการไดต้ามขั้นตอนที่ 1และ2  
 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหน่วยงานด าเนินการไดต้ามขั้นตอนที่ 3และ4 
 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 5 

1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบ 
บัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของอ าเภอ ให้
เป็นปัจจุบัน 
 

1. ค าสั่งมอบหมายงานการแพทย์
ฉุกเฉินและสาธารณภยัและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือค าสั่ง
จัดตั้งโครงสร้างกลุ่มงาน
การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ใน อ าเภอ 
2. ผังโครงสร้างระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ (ICS)  
ที่ระบุบุคคลและแนวทางการ
ปฏิบัติ (SOP) ของแต่ละกล่อง
ภารกิจ 

2 2.1 ประเมินความเสีย่งส าคญัด้านโรคและ
ภัยสุขภาพ (Hazard Risk Assessment) ที่
พบได้ในจังหวัด  
2.2 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
ครอบคลมุทุกโรคและภัยสุขภาพ(All 
Hazards Plan :AHP) ของจังหวัด และ 
จัดท าHazard Specific Plan 

1.รายงานการประเมินความเสี่ยง
ส าคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ 
2. All Hazards Plan ของจังหวัด 
3. HSPที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่
ได้จากการท า Hazard Risk 
Assessment 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับ
หัวหน้ากล่องภารกจิหลัก  ครบทุกคน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับ
คะแนน (Post Test) ร้อยละ 80 

รายชื่อบุคลากรตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็น
ระดับหัวหน้ากล่องภารกิจหลัก  
ทีผ่่านการอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
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หมายเหตุ :  
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย กลุ่ม
งานควบคุมโรคไมต่ิดต่อสุขภาพจติและยา
เสพติด เป็นผู้จดัอบรมหลักสูตรการอบรมฯ 

ทางสาธารณสุข (ICS)  
 

4 ประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการ
ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินEOC 
Assessment Tool 
หมายเหตุ 
มาตรฐานตาม EOC Assessment tool 
สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์กอง
ควบคมุโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค 

รายงานผลการประเมินตนเองของ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ตาม
แบบประเมินEOC Assessment 
Tool 

5 น าระบบการบัญชาการเหตุการณภ์าวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) 
มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่เป็นการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับอ าเภอและ
มีการด าเนินการของ PHEOCอ าเภอ และ
จัดท ารายการทรัพยากรในกลุ่มเวชภัณฑ์ยา
และที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดที่ใช้ในการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (เฉพาะที่ส าคัญและสอดคล้องกับ 
Hazard Plan) ผ่าน web EOC 
กรณไีม่มเีหตุการณภ์าวะฉุกเฉินดา้น
การแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้น ต้อง
ก าหนดให้มีการซ้อมแผน ท่ีเป็นการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับจงัหวัดและ
มีการด าเนินการของPHEOCอ าเภอ ซึ่งอาจ
เป็นการซ้อมอภิปรายบนโตะ๊Discussion-
based TTx หรือ Functional Exercise 
ของ PHEOC หรือ Full scale Exercise 
(การฝึกปฏิบตัิจริง) ของ PHEOC 

1. รายงานผลการบัญชาการ
เหตุการณ์และแผน IAP ของ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง 
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม IAP
ได้จากเว็บไซต์กองควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรม
ควบคุมโรค 
หรือ มีรายงานการฝึกซ้อมแผนใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1 
2 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1-2 
3 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1-3 
4 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1-4 
5 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1-5 

 

เอกสารสนับสนุน 1) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบญัชาการเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564  
(ฉบับปรับปรุง) 
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2) คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบญัชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
3) พระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
4) เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/eoc/ 
5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
6) คู่มือการใช้งานระบบ WEB EOC ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินดา้นการแพทย ์
และสาธารณสุข  
7) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดับอ าเภอ 

ระดับ
ความส าเร็จ

ระดับ 5 

N/A N/A N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 095-9065542 
    โทรสาร : 045-241918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 
2. นายบดินทร์   บุญขันธ์            หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657 
    โทรสาร : 02-5918276           E-mail :  dbod2009@gmail.com 
3. นางสาวอลิษา สุพรรณ     หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692   โทรศัพท์มือถือ : 081 7904981 
  โทรสาร : 045 241918               E-mail : Alisuphan@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 095-9065542 
    โทรสาร : 045-241918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R10) การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัดย่อย  (R10.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน 
ค านิยาม    1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสยัปุวยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้น

ไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood 
Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง มีค่า 
≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood 
Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่     ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ 
มีค่า ≥200 mg/dl และยังไมไ่ด้รบัการวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
   2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจ
ระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดยการ
ตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจ
ระดับพลาสมากลโูคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดกไ็ด้ มีคา่ ≥200 mg/dl แล้ว
ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลโูคสหลังอด
อาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน 3 
เดือน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค ์ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพื่อรับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยปุวย
เบาหวาน type area 1,3 

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู  
43 แฟูม เขา้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด  

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรสงสัยปุวยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการ

ตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่โดยการตรวจระดบัพลาสมากลโูคสหลงัอดอาหารมากกวา่ 
8 ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน 3 เดือน 

รายการข้อมูลที่ 2 B =จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน  

สูตรค านวณ  (A/B) x 100 
วิธีการประเมินผล A: จ านวนกลุ่มสงสัยปุวยเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN และได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็น

เบาหวานหรือไม่โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง(FPG) 
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุขภายใน 3เดือน ประมวลผลจาก  

- แฟูม NCDSCREEN.BSTEST =1 (ตรวจน้ าตาลในเลือด จากหลอดเลือดด าหลังอด
อาหาร)หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน  

- แฟูม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ าตาลกลูโคสในซีรั่ม/
พลาสม่า) หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน 

B: จ านวนกลุ่มสงสัยปุวยเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  
- BSTEST เป็น 1(ตรวจน้ าตาลในเลอืด จากหลอดเลือดด าหลังอดอาหาร), 

3 (ตรวจน้ าตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอยหลังอดอาหาร)  โดยทีB่SLEVEL ≥126 mg/dl 
- BSTEST เป็น 2(ตรวจน้ าตาลในเลอืด จากหลอดเลือดด า โดยไม่อดอาหาร), 

4(ตรวจน้ าตาลในเลือด จากเส้นเลอืดฝอยโดยไม่อดอาหาร)โดยทีB่SLEVEL ≥200 mg/dl 
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โดยนับเป็นเปูาหมายหลังตรวจพบเป็นกลุ่มสงสัยปุวยแล้ว 3 เดือน ซึ่งระยะเวลา
การเป็นเปูาหมายอยู่ในปีงบประมาณนั้นๆ 
ตัวอย่างการค านวณเป้าหมายผลงาน  
ตรวจพบคร้ังแรกว่าเป็นกลุ่มสงสยัป่วยในเดือนพฤศจิกายนจะถกูนับเป็นเป้าหมายใน
เดือนมกราคม ผลงานจะประเมนิจากเดือนที่เป็นเป้าหมายแล้วตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
ว่ามีการตรวจยืนยันตามเงื่อนไข A หรือไม่ หากพบจะถูกนับเป็นผลงาน 

ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือน มีนาคม 2563   
ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 30 
2 คะแนน ร้อยละ30.00 - 39.99 
3 คะแนน ร้อยละ40.00- 49.99 
4 คะแนน ร้อยละ  50.00- 59.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

เอกสารสนับสนุน แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail :  srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
ระดับอ าเภอ  : ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูง(Home BP) 
ค านิยาม 1. กลุม่สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป ทีไ่ด้รับการคัด

กรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหติตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg 
และ/หรือค่าระดับความดันโลหติตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผดิชอบและ
ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดนัโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2563 
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหติซ้ าที่บ้าน ตามแนวทางการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน *(เอกสารแนบ) หลังจากไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว 
- ในกรณีที่ความดันโลหติ Systolic อยู่ในช่วง 140 – 159 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต 
Diastolic อยูใ่นช่วง 90 – 99 mmHg ควรไดร้ับการวดัความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน  
-ส่วนกรณีที่ความดันโลหิต Systolic อยู่ในช่วง 160 – 179 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต 
Diastolic อยู่ในช่วง 100–109 mmHg ควรไดร้ับการวดัความดันโลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน 
** ประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 9 เดือน โดยกลุ่มเปูาหมายคือผู้ที่มา
คัดกรองและเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละไตรมาส 
ในรอบ 12 เดือนจะประเมินผลการด าเนินงานภาพรวม โดยกลุ่มเปูาหมาย คือผู้ที่มาคัดกรองและ
เป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค ์ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีความดันโลหิตสูงจริง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ (type area 1 และ 3) ที่ได้รับการคัดกรองและ

เป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2562 – วันท่ี 30 มิ.ย. 
2563   

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล  
   43 แฟูมเข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหติที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรสงสัยปุวยโรคความดันโลหติสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ

วัดความดันโลหติที่บ้าน* 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดร้ับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและ

เป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2563 
สูตรค านวณ (  A / B ) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2563    

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาสที ่4  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ประเมินผลครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน และครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า50.00 % 
2 คะแนน 50.00–59.99 % 
3 คะแนน 60.00-69.99 %  
4 คะแนน 70.00-79.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % 

เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัด ของประเด็น area base จึงก าหนดค่าเปูาหมาย
เป็น The best of the best 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

เอกสารสนับสนุน รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง กองโรคไมต่ิดต่อ 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่ม
สงสัยปุวยโรคความดันโลหติสูง 

ร้อยละ NA 31.62 54.18 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
E-mail :srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  ระดับจังหวัด:  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045262692 โทรศัพท์มือถือ :081790 2731 
ระดับอ าเภอ :  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ 

แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
1.ในกรณีที่ความดันโลหิต Systolic มากกวา่หรือเท่ากับ 140 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรอืเท่ากับ 90 ควรได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน ส่วนกรณีที่ความดันโลหิต systolic มากกว่าหรือเท่ากับ 160 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกวา่หรือ
เท่ากับ 100 ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน  
2.เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องเดิมทุกครั้ง 
3.ผู้วัดความดันโลหิตต้องเป็นบุคคลเดิมทุกครั้ง  
4.สิ่งแวดล้อมในการวัดความดันโลหิต  
4.1 วัดความดันโลหิตในที่เงียบสงบ  
4.2 นั่งวัดเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังและไม่นั่งไขว่ห้าง และนั่งพกั 1 - 2 นาที ก่อนวัดความดันโลหิต  
4.3 ระหว่างวัดความดันโลหิต ไม่พูดหรอืออกเสียงใดๆ  
4.4 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล ์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ก่อนมาวัดความดันโลหิต ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  
4.5 แผ่นผ้าที่พับต้นแขน (Upper-arm cuff) ให้วางอยู่ในระดับเดียวกบัหัวใจ  
4.6 ผู้ที่ใส่แขนเส้ือที่หนา ควรถอดเสื้อให้แผ่นพับต้นแขนติดกับผิวหนังต้นแขนโดยไม่มีแขนเสื้อคั้นกลาง  
5.การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน หลังต่ืนนอนตอนเช้าให้วัดภายใน 1 ชัว่โมง (หลังจากอุจจาระ ปัสสาวะแล้ว ไม่วัดความดันโลหิตขณะกลั้น
อุจจาระ ปัสสาวะ โดยวัดก่อนกินยา และกินอาหารเช้า) สว่นการวัดความดันโลหิตสูงก่อนนอนเวลากลางคืน ให้ปฏบิัติเช่นเดียวกับการวัดความดัน
โลหิตหลังตื่นนอนตอนเช้า 

วันที่ 
ช่วงเช้าหลังต่ืนนอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง ช่วงก่อนนอน ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร 

ตัวอย่าง  
30 มี.ค. 60 

132 84 76 128 82 74 130 76 70 126 74 70 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ....................... mmHg  

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.3) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ค านิยาม 1. กลุม่สงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ข้ึน
ไป ท่ีไดร้ับการคดักรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบและยังไมไ่ด้รบั
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง(DM with HT) ในปีงบประมาณ 2563 
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหติซ้ าที่บ้าน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน *(เอกสารแนบ) หลังจากไดร้ับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่
สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค ์ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงจริง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (type area 1 และ 3) ที่ได้รับการคัดกรองและ

เป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานรว่มกับโรคความดันโลหติสูงทั้งหมด  
ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2562 – วันท่ี 30 มิ.ย. 2563   

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 
แฟูม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหติที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรสงสัยปุวยโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ใน

เขตรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรค 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคเบาหวาน

ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2563 
สูตรค านวณ (  A / B ) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2563    

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาสที ่4  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 30 
2 คะแนน ร้อยละ30.00 - 39.99 
3 คะแนน ร้อยละ40.00- 49.99 
4 คะแนน ร้อยละ  50.00- 59.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918               โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail :  srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail :  pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด:  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045262692 โทรศัพท์มือถือ :081790 2731 

            ไม่ประเมนิ 

            ไม่ประเมนิ 
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ระดับอ าเภอ :  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.4) ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

ค านิยาม การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ าตาลในเลือด  
ในกลุ่มที่ยังไมเ่คยได้รับการวินิจฉยัว่าเป็นโรคเบาหวาน (ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับ
โรคเบาหวาน 2560) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

วัตถุประสงค ์ ลดอัตราปุวยรายใหม ่
ประชากรกลุม่เป้าหมาย กลุ่มประชาชนอายุ 35-74 ปีท่ียังไม่ปุวยเป็นเบาหวาน  

(เปูาหมายอ้างอิงตาม 43 แฟูมๆ Person type area 1,3) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการบันทึกข้อมลูใน 43 แฟูม เมื่อมีการตรวจคดักรองเบาหวาน  
แหล่งข้อมลู จากข้อมูล 43 แฟูม HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชาชนอาย ุ35-74 ปี ท่ียังไม่ปุวยเป็นเบาหวาน Person type area  

     1,3 ที่ได้รับการตรวจคดักรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ าตาลในเลอืด 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชาชนอายุ 35-74 ปี ท่ียังไม่ปุวยเป็นเบาหวาน Person type area  

     1,3 ทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B)x100  
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี1  ภายในเดือน มีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2563 
เกณฑ์การประเมินผล Ranking  

ปี 2563 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ60 
2 คะแนน ร้อยละ60 - 69.99 
3 คะแนน ร้อยละ70 – 79.99 
4 คะแนน ร้อยละ80 - 89.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90.00 

เอกสารสนับสนุน Health data center ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
คัดกรองเบาหวาน ร้อยละ 90.90 90.09 94.17 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
     E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692
  
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน     ระดับจังหวัด :  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

    ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ : 081 790 2731 
    ระดับอ าเภอ :  ผู้รบัผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ 

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.5) ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองความดันโลหิตสูงโดยการวดั 

ความดันโลหิต ในกลุม่ที่ยังไมเ่คยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ ลดอัตราปุวยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ียงัไม่ปุวยเป็นความดันโลหติสูง (เปาูหมายอ้างอิง 

ตาม 43 แฟูมๆ Person type area 1,3) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู หน่วยบริการบันทึกข้อมลูใน 43 แฟูม เมื่อมีการตรวจคดักรองความดันโลหติสูง  
แหล่งข้อมลู จากข้อมูล 43 แฟูม HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนประชาชนอาย ุ35 ปีขึ้นไป ท่ียังไม่ปุวยเป็นความดันโลหติสูง Person type 

area 1,3 ที่ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 
รายการข้อมูลที่ 2 B =จ านวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ท่ียังไม่ปุวยเป็นความดันโลหติสูง Person type 

area 1,3 ทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี1ภายในเดือน มีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2563 
เกณฑ์การประเมินผล Ranking  

ปี 2563 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า รอ้ยละ60 
2 คะแนน ร้อยละ60 - 69.99 
3 คะแนน ร้อยละ70 – 79.99 
4 คะแนน ร้อยละ80 - 89.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90.00 

เอกสารสนับสนุน Health data center ส านักโยบายและยุทธศาสตร ์
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
คัดกรองความดันโลหติสูง ร้อยละ 93.84 94.23 94.01 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักด ี      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
     E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มอืถือ :  080 415 9495 
     E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ : 081 790 2731 
ระดับอ าเภอ :  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ  

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.6) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ าตาลได้ดี 
ค านิยาม ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้หมายถึงค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 

7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห ์
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผูปุ้วยท่ีถูกวินิจฉัย
ด้วยรหสัโรค ICD10 = E10 - E14 และPerson type area = 1 และ 3 
หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวานให้ใช้ตามแนวทางเวช
ปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่กลุม่ควบคุมเข้มงวดมาก
ควบคุมเข้มงวดและควบคมุไม่เข้มงวดแต่ในการวัดค่าเปูาหมายป ี2559 ให้ใช้แบบเดิม
เพื่อเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาส าหรับในป ี2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน
แนวปฏิบัต ิ

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใหผู้้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ด ี
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผดิชอบในคลินิกบริการเครือข่าย

ทั้งหมด (Person type area 1,3)  
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 

43 แฟูมเข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ระดับค่าน้ าตาล

อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได ้
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100      
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี1  ภายในเดือน มีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์การประเมินผล Ranking  

ปี 2563 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน < 25.00 % 
2 คะแนน 25.00 - 29.99 % 
3 คะแนน 30.00 - 34.99 % 
4 คะแนน 35.00 - 39.99 % 
5 คะแนน ≥ 40.00 % 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูง ในเวชปฏิบัติทัว่ไป พ.ศ. 2562 
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส าหรับการ 
ด าเนนิงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน
ควบคุมน้ าตาลได้ด ี

ร้อยละ 15.69 32.62 31.21 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ : 081 790 2731 
ระดับอ าเภอ :  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ  

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.7) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ค านิยาม ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมายหมายถึงค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง

สุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟูม CHRONICFU) 
ในปีงบประมาณที่วิเคราะห ์
ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ปุวยความดันโลหติสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 
 
 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบหมายถึงผู้ปุวยความ
ดันโลหติสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหสั = I10 - I15 และ Person type area = 1 
และ 3 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตไดด้ี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบยีนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในคลินิกบริการเครือข่าย

ทั้งหมด (Person type area 1,3)  
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 

43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท่ีควบคุม 

ระดับความดันโลหติไดด้ีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100      
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี1  ภายในเดือน มีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2563 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

เกณฑ์การประเมินผล Ranking  
ปี 2563 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน < 45.00 % 
2 คะแนน 45.00 – 49.99 % 
3 คะแนน 50.00 - 54.99 % 
4 คะแนน 55.00 –59.99 % 
5 คะแนน ≥ 60.00 % 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน ปี 2560 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูง ในเวชปฏิบัติทัว่ไป พ.ศ.2562 
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส าหรับการ 
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงคุมความดันโลหติ

ได้ด ี

ร้อยละ 47.40 57.42 56.05 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
2. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางสาวศรสีุคนธ์  หลักดี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ : 081 790 2731 
ระดับอ าเภอ :  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ  
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R10.8) ร้อยละของคลนิิก NCD คุณภาพ 
ค านิยาม คลินิก NCD คุณภาพ (NCD Clinic Plus) หมายถึง คลินิก/ศูนย/์เครือข่ายของคลินิก

ในสถานบริการ ท่ีเชื่อมโยงในการบริหารจดัการและด าเนินการทางคลินิกให้เกิด
กระบวนการ ปูองกัน ควบคุมและดูแลจดัการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการ
วินิจฉัยโรค กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มปุวยเพื่อการดูแลลดปัจจัยเสีย่ง/โอกาสเสี่ยง 
รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจดัการตนเอง และส่งต่อการ
รักษาดูแลที่จ าเป็นในระหว่างทีมใน/ระหวา่งทีมและเครือข่ายการบริการ   
ตามเกณฑ์ 6 กระบวนการหลักไดแ้ก่  
(1) มีทิศทางและนโยบาย (2)  มีการปรับระบบและกระบวนการบรกิาร (3) จัดบริการ
เชื่อมโยงชุมชน (4)  มีระบบสนับสนุนการจดัการตนเอง  (5)  มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (6)  มีระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 70 และผ่านระดับดีขึ้นไป 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย กลุ่มเปูาหมายในการประเมินคณุภาพ NCD Clinic Plus ประกอบด้วย 

-1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
    รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
-2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก ่โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
-3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 

วิธีจัดเก็บข้อมลู ปีละ 2 คร้ัง โดยประเมินตนเองผา่นระบบการประเมินออนไลน์ ของกองโรคไม่ตดิต่อ  
- ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
- ครั้งท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 
หมายเหตุ  เนื่องจากกองโรคไม่ตดิต่อ จะน าระบบการประเมินออนไลน์ จากเขต
สุขภาพท่ี 10 ไปขยายผลใช้ในระดบัประเทศต่อไป 

แหล่งข้อมลู จากส านักงานปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวน รพศ. รพท. รพช. ท่ีมีคลินิก NCD คุณภาพ (ผ่านเกณฑ์ 

ของทุกกระบวนการหลัก) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวน รพศ. รพท. รพช. ท่ีได้รับการสุ่มประเมิน 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง จากการประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินออนไลน ์ 

ของกองโรคไม่ตดิต่อ  
- ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
- ครั้งท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-สงิหาคม 2563 

                                              เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2563 
คะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 50 คะแนน  
และการประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมินดังนี้ 

ระดับ คะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus 

ค่าคะแนน 
Ranking 

ดีเด่น 85 – 100 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก 80 – 84 คะแนน 4 คะแนน 
ด ี 70 – 79 คะแนน 3 คะแนน 
พื้นฐาน 60 – 69 คะแนน 2 คะแนน 
ต่ ากว่าพื้นฐาน < 60 คะแนน 1 คะแนน  
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  ปี 2563  
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
สรุปผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 จ านวน 26 แห่ง 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 269   
    โทรสาร : 0 4524 1918                        โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
     E-mail : pomwank@gmail.com  
2. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักด ี          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                       โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
     E-mail : srisukon_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน     นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail : srisukon_55@hotmail.com   
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R11) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ค านิยาม -การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งไดร้ับการวินิจฉัยวา่ เป็นโรคซมึเศร้า ได้รับ

การบริการตามแนวทางการดูแลเฝูาระวังโรคซมึเศรา้ระดับจังหวัด และแนวทางการจดัการ
โรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รบัการช่วยเหลือตาม
แนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 
-ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนท่ีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ตามเกณฑ์วินิจฉยัโรค   
Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับท่ี 10 (ICD - 10: International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 
หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ≥ร้อยละ 68 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าไดร้ับการดูแลรักษาท่ีทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องท าให้ลดความ

รุนแรง และระยะเวลาการปุวยของโรคซึมเศร้า ปูองกันการฆา่ตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้ า 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนท่ีเจ็บปุวยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วนิิจฉัยโรค Depressive 

Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศของ
องค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and 
Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, 
F34.1, F38.x และ F39.x 
•หมายเหตุ จ านวนประชากรที่ใช้ในการค านวณ ใช้ฐานประชากรกลางปี 2560 
ของส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ณ 31 ธันวาคม 2561 ) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิเป็นผู้เก็บรวบรวมขอ้มูลรายงานการเข้าถึง
บริการ ปี 2563 จากสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ และจากแหล่งรายงานกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข แล้วท าการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลของปีงบประมาณ 2552 – ปีก่อนปีท่ี
ต้องการวัด (เช่น ต้องการวัดผลการเข้าถึงบริการปี 2560 ต้องน าข้อมูลปี 2560 รวมกับข้อมูล
ของปี 2552 - 2559) โดยประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
แล้วน าเสนอผล ที่  www.thaidepression.com  
ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ (1) วันท่ีเข้ารับการบริการ (2) ค าน าหน้า (3) ช่ือ (4) นามสกลุ    
(5) เพศ (6) เลขท่ีบัตรประชาชน (7) วันเดือนปีเกดิ (8) อ าเภอ  (9) จังหวัด (10) รหัสโรค
ซึมเศรา้ (11) คะแนน 9Q (12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหลา่นี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟูมแล้ว) 
ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงานมา 
ยังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ ด าเนินการได้ดังนี้  
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทางไปรษณียม์ายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศ
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน 
2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail 
:depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD  
ส่งทางไปรษณยี ์
3.บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาูระวังโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com ส าหรับ
หน่วยท่ีมีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online 
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรบัด าเนินการรวบรวมพร้อม
ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมลูโรคซมึเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพ้ืนท่ีจะขอยกเลิกการส่งตาม
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ข้อ 1-2 
ค าอธิบายสูตร: 
•ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x)      
ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มารบับรกิารสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงใน
ปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
และศูนยส์ุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 
ตัวหาร คือ จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศรา้ภาพรวมทั้ง
ประเทศ ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 
2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุม่ตัวอย่างของประขากรไทยที่มีอายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 
19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเป็น Major 
Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจ าปี....(จะใช้
ประชากรประจ าปยี้อนหลังไป 1-2 ปี เนื่องจากปีท่ีจะวัดยังไม่มรีายงาน เช่น ในปีงบประมาณ 
2560 จากฐานประชากรประจ าปี 2558) ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของส านักบริหารการทะเบยีน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ  ดังนี้ 
1.การคัดกรองผูม้ีภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป  (Z13.3)  
จากฐานข้อมูล 43 แฟูม 
2.การเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคซมึเศร้าที่มารับบริการ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x  
และ F39.x) จากฐานข้อมูล HDC 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าทีม่ารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง            
ปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 
สูตรค านวณ (A/B) ×100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 3 เดือน  

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน ผู้ปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 37-46 

2 คะแนน ผู้ปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 47-56 

3 คะแนน ผู้ปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 57-66 

4 คะแนน ผู้ปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ ≥ 71 

5 คะแนน ผู้ปุวยได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ ≥ 71 
และไม่มีผู้ปุวยโรคซึมเศร้าพยายามท าร้ายตนเองเสียชีวิตในพื้นที ่

 
เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจากฐานข้อมลู www.thaidepression.com 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
อัตราการเข้าถึงบริการของ

ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเทียบกับคาด
ประมาณการจากความชุกท่ีได้

จากการส ารวจ 

ร้อยละ 48.33 73.72 91.72 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  นางสาวอุบลรัตน์   บุญทา   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์   บุญทา   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

 

 

ตัวชี้วัด  (R12) ลดอัตราการฆ่าตัวตาย 
ตัวชี้วัดย่อย  (R12.1) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลดิชีวิตตนเองโดยสมคัรใจและ

เจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือให้หลุดพน้จากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 
ซึ่งอาจจะกระท าอยา่งตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการตา่งๆ จนกระทั่ง
กระท าได้ส าเร็จ 
การด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  หมายถึง อ าเภอมีการด าเนินการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาโดยมีเปาูหมายส าคญั คือ ลดหรือไม่ใหเ้กิดการฆ่าตัวตาย และดูแลเฝูา
ระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่ให้กลบัไปท าร้ายตัวเอง และมีการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมี
การด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้ันตอนท่ี 1-6 
   1. มีการวิเคราะหส์ถานการณ์ การฆ่าตัวตายและกลุ่มที่พยายามฆ่าตัวตาย ในพ้ืนท่ี 
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี วิเคราะหห์าช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน พร้อม
น าเสนอกรอบแนวคดิหรือมาตรการในการแก้ไขปญัหาในพ้ืนท่ีรับผดิชอบในเวทีการ
ประชุม พชอ. 
    2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ หรือกิจกรรมการปูองกันแก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตายใน
ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวยในพื้นที่และก าหนด รพ.สต. น าร่องในการ
ด าเนินงานเฝูาระวัง ฯ อ าเภอละ 1 แห่ง 
   3. มีการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q หรือ DS8 ในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง  
5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ปุวยโรคทางกายเรื้อรัง (เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด)  (2) ผู้ปุวยโรคจิต (3) ผู้ปุวยโรคซมึเศร้า (4) ผู้ปุวยโรค 
ติดสรุา  (5) ผู้ปุวยยาเสพติดที่มารบับริการทุก case ทุก visit 
   4. มีการบันทึกข้อมูลผู้พยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต และพยายามฆา่ตัวตาย 
(กรณีไม่เสียชีวิต) ในระบบ 43 แฟูม ( Codeรหัส X60-X84) และมีการส่งรายงานแบบ
เฝูาระวัง รง 506 S พร้อมแบบสอบสวนการฆา่ตัวตาย ทุก case ส่ง สนง.สสจ. ภายใน  
10 วัน หลังเกิดเหต ุ
   5. มีการตดิตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ให้กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในรอบ1 ปี และ
มีการลงบันทึกข้อมลูการตดิตามเยี่ยมในระบบ 43 แฟูม ทุก Case (รหัส Z915= 
Personal history of self-harm) โดย ITน าส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC สสจ.ทุกเดือน    
และมีการบันทึกแบบรายงานการติดตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย : กรมสุขภาพจิต 
รง. 506.S ทุก case ส่ง สนง.สสจ. ภายใน 10 วัน หลังการให้บริการติดตามเยี่ยม 
   6. อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ไมเ่กินร้อยละ 6.3 และร้อยละของผูพ้ยายามฆาตัวตาย 
ไมก่ลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป≥ ร้อยละ 85 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 



68 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

วัตถุประสงค ์ 1.ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ กลุ่มบุคคล 
อาชีพ สถานท่ี ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสขุและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปญัหาทั้งในระบบพื้นที่ต่อไป 
3.จ านวนผู้ฆ่าตัวตายลดลงจากปีท่ีผ่านมา และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับการติดตาม ดูแล 
ไม่ให้กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เป้าหมาย  1. ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทัว่ประเทศ 
เป้าหมายย่อย 1.1 ผู้ที่เคยมีประวตัิการลงมือท าร้ายตนเอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 -
กันยายน 2563 ด้วยวิธีการต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรง
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับท่ี 10 แต่ไมเ่สียชีวิต
และคงได้รับการดูแลบ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งต่อ เพื่อการเฝูาระวังต่อเนือ่งตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ และไม่
กลับมาท ารา้ยตนเองซ้ าอีกครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันท่ีลงมือท าร้ายตนเอง
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563 ) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงาน ใน 43 แฟูม และแบบรายงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
1.) แบบเฝูาระวัง การพยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S  
2.) แบบรายงานสอบสวนการฆ่าตวัตาย กรมสุขภาพจติ 
3.) แบบเฝูาระวังการพยายามฆ่าตวัตาย (กรณไีมเ่สียชีวิต) : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S  
4.) แบบรายงานการตดิตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย: กรมสุขภาพจิต รง. 506.S 
5.) การบันทึกข้อมูลผู้พยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต/ไมเ่สียชวีิต และบันทึกการ
ติดตามเยี่ยม ท่ีมารับบริการในหนว่ยบริการ (43 แฟูม)และส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกเดือน 
6.) รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎร์  
ของกระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู เอกสาร รง.506S (กรณีเสียชีวิต) / แบบสอบสวนการฆ่าตัวตาย  
กรมสุขภาพจิต/ ข้อมูลในระบบ HDC / ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
รายการข้อมูลที่ 2 B =จ านวนประชากรกลางปี 2562 
สูตรค านวณ (A/B) ×100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 3 เดือน (รอบรายไตรมาส) 

1.รายงานอัตราการฆาตัวตายส าเรจ็ ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 
1.1 ร้อยละ 85 ของผูพ้ยายามฆาตัวตายไมก่ลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

เกณฑ์การประเมินผล Ranking 
ปี 2563 

คะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 8.4 ต่อแสนประชากร 
2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 7.8-8.4 ต่อแสนประชากร 
3 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 7.1-7.7 ต่อแสนประชากร 
4 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า 6.4-7.0 ต่อแสนประชากร 
5 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่า ≤6.3 ต่อแสนประชากร  

เอกสารสนับสนุน 1.ข้อมูลจากฐานข้อมูลhttps://suicide.dmh.go.th/ 
2.แบบ รง 506.S  
3.ชุดข้อมูล 43 แฟูม จากหน่วยบริการสาธารณสุข 
4.ระบบข้อมูลใน HDC 
5.ข้อมูลรายงานการตายทีร่วบรวมจากใบมรณะบตัร กระทรวงมหาดไทย 
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Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

อัตราการฆ่าตัวตาย อัตราต่อประชากร 
แสนคน 

6.06 
(จาก รง
506S) 

6.63 
(118 คน 
จาก รง
506S) 

7.20 
(135 
คน  

จาก รง
506S) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวอุบลรตัน์   บุญทาต าแหนง่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์   บุญทา   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R12.2) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลดิชีวิตตนเองโดยสมคัรใจและ

เจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือให้หลุดพน้จากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิตซึ่ง
อาจจะกระท าอยา่งตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการตา่งๆ จนกระทั่งกระท า
ได้ส าเรจ็ 
การด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  หมายถึง อ าเภอมีการด าเนินการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาโดยมีเปาูหมายส าคญั คือ ลดหรือไม่ใหเ้กิดการฆ่าตัวตาย และดูแลเฝูา
ระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่ให้กลบัไปท าร้ายตัวเอง และมีการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมี
การด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้ันตอนท่ี 1-6 
   1. มีการวิเคราะหส์ถานการณ์ การฆ่าตัวตายและกลุ่มที่พยายามฆ่าตัวตาย ในพ้ืนท่ี 
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี วิเคราะหห์าช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน พร้อม
น าเสนอกรอบแนวคดิหรือมาตรการในการแก้ไขปญัหาในพ้ืนท่ีรับผดิชอบในเวทีการ
ประชุม พชอ. 
    2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ หรือกิจกรรมการปูองกันแก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตายใน
ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวยในพื้นที่และก าหนด รพ.สต. น าร่องในการ
ด าเนินงานเฝูาระวัง ฯ อ าเภอละ 1 แห่ง 
   3. มีการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q หรือ DS8 ในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง  
5 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ผู้ปุวยโรคทางกายเรื้อรัง (เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด)  2.) ผู้ปุวยโรคจติ3.) ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า 4.) ผู้ปุวยโรค 
ติดสรุา  5.) ผู้ปุวยยาเสพตดิที่มารบับริการทุก case ทุก visit 
   4. มีการบันทึกข้อมูลผู้พยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต และพยายามฆา่ตัวตาย 
(กรณีไม่เสียชีวิต) ในระบบ 43 แฟูม ( Codeรหัส X60-X84) และมีการส่งรายงานแบบ
เฝูาระวัง รง 506 S พร้อมแบบสอบสวนการฆา่ตัวตาย ทุก case ส่ง สนง.สสจ. ภายใน  
10 วัน หลังเกิดเหต ุ
   5. มีการตดิตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ให้กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในรอบ1 ปี และ
มีการลงบันทึกข้อมลูการตดิตามเยี่ยมในระบบ 43 แฟูม ทุก Case (รหัส Z915= 
Personal history of self-harm) โดย ITน าส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC สสจ.ทุกเดือนและ
มีการบันทึกแบบรายงานการตดิตามเยี่ยมผู้พยายามฆา่ตัวตาย : กรมสุขภาพจติ 
รง. 506.S ทุก case ส่ง สนง.สสจ. ภายใน 10 วัน หลังการให้บริการติดตามเยี่ยม 
   6. อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ไมเ่กินร้อยละ 6.3 และร้อยละของผูพ้ยายามฆาตัวตาย 
ไมก่ลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป≥ ร้อยละ 85 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 85 
วัตถุประสงค ์ 1.ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ กลุ่มบุคคล 

อาชีพ สถานท่ี ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสขุและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปญัหาทั้งในระบบพ้ืนท่ีต่อไป 
 
3.จ านวนผู้ฆ่าตัวตายลดลงจากปีท่ีผ่านมา และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับการติดตาม  
ดูแล ไม่ให้กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ที่เคยมีประวตัิการลงมือท าร้ายตนเอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2563  
ด้วยวิธีการต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรงมาตรฐานการจ าแนก
โรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 แต่ไม่เสียชีวิตและคงได้รบัการดูแล
บ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพื่อการ 
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เฝูาระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ และไม่กลับมาท าร้าย
ตนเองซ้ าอีกครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันท่ีลงมือท าร้ายตนเอง 
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563 ) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงาน ใน 43 แฟูม และแบบรายงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
1.) แบบเฝูาระวัง การพยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S  
2.) แบบรายงานสอบสวนการฆ่าตวัตาย กรมสุขภาพจติ 
3.) แบบเฝูาระวังการพยายามฆ่าตวัตาย (กรณไีมเ่สียชีวิต) : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S  
4.) แบบรายงานการตดิตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย: กรมสุขภาพจิต รง. 506.S 
5.) การบันทึกข้อมูลผู้พยายามท าร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต/ไมเ่สียชวีิต และบันทึกการ
ติดตามเยี่ยม ท่ีมารับบริการในหนว่ยบริการ (43 แฟูม)และส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกเดือน 
6.) รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ
กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู เอกสาร รง.506S (กรณไีม่เสียชีวิต) / เอกสาร รง.506S แบบติดตามเยี่ยมและข้อมลูสถิติ
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ท่ีมารบับริการในหน่วยบริการในระบบ HDC 

รายการข้อมูลที่ 1 C = จ านวนผู้พยายามฆา่ตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า (ต.ค.2561-ก.ย.2563)  
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี (ต.ค.2562-ก.ย.2563)  

 

รายการข้อมูลที่ 2   D = จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการ (ต.ค.2561-ก.ย.2563) 60% 
สูตรค านวณ (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 3 เดือน (รอบรายไตรมาส) 

1.รายงานอัตราการฆาตัวตายส าเรจ็ ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 
1.1 ร้อยละ 85 ของผูพ้ยายามฆาตัวตายไมก่ลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

เกณฑ์การประเมินผล Ranking 
ปี 2563 

 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัมาท ารา้ยตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี  

< ร้อยละ 70 
2 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 70-74 
3 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75-79 
4 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80-84 
5 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า ในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ85  
เอกสารสนับสนุน 1.ข้อมูลจากฐานข้อมูลhttps://suicide.dmh.go.th/ 

2.แบบ รง 506.S  
3.ชุดข้อมูล 43 แฟูม จากหน่วยบริการสาธารณสุข 
4.ระบบข้อมูลใน HDC 
5.ข้อมูลรายงานการตายทีร่วบรวมจากใบมรณะบตัร กระทรวงมหาดไทย 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน

ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 91.06 
(≥95) 

96.74 
(≥95) 

94.25 
(≥95) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

 นางสาวอุบลรัตน์   บุญทา    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์   บุญทา     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
 โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

 

 

ตัวชี้วัด  (R13) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการต่างๆด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง 
ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

ค านิยาม ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid   
ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 
คือ โรงพยาบาลที่มีการจัดการอาการปวด และ/หรือ อาการรบกวนในระยะท้ายของชีวิต เช่น อาการ
หอบเหนื่อย สับสน ด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ และกลุ่มอายุ 0-14 ปี
,15-59 ปี,60 ปีขึ้นไปตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความส าคญั) ท่ีไดร้ับการวินิจฉัยประคับประคอง 
ระยะท้าย (Z51.5) เพื่อให้ผู้ปุวยมคีุณภาพชีวิตที่ดี  จนถึงวาระสุดทา้ยโดยโรงพยาบาลต้องด าเนินการ 
ที่แสดงถึงคุณภาพการบริการ ดังนี้  
1. มีบุคลากรทีส่ามารถสั่งใช้ยาจ่ายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการอาการปวด        
   และ/หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้าย               
   ดังนี้ 
   1.1. โรงพยาบาลทุกระดับ มีแพทย์ปฏิบัติงาน PC อย่างน้อย 1 คน 
   1.2. โรงพยาบาลระดับ A,S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Full time อย่างน้อย 2 คน 
         โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน Part time อย่างน้อย 1 คน 
   1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ปุวย PC อย่างน้อย 1 คน 
   1.4. โรงพยาบาลทุกระดับมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC              
         ในรูปแบบคณะกรรมการ ศูนย์ งานหรือกลุ่มงาน ที่สามารถด าเนินการได้คล่องตัว  
   1.5. โรงพยาบาลทุกระดับจัดใหม้ี PC Essential drugs list กลุ่ม Opioid ตาม 
         ค าแนะน าแนวทางการบรหิารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ปวุยประคับประคอง    
         ระยะท้ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. มีระบบการวินจิฉัย (ICD-10 Z51.5) และการให้บริการ PC ทั้งผู้ปุวยในและผูปุ้วยนอก           
   (รวมผูปุ้วยท่ีไมส่ามารถมา รพ. ได้ซึ่งมีการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง) ตามแนวทางการดูแล   
   ผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ คือ     
 2.1.กลุ่มโรคมะเร็งICD-10 รหัส C00-C96 ระยะแพร่กระจาย (แนวทางฯหน้า10-18)      
 2.2.กลุ่มโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือกสมองแตก/ตีบ 
      (Stroke) ICD-10 รหัส 160-169 และภาวะสองเสื่อม (Dementia) ICD-10  
      รหัส F03 (แนวทางฯหน้า 19-25) 
 2.3.โรคไตในกลุ่มที่มภีาวะไตวายเรื้อรังICD 10 รหัส N18.5 (แนวทางฯหน้า 26-32)   
 2.4.โรคถุงลมโปุงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 และภาวะหัวใจล้มเหลว 
      (Congenital  Heart Failure) ICD-10 รหัส 150 (แนวทางฯหน้า 33-43) 
 2.5.ผู้สูงอายุ (อายุ ≥ 60 ปี) ที่เจ็บปุวยใน 4 กลุ่มโรคตามข้อ 2.1-2.4 และภาวะพึ่งพิง     
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      ICD-10 รหัส R54 เข้าสูร่ะยะประคับประคองตามข้อบ่งช้ีทั่วไปในการวินิจฉัย 
      (แนวทางฯหน้า 76-80) 
 2.6.ผู้ปุวยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย 
3. มีกิจกรรม Family  Meetingและมีการท า Advance Care Planning (ACP)ร่วมกับ 
    ผู้ปุวยและครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกการวินจิฉยัด้วย ICD-10 รหัส     
    Z71.8 (แสดงคุณภาพการสั่งการรักษาด้วย Opioid ดูรายงานจาก HDC ไม่ก าหนด 
    เกณฑ์)  
4. ผู้ปุวยท่ีเข้าสู่การดูแลประคับประคองไดร้ับการจัดการอาการอย่างมีคุณภาพ  
   โดยไดร้ับการบรรเทาอาการปวด ตามแนวขององค์การอนามัยโลก 
    (World Health Organization. (1986).และได้รบัยาเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบาย 
    ต่างๆ เช่น อาการหอบเหนื่อย (dyspnea/breathlessness) ฯลฯ ( World Health    
    Organization Essential Medicines in Palliative Care) 
5. การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการจ่ายค่าชดเชยการ   
   ให้บริการของส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบันทึกรหสัการเยี่ยมบ้านทุกโรค 
   ใดๆ (1AXXX) ในแฟูม community  service ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 
   (แสดงคณุภาพการดูแลต่อเนื่อง, เกณฑ์ร้อยละ 60)   
6. มีเครือข่ายการดูแลประคบัประคองร่วมกับหน่วยงานราชการหรือภาคประชาสังคม    
    หรืออาสาสมัครดูแลผู้ปุวย และอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
 7. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง โดยมี   
     การบันทึกหัตถการการส่งเสรมิสุขภาพและปูองกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD- 
     10TM รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหสั U78-79 ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 
     (ติดตามผลการด าเนินการรายงานจาก HDC ไม่ก าหนดเกณฑ์) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย 
ปี2563 

ร้อยละ 40 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้ปุวยระยะท้ายไดร้ับการจดัการอาการปวด  และอาการรบกวนในระยะท้าย 
ของชีวิต เช่น อาการหอบเหนื่อย สับสน ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
ผ่านขบวนการการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ท่ีผู้ปุวยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รักษาล่วงหน้า (Advance care Plan) มีโอกาสได้รับการดูแลต่อเนือ่ง 
ที่บ้าน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความประสงค์จนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ และกลุม่อายุ 0-14 ปี, 15-59 ปี, 60 ปีขึ้นไปตามที่องค์การ
อนามัยโรคใหค้วามส าคัญ) ท่ีได้รบัการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลระดับอ าเภอโดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวช้ีวัด คือ ก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตาม
รหัสมาตรฐาน และน าส่งข้อมูลแฟูมการวินิจฉัยโรค แฟูมยา และแฟมูการตดิตามเยี่ยมบ้านใน 43 แฟูม
ให้ครบถ้วน 

แหล่งข้อมลู รายงานมาตรฐานสาขา Palliative Care 
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆด้วย Opioid ในผู้ปุวยประคับประคองระยะท้าย
ในโรงพยาบาล (Work load) 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง     
      (Z51.5) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นบัรายครั้ง/ซ้ า 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง      
     (Z51.5) และไดร้ับการรักษาดว้ย Opioid เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ  
     ไม่นับรายครั้ง/ซ้ า 
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สูตรค านวณ (B/A) ×100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ประเมินทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน 1.รพ.มีการจัดการอาการปวดและอาการรบกวนในระยะท้ายของ    

   ชีวิตด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ(โรคไม่ติดต่อ)         
   ที่ได้รับการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5) ≤ร้อยละ 9 
2.ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพบรกิาร(ข้อ1-7ตามค านิยาม) 1-2 ข้อ 

2 คะแนน 1.รพ.มีการจดัการอาการปวดและอาการรบกวนในระยะท้ายของ
ชีวิตด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ)  
ที่ได้รับการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5)  
ร้อยละ 10-19 
2.ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพบรกิาร(ข้อ1-7ตามค านิยาม) 3-4ข้อ 

3 คะแนน 1.รพ.มีการจดัการอาการปวดและอาการรบกวนในระยะท้ายของ
ชีวิตด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ)  
ที่ได้รับการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5)  
ร้อยละ 20-29 
2.ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพบรกิาร(ข้อ1-7ตามค านิยาม) 5 ข้อ 

4 คะแนน 1.รพ.มีการจดัการอาการปวดและอาการรบกวนในระยะท้ายของ
ชีวิตด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ)  
ที่ได้รับการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5)  
ร้อยละ 30-39 
2.ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพบรกิาร(ข้อ1-7ตามค านิยาม) 6 ข้อ 

5 คะแนน 1.รพ.มีการจดัการอาการปวดและอาการรบกวนในระยะท้ายของ
ชีวิตด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ตดิต่อ)  
ที่ได้รับการวินิจฉัยประคับประคองระยะท้าย (Z51.5) ≥ร้อยละ 40 
2.ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพบรกิาร(ข้อ1-7ตามค านิยาม)  
ครบ7ข้อ  

เอกสารสนับสนุน 1. ค าแนะน าแนวทางการบริหารจดัการระบบยาในการดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
(http://dmsic.moph.go.th/dmsic/_down.php?f_id=778) 
2. แนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์  
ที่ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcomer/cpgcomer02092558.pdf 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid 
ในผู้ปุวยระคบัประคอง 
ระยะท้ายอย่างมีคณุภาพ 

ปี 2560 
≥ร้อยละ50 
ปี 2561 
≥ร้อยละ30 
ปี 2562 
ร้อยละ40 

ร้อยละ 
89 
 

(รายงาน) 
 

ร้อยละ 
52 
 

(รายงาน) 
 

ร้อยละ
50.15 

 
(รายงาน) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ 

1.นางจุฑาพร  สายสรรพมงคล  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  
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ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

  โทรศัพท์มือถือ : 081-7904411 
2.นางพิสมัย  วรรณชาติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  
  โทรศัพท์มือถือ : 092-2259454 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางจุฑาพร  สายสรรพมงคล  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  
  โทรศัพท์มือถือ : 081-7904411 
2.นางพิสมัย  วรรณชาติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  
  โทรศัพท์มือถือ : 092-2259454 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R14) งาน CKD 
ตัวชี้วัดย่อย   (R14.1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม CKD = ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง  

eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการ
ค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ปุวย ตามสมการ CKD-EPI) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 66 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ประเมินผลส าเรจ็ที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

(CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆ มาตรการรวมกัน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ปุวยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD  

ที่มีรหัสโรคเป็น 'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132, 
'E142, 'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021',  
'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 
'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 
'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 'N057', 
'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 'N068', 
'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 'N079’, 
'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 'N110','N111', 
'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 
'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 
'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 
'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 
'Q614', 'Q615', 'Q618'  
 ที่มีค่า  eGFR ระหว่าง  15 – 59.99 

วิธีจัดเก็บข้อมลู • การตรวจตดิตาม eGFR ของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
และในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน  
• โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมลูมาตรฐาน (43 แฟูม) และ HDC 
ค านวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time  

แหล่งข้อมลู HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาตไิทยท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
พิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ  

สูตรค านวณ ค านวณ Stage เมื่อสิ้นสุดไตรมาส  
ผู้ปุวยจะต้องได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จึงจะถูกน ามาประเมินอัตรา
การลดลงของ eGFR ได้ เปรียบเทียบกับค่า GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณและการตรวจแต่
ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
วิธีการค านวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFR ค านวณจากสูตร  
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

 
เมื่อ n = จ านวนครั้งของการตรวจ GFR  
     x = จ านวนวันท่ีตรวจ eGFR ที่ห่างจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
     y = ค่าของ eGFR ณ.วันท่ีตรวจ  

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ตามการนิเทศงาน  ครั้งที่ 1  ภายในเดือน มีนาคม 2563    
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 4  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

วิธีการประเมินผล ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC 
เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า  50 % 
2 คะแนน 50 – 54.99 % 
3 คะแนน 55 – 59.99 % 
4 คะแนน 60 – 65.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ  66 %  

เอกสารสนับสนุน ค าแนะน าส าหรับการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบดัทดแทนไต พ.ศ. 2558  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

    นางจันทร์เพ็ญ หวานค า             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918               โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน     นางจันทร์เพ็ญ หวานค า             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                       โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
     E-mail : pomwank@gmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R14.2) ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง (CKD)หมายถงึ ผู้ปุวยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในสองข้อนี้  
1. ผู้ปุวยที่มีภาวะไตผิดปกตินานตดิต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ปุวยอาจมีอัตรากรองของไต 
(GFR) ผิดปกติหรือไม่กไ็ด ้
2. ผู้ปุวยที่มี eGFR น้อยกว่า 60 ml/min/1.72m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะ
ตรวจพบหรือไม่พบว่ามรี่องรอยของไตผิดปกติก็ได ้
การคัดกรอง หมายถึง การตรวจ LAB  ตัวใดตัวหนึ่ง คือ 
1. ตรวจ Creatinine ในเลือด    
2. ตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative,  
   1=trace, 2=positive) 
3. ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative,  
   1=trace, 2=positive) 
4. ตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI  formula) 
** โดยประเมินจากวันท่ีตรวจในปงีบประมาณ 2563 เท่าน้ัน หากมีการตรวจ LAB มากกว่า 
หนึ่งรายการ จะนับเป็นผลงานในไตรมาสที่ วันท่ีตรวจน้อยทีสุ่ดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ ลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปวุยเบาหวาน, ความดันโลหติสูง ท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผดิชอบ  ในคลินิกบริการ

เครือข่ายทั้งหมด (Person type area 1,3) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู  

43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)  
รายการข้อมูลที่ 1 A หมายถึง จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ท่ียังไม่มภีาวะแทรกซ้อนทางไตใน

เขตรับผิดชอบ ท่ีไดร้ับการตรวจคดักรอง 
รายการข้อมูลที่ 2 B หมายถึง จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ท่ียังไม่มภีาวะแทรกซ้อนทางไตใน

เขตรับผิดชอบ ท้ังหมดที่รับบริการที่คลินิกบริการ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ  4 ตามผลงานท่ีด าเนินงานได้ 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า 50.00 % 
2 คะแนน 50.00 -59.99 % 
3 คะแนน 60.00 – 69.99 % 
4 คะแนน 70.00 – 79.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560 
2. แนวทางรักษาโรคความดันโลหติสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงได้รับการ
คัดกรอง CKD 

ร้อยละ 60.61 74.77 77.22 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692  
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com  
2. นางสาวศรีสุคนธ์  หลักด ี      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692  
    โทรสาร : 0 4524 1918                   โทรศัพท์มือถือ :  081 790 2731 
    E-mail : srisukon_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน      ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ หวานค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692   
      โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495               E-mail : pomwank@gmail.com 
     ระดับอ าเภอ : ผู้รบัผิดชอบงาน NCD อ าเภอ 

 

 

ตัวชี้วัด  (R15) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน   
ค านิยาม ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกท่ีท าให้ผู้ปุวย  

มีระดบัสายตา (VA) แย่กว่า 20/400 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ป2ี563 ร้อยละ 85 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก 

ต้อกระจกโดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตดัและสรา้งความเข้มแข็งให้
ระบบสุขภาพตาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคณุภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลา 
รอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดร้ับการตรวจวนิิจฉัยโดยจักษุแพทย์/ 
พยาบาลเวชปฏิบตัิทางตา 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020Thailand โดยบันทึกข้อมลู
ก่อนและหลังผ่าตดั  
2. การนับระยะเวลาการผ่าตดั นับตั้งแต่ไดร้ับการวินจิฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิดบอด  
จากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 

แหล่งข้อมลู โปรแกรม Vision2020Thailand 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบัการผ่าตัด ภายใน           

30 วัน 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบัการวินิจฉัย 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

 

ค่าคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
รอบท่ี 1  รอบท่ี 2 

1 คะแนน ≤ 10 % ≤ 40 % 
2 คะแนน 20 – 29 % 40-54 % 
3 คะแนน 30 – 39 % 55-69 % 
4 คะแนน 40 – 49 % 70-84 % 
5 คะแนน ≥ 50 % ≥ 85 %  

เอกสารสนับสนุน Vision2020 Thailand 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิด
บอด (Blinding Cataract) 

ได้รับการผา่ตัด 
ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 80.20 82.72 80.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางพิศมัย  วรรณชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 092-2259454 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
1. นางพิศมัย  วรรณชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 092-2259454โทรสาร 045-242225, 045-241918 
E-mail : jumpitsamai@gmail.com 
2. นางตวงพร   มุกดากุล  เจ้าพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
โทรศัพท์มือถือ 094-4024130โทรสาร 045-242225, 045-241918 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R16) งานเฝ้าระวังและบ าบัดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดย่อย  (R16.1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention Rate) 
ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ปุวยยาเสพตดิทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการ

บ าบัดรักษาและมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคดักรอง บคก.กสธ. ดังนี้  
- ผู้ใช้ยาเสพติด (User) คะแนน 2 -3  
- ผู้เสพยาเสพตดิ (Abuse) คะแนน 4-6  
- ผู้ติด ยาเสพตดิ (Dependence) คะแนน 27 ข้ึนไป     

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ ผู้ปุวยยาเสพตดิ ที่ไดร้ับการคดักรองเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ิดยาเสพติด ไดร้ับการ

บ าบัดรักษาและตดิตามดูแลต่อเนือ่งอย่างน้อย 1 ปี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงาน

ข้อมูลการบ าบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบ าบัดรักษา 

)สถานพยาบาล) จากฐานข้อมูลการบ  บ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ )บสต.) ซึ่ งรายงานข้อมูลการบ าบดัรักษา

จากสถานพยาบาล 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ิดยาเสพตดิที่ไดร้ับการบ าบัดรักษาตดิตามดูแลต่อเนื่อง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานอยา่งน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี หลังจ าหน่าย 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ตดิ ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผูต้ิดยาเสพตดิ ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต 
หรือผู้ปุวยทีไ่ด้รับ Methadone Maintenance Treatment : MMT 
(เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไมม่ีการจ าหน่าย) 

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก3 เดือน  (รายไตรมาส) 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน ร้อยละ 4.00 – 44.99 
2 คะแนน ร้อยละ 45.00 – 49.99 
3 คะแนน ร้อยละ 50.00 – 54.99 
4 คะแนน ร้อยละ 55.00 – 59.99 
5 คะแนน >ร้อยละ 60.00 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติด
เข้ารับการบ าบัดรักษา และ 
ตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 
ปี (Retention Rate) 

ร้อยละ 74.94 48.57 41.23 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางรัชนีพร เชื้อสระคู    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด    โทรศพัท์ 065-7492656  
2. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด   โทรศพัท์ 092-7185455 
3.นายประมวล มาลา ต าแหน่ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด   โทรศพัท์ 087-3377311 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด      โทรศัพท์ 092-7185455 
2.นายประมวล มาลา ต าแหน่ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด     โทรศัพท์ 087-3377311 

ตัวชี้วัดย่อย  (R16.2) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยยาเสพตดิที่ทีอาการหรือ
พฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
1. มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสยีชีวิตตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน  
2. มีประวัติการก่อความรุนแรง ทาร้ายผู้อื่น หรือสร้างความรุนแรงในชุมชนตลอดช่วงชีวิตที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
3. อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ปุวยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการก่อ 
ความรุนแรงต่อผู้อื่น  
4. มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผดิต่อชีวิต  
ต่อร่างกาย และเกี่ยวกับเพศ) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค ์ ผู้ปุวยยาเสพตดิกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรง ที่ไดร้ับการคดักรองเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ตดิยา

เสพติด ไดร้ับการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง และติดตามดูแลตอ่เนื่อง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยยาเสพตดิกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูการบ าบดัรักษา จากการรายงานข้อมลูของหน่วยงานผู้ให้การบ าบดัรักษา

)สถานพยาบาล) จากฐานข้อมลูการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ )บสต.(  
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ )บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบ าบดัรักษา

จากสถานพยาบาล  
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยกลุม่เสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแล

ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี  
หลังจ าหน่าย  

 

 



83 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ตดิ ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผูต้ิดยาเสพตดิ ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต 
หรือผู้ปุวยทีไ่ด้รับ Methadone Maintenance Treatment : MMT 
(เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไมม่ีการจ าหน่าย) 

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส  (3 เดือน ประเมิน) 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน ร้อยละ 50.00-54.99 
2 คะแนน ร้อยละ 55.00 – 5.99 
3 คะแนน ร้อยละ 60.00 – 64.99 
4 คะแนน ร้อยละ 65.00 – 69.99 
5 คะแนน >ร้อยละ 70.00 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติด
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง

ได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษาและตดิตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับ

ความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ NA NA NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางรัชนีพร เชื้อสระคู ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด       โทรศัพท์ 065-7492656  
2. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด       โทรศัพท์ 092-7185455 
3.นายประมวล มาลา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด       โทรศัพท์ 087-3377311 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุม่งาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด       โทรศัพท์ 092-7185455 
2.นายประมวล มาลา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานท่ีท างาน ส านักงานสารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุม่งาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด        โทรศัพท์ 087-3377311 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R16.3) ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ค านิยาม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ในการช่วยเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เพื่อให้อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานผ่านระบบ 43 แฟูม ชองส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
แหล่งข้อมลู HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรจังหวดัอุบลราชธานี อายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชากรจังหวัดอุบลราชธานี อายุ 15 ปีขึ้นไป 
สูตรค านวณ (A/B) ×100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  ไตรมาสที่ 4 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์้อยละ 50 – 55 
2 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์้อยละ 56 – 60 
3 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์้อยละ 61 – 65 
4 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์้อยละ 66 – 70 
5 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์้อยละ 70 ขึ้นไป  
เอกสารสนับสนุน     1.คู่มือการบันทึกข้อมูลการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระบบ  

43 แฟูม (Special pp) โครงการสร้างวิทยากรหนุนเสริมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลร่วมกับภาคเีครือข่าย 
     2.แนวปฏิบัติการคัดกรองและบ าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผูม้ีปัญหาการดื่มสุรา  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองการ

บริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์

ร้อยละ NA 5.60 38.75 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0-4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200  โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0-4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200  โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R16.4) ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ค านิยาม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคนาทา

แบกกุ้ม (Nicotianatabacum) และให้ความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นทีม่ีสารนโิคตินเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งบรโิภคโดยวิธสีูบ ดูด ดม อม เคีย้ว กิน เปุาหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก 
ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพื่อให้ผลเปน็เช่นเดียวกัน  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการช่วยเลกิบุหรี่ เพื่อให้อัตรา 

การสูบบุหรี่ลดลง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานผ่านระบบ 43 แฟูม ชองส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
แหล่งข้อมลู HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
รายการข้อมูลที ่2 B = จ านวนประชากรจังหวัดอุบลราชธานีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
สูตรค านวณ (A/B) ×100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้งไตรมาสที่ 2,4 

เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบร้อยละ 50 - 55 
2 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบร้อยละ 56 - 60 
3 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบร้อยละ 61 - 65 
4 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบร้อยละ 66 - 70 
5 คะแนน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการบริโภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

เอกสารสนับสนุน     1.คู่มือการบันทึกข้อมูลการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระบบ 43 
แฟูม (Special pp) โครงการสร้างวิทยากรหนุนเสริมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์ราชันย์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิลร่วมกับภาคีเครือข่าย 
    2.คู่มือ การบริหารจดัการข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในระบบ 43 แฟูม (Special 
PP) กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

Based Line Data Based Line 
ata 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองการบรโิภค

ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

ร้อยละ 6.70 25.30 47.65 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0-4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200  โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0-4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200  โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด   (R17) งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดย่อย  (R17.1) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ค านิยาม ประชากร  หมายถึง  ประชาชนท่ีเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤต
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกดิเหตุ
จนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งไดร้ับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหันซึ่งมี
ภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รบัปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ 
ระบบไหลเวยีนเลือดหรือระบบประสาทแล้วผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสู้ง หรือท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกดิภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
อย่างฉับไวซึ่งไมร่วมผู้ปุวยส่งต่อ (Refer) 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉนิท่ีได้ขึ้นทะเบียนใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26 
วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านคณุภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

2.เพื่อให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวดัใน 

โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
2. จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ปุวยของโรงพยาบาลทุกแห่งสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมลู 1.โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
2.ทะเบียนบันทึกข้อมูลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง)ที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ทั้งหมดที่มารบับริการที่ห้องฉุกเฉิน  

(ER Visit) 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
การประเมินผล พิจารณาจากสดัส่วนวิกฤติที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน เปรียบเทียบ

กับจ านวนผู้ปุวยวิกฤติทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินท้ังหมด 
เกณฑ์การประเมินผล Ranking 

ปี 2563 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 15 
2 คะแนน ระหว่างร้อยละ 15-19 
3 คะแนน ระหว่างร้อยละ 19-24 
4 คะแนน ระหว่างร้อยละ 25-29 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 30  

เอกสารสนับสนุน 1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS  
2. รายงานการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉนิจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

จ านวนผู้ปุวยสีแดง  ครั้ง 2,535 2,601 2,810 



88 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ที่มาด้วย EMS 
จ านวน ผู้ปวุยทั้งหมดที่  
ห้องฉุกเฉนิ ER visit 

ครั้ง 14,834 15,03 10,278 

ร้อยละ ร้อยละ 17.09 17.30 27.34 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายบดินทร์   บุญขันธ ์       หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692 โทรศัพท์มือถือ : 091 0204657 
    โทรสาร : 045 241918  E-mail : dbod2009@gmail.com 
2. นางสาวอลิษา  สุพรรณ 
    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692 โทรศัพท์มือถือ: 081 7904981 
    โทรสาร :045 241918  E-mail :Alisuphan@hotmail.com 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายบดินทร์   บุญขันธ์      หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692โทรศัพท์มือถือ : 091 0204657 
    โทรสาร : 045 241918  E-mail : dbod2009@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R17.2) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (Trauma<12% 
,Non Trauma < 12%) 

ค านิยาม ECS :Emergency Care System  
(ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ
และปูองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบด้วย การดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การ
ส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” 
ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง 
“ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เปูาประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึงบรกิารของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพท่ีปูองกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน  3) 
ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับ 
การคัดแยกเป็น Triage Level 1  
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาทีผู่้ปุวยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลา 
ที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ช่ัวโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชวีิตในห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน(ท้ังที่ ER และ Admit)  
จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 น้อยกว่าร้อยละ 12 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉกุเฉิน อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้เจบ็ปุวยฉุกเฉินได้รับการ
ดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกดิขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ 
ภาวะภัยพิบตัิ  
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ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพฒันา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพ
การรักษาเพื่อให้ผูเ้จ็บปุวยวิกฤตฉกุเฉินไดร้ับบริการที่เท่าเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา ปลอดภยั
และประทับใจ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1 
วิธีจัดเก็บข้อมลู ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC เท่านั้น 

1. ผู้เจ็บปุวยเสียชีวิตจากแฟมู DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบตัร
ประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ Non trauma) จากแฟูม ACCIDENT 

แหล่งข้อมลู มาตรฐาน 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉนิ(ทั้ง trauma และ Non trauma)  

     ที่เสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉนิ(ทั้ง trauma และ Non trauma) ทัง้หมด 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2   และไตรมาสที่ 4  
วิธีการประเมินผล  ขั้นตอนที ่1 โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ขึ้นไปเพื่อท าหน้าที่ 
1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพฒันา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจดัล าดับความส าคัญ 
1.6 น าแผนไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม  
ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 
2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจบ็ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Ranking) 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 
ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

ค่าคะแนน ความหมาย / ตวัชี้วดั 
1 อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปุวยวกิฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง  

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 มากกวา่ ร้อยละ 20.00ขึ้นไป 
2 อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปุวยวกิฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง 

 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ร้อยละ 18.01-20.00 
3 อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปุวยวกิฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง 

 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ร้อยละ 15.01-18.00 
4 อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปุวยวกิฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง 

 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ร้อยละ 12.01-15.00 
5 อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปุวยวกิฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง  

ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 น้อยกว่า ร้อยละ 12  
2. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลจัดท าฐานข้อมลูการ
ให้บริการผู้ปุวยฉุกเฉินที่จ าเป็น 

ฐานข้อมูลที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลอัตราการเสียชวีิตของผู้ปุวยฉกุเฉินภายใน 24 ชม. 
2.2 ข้อมูลอัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีขอ้บ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลสามารถ
เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาท ี
2.3ข้อมูลอัตราของผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง(mortality rate of severe traumatic  
brain injury) (GCS ≤8) ในโรงพยาบาล 
2.4 ข้อมูลการด าเนินงาน TEA Unit และหรือ ER คุณภาพ 
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2.5 ข้อมูลการประเมิน ECS คุณภาพของโรงพยาบาล 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน มีฐานข้อมูล 1 ฐาน 
2 คะแนน มีฐานข้อมูล 2ฐาน 
3 คะแนน มีฐานข้อมูล 3ฐาน 
4 คะแนน มีฐานข้อมูล 4ฐาน 
5 คะแนน มีฐานข้อมูล 5ฐาน  

3. มีการวิเคราะห์ และสรุปสาเหตุ
การเสยีชวิีตการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินภายใน 24 ชม. 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน ร้อยละ 50 
2 คะแนน ร้อยละ 51-59 
3 คะแนน ร้อยละ 60-69 

4 คะแนน ร้อยละ 70-79 

5 คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
สรุปการให้คะแนน 3 ส่วน (ส่วนที่ 1+ส่วนที่ 2+ ส่วนที่ 3) X5  =  …………คะแนน 

                              15 
เอกสารสนับสนุน http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 

คู่มือความปลอดภัยผู้ปุวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวเบญจวรรณ   อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692   โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092 
โทรสาร : 045-241918  E-mail : benjy_a29@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวเบญจวรรณ   อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692   โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092 
โทรสาร : 045-241918  E-mail : benjy_a29@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R18) ระดับความส าเร็จของการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
(District Road Traffic Injury : D-RTI) 

ค านิยาม 1.ระดับความส าเร็จของการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
(District Road Traffic Injury : D-RTI) 
หมายถึง อ าเภอด าเนินการปูองกนัการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนนระดับอ าเภอ 
(District Road Traffic Injury : D-RTI)ตามแนวทางการด าเนินงานและประเมินผลของ
กรมควบคุมโรค  โดยด าเนินการตามเกณฑที่ก าหนดในข้ันตอนท่ี 1 - 5 
2.อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบตัิเหตุจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งบุคคลหรือ
สิ่งของที่เกิดขึ้นบนทางสาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ  และเสียชีวิต  
ทั้งที่เป็นผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร หรือคนดินเท้า รหสั ICD10 คือV01 – V89 
3.การป้องกันการบาดเจ็บจากอบุัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI)หมายถึง   
การด าเนินงานการปูองกันการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนในระดบัอ าเภอ (District 
Road Traffic Injury : D-RTI) โดยหน่วยงานในอ าเภอผ่านกลไกการท างานต่างๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภยัทาง
ถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ)  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอ าเภอ เช่น ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  แขวงการทาง  หมวดการทาง  ขนส่งอ าเภอ/จงัหวัด  ต ารวจ  
สถานศึกษา  ภาคเอกชน ฯลฯ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ระดับความส าเร็จระดับ 5 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสร้างกระบวนการในการปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอาย ุ
วิธีจัดเก็บข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสาน 

และรวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงานจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 25 อ าเภอ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนอ าเภอ ที่ด าเนินการครบ 5 ข้ันตอน 
รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนอ าเภอทั้งหมด 25 อ าเภอ 
สูตรค านวณ (Ax100) 

    B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส1, 2, 3 และ4 
วิธีการประเมินผล : ปี 2563 นับจ านวนอ าเภอท่ีสามารถด าเนินการได้ทั้ง 5 ข้ันโดยแบ่งการแประเมินผลดังนี ้

1.ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกอ าเภอด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 1 
2.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกอ าเภอด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 2 และ 3 
3.ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกอ าเภอด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 4 
4.ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)ทุกอ าเภอด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 5 
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ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมินผล 

1 มีการจัดตั้งคณะท างาน Core Team และมีการ
ประชุมการขับเคลื่อนวางแผนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาแบบมสี่วนร่วมของทีมสหสาขาในอ าเภอ 
(พชอ./ศปถ.อ าเภอ) 

 -ค าสั่ง 
 -สรุปการประชุมฯ 

2 มีการจัดการ/ใช้ข้อมูลเฝูาระวัง  โดยจัดท าแนวโนม้
สถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตามหลัก
ระบาดการบาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายต าบล  และ
กลุ่มอายุ  และข้อมูลปญัหาเฉพาะพื้นที่อ าเภอ และ
สภาวะแวดล้อม  และระบบที่เกี่ยวข้อง 

-ข้อมูล 3 ฐานของอ าเภอ  
 -สรปการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกรายต าบล ในประเด็น
ต่าง  ๆ

3 มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย
ทีมสหาสาขา ในกรณีที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนเพื่อ
การเฝูาระวังไม่ให้เกิดซ้ า  และก าหนดจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา
อ าเภอละ 5 จุด 

 -แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหต ุ
-สรุปจุดเสีย่งของอ าเภอๆละ 5 จุด 

4 ด าเนินการปูองกันแก้ไขปญัหาการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน  โดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาของอ าเภอ 

-แผน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายในอ าเภอ/ต าบล 
-สรุปผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง  

5 จัดตั้งทีม RTI ระดับต าบล และส่งเสรมิ/สนับสนุนให้
ด าเนินการตามกระบวนการได้อยา่งต่อเนื่อง 

-มีพื้นท่ีด าเนินงาน RTIต้นแบบระดับต าบล 
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(Ranking) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน มีการด าเนินการตามข้อ 1 
2 คะแนน ด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 1- 2 
3 คะแนน ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนท่ี 1- 3 
4 คะแนน ด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 1- 4 
5 คะแนน ด าเนินการได้ตามขั้นตอนท่ี 1- 5  

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการด าเนินงานและการประเมินผลการปูองกันการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุทาง
ถนนระดับอ าเภอ(D-RTI PLUS : District Road Traffic Injury) ส านักโรคไม่ตดิต่อ   
กรมควบคุมโรค 
2.ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)   
จังหวัดอุบลราชธาน ี

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการ
ปูองกันกรบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 

ระดับ ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2563 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 095-9065542 
    โทรสาร : 045-241918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 
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2. นายบดินทร์   บุญขันธ์            หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657 
    โทรสาร : 02-5918276 E-mail : dbod2009@gmail.com 
3. นางสาวอลิษา สุพรรณ  หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพตดิ 
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692   โทรศัพท์มือถือ : 081 7904981 
  โทรสาร : 045 241918             E-mail :Alisuphan@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายเอกชัย  จรูญเนตร         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 095-9065542 
    โทรสาร : 045-241918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 

 

 

ตัวชี้วัด  (R19) ระดับความส าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก 
อายุต่ ากว่า 15 ปี 

ค านิยาม 1. เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ ากวา่ 15 ปี 
2. การจมน้ า หมายถึง การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัต ิ
3. ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) คือกลยุทธ์การด าเนินงานปูองกันการจมน้าที่ครอบคลุม
ทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมเกดิจากการรวมตัวกันเป็นทีมขึ้น
ของเครือข่ายภาครัฐ (สาธารณสุขท้องถิ่นการศึกษาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนา
สังคมฯฯลฯ) ภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อร่วมกันด าเนินการปูองกันการ
จมน้ าใน 10 ในองค์ประกอบได้แกน่โยบายการบริหารจัดการสถานการณ์และข้อมลูการ
จัดการแหล่งน้ าเสี่ยงการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการให้ความรู้การเรียนการสอน
หลักสตูรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 
4. ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือระดับทองระดับเงินและระดับ
ทองแดงระดับทองแดงด าเนินงาน 7 องค์ประกอบระดับทองและระดับเงินจะต้อง
ด าเนินงานท้ัง 10 องค์ประกอบการสรา้งทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ในพื้นที่จะเริ่ม
จากการมีข้อมลูในพื้นที่เพ่ือน าไปใช้ในการผลักดันใหผู้้บรหิารทราบปัญหาโดยอาจผลักดัน
ผ่านการประชุมระดับอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้านจากนั้นจดัเวทีโดยมีหนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรการในผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 เป้าหมายลดโรค (ระดับประเทศ) ประจ าปี 2563  
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีน้อยกว่า 3.5 ต่อประชากร 
เด็กแสนคน 
เปูาหมายระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี 2563: 
พื้นที่สีแดงลดลงร้อยละ 50 ต่อปี 
พื้นที่เสี่ยงมาก(พื้นที่สีแดง) อัตราการเสยีชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 
7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปการคิดค่าเปูาหมายการลดการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าเสียชีวิตโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปีพ.ศ. 2559 - 2561): 
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การเสยีชีวิต ทีมผู้ก่อการด ี
≤ 4.0 

( ไม่เกิน14คน ) 
ระดับทอง หรือเงิน  

จ านวน 13 ทีม 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี เนือ่งจากเป็นสาเหตุ 
ที่ปูองกันได้ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี  (จ านวน 392,390 คน ) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. เอกสารสถติิการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  

2. แบบรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ า/ตกน้ า 
3. แผนการด าเนินงานการปูองกันการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ปี  
4. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
5. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานการปูองกันการจมน้ าเสยีชีวิตในเด็กอายุ 

ต่ ากว่า 15 ปี ระดับอ าเภอจากโรงพยาบาลทุกแห่ง 
แหล่งข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการตายจากรายงานการสอบสวนจากการจมน้ า/ตกน้ า ระดับอ าเภอ 

2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี ท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ าของจังหวัดในปี 2563 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กประชากรกลางปี ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
สูตรค านวณ (B/A) ×100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Ranking) 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองและระดับเงินโดยร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท้ังภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อผลักดัน
ให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ในระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 
 
2.ขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผลเช่นผลักดันให้เกดิการใช้คอกกั้นเด็ก/การมี
พื้นที่เล่นท่ีปลอดภัย (Playpen) ในครัวเรือนท่ีมเีด็กอายุ 0 - 2 ป ี
3. เฝูาระวัง/สอบสวนการจมน้ า (ทั้งเสียชีวิตและไมเ่สียชีวิต)  
4.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชนเช่นจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันการจมน้ าเพื่อสร้าง
ความตระหนักเรื่องการปูองกันการจมน้ า 
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วิธี/เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2563 
เกณฑ์การประเมินและน้ าหนัก

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.จ านวนทีมผู้ก่อการดี 
(น้ าหนัก 40% ) 

มีทีมผู้ก่อการดี 
 (ทีมเดิม)อย่างน้อย 2 ทีม
และมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

ร้อยละ 50 ของต าบล
ทั้งหมดมีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดงที่ผ่าน
การประเมิน 

ร้อยละ 100 ของ
ต าบลทั้งหมดมีทีม
ผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดงที่ผ่านการ
ประเมิน 
 

ได้รับการประเมินทีม
ผู้ก่อการดี ระดับเงิน
หรือทอง จาก สคร.
10 หรือใน
ระดับประเทศ 

มีทีมผู้ก่อการดีระดับ
เงิน หรือระดับทอง 
อย่างน้อย 1 ทีม 

2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกกั้นเด็ก/
การมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) (น้ าหนัก 20% ) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

3.ร้อยละสอบสวนการจมน้ า 
(ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต)  
(น้ าหนัก 20% ) 

มีรายงานสอบสวนแต่ไม่
ครบ 20% 

มีรายงานสอบสวน  
แต่ไม่ครบ40% 

มีรายงานสอบสวน 
แต่ไม่ครบ 60% 

มีรายงานสอบสวน
แต่ไม่ครบ 80% 

มีการสอบสวนและ
ส่งรายงานให้ สสจ. 
ครบ 100% 

4.การจัดกิจกรรม/รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปูองกันการจมน้ า
ในพื้นที่(น้ าหนัก 10% ) 
 

(ไม่มีเกณฑ์ ) (ไม่มีเกณฑ์ ) (ไม่มีเกณฑ์ ) (ไม่มีเกณฑ์ ) มีการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจนและสรุปผล
กิจกรรมส่ง สสจ.
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

5. อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
(น้ าหนัก 10% ) 

มากกว่า 9.6 
ต่อ ปชก.แสนคน 

อัตรา 7.6-9.5 
ต่อ ปชก.แสนคน 

อัตรา  5.6-7.5 
ต่อ ปชก.แสนคน 

อัตรา 3.5-5.5 
ต่อ ปชก.แสนคน 

น้อยกว่า 3.4 
ต่อ ปชก.แสนคน 

 

เอกสารสนับสนุน 1.สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ าแยกรายอ าเภอ 
2.แนวทางการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในชุมชน 
3.แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี การด าเนินงานปูองกันการจมน้ า (Merit Maker ) 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ า
ของเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ี 

คน 28 20 21 

อัตราการเสียชวีิตจากการจมน้ า 
ของเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ี

อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน 

7.67 
 

5.70 5.83 

ทีมผู้ก่อการดี ระดับทองแดง ร้อยละ 50 
ของอ าเภอ
ทั้งหมด 

63 34 22 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางฐาณิญา   นาจาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทร. 087-3770333Email : thaniyaa.emsubon@gmail.com 
2. นายบดินทร์   บุญขันธ์            หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  ต่อ 2400 โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657 
    โทรสาร : 02-5918276 E-mail : dbod2009@gmail.com 
3. นางสาวอลิษา สุพรรณ  หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพตดิ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045 262692   โทรศัพท์มือถือ : 081 7904981 
  โทรสาร : 045 241918             E-mail :Alisuphan@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางฐาณิญา   นาจาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โทร. 087-3770333   Email : thaniyaa.emsubon@gmail.com 

 

 

ตัวชี้วัด  (R20) ร้อยละการตรวจ/คัดกรองโรคปอดและมะเร็ง 
ตัวชี้วัดย่อย  (R20.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ได้รับการประเมินสมรรถภาพปอด 

ด้วยวิธี Spirometry 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หมายถึง ผู้ปุวยที่ไดร้ับการวินิจฉัยโรคด้วยรหสั ICD10  

J440 – J441 จากแฟูม Chronic ,Diag OPD , Diag IPD 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค ์ 1. ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดร้บัการประเมินสมรรถภาพปอดตามมาตรฐาน 
2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรอายมุากกว่า 15 ปี ในเขตรับผดิชอบ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของโรงพยาบาล และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลผู้ปุวย 43 แฟูมของคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาล 

2. โปรแกรม COPD Quality of Care 
รายการข้อมูลที่ 1 A = ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ (Person Type are 1, 3)ได้รับการตรวจ

ประเมินสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ในปงีบประมาณ 2563  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

รายการข้อมูลที่ 2 B = ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ (Person Type are 1, 3) ทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนมีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4 ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Ranking) ปี2563 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า 30.00 % 
2 คะแนน 30.00 - 39.99 % 
3 คะแนน 40.00 – 49.99 % 
4 คะแนน 50.00 – 59.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % 

เอกสารสนับสนุน แนวเวชปฏิบัติสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
ร้อยละของผู้ปุวย COPD ได้รับ

การตรวจสมรรถภาพปอด 
ด้วยวิธี Spirometry 

ร้อยละ - - 30.07 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

    นางจันทร์เพ็ญ   หวานค า                      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                       โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
     E-mail : pomwank@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับจังหวดั :  นางจันทร์เพ็ญ หวานค า       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692        โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
ระดับอ าเภอ  : ผู้รับผิดชอบงาน COPD ของโรงพยาบาล 

ตัวชี้วัดย่อย  (R20.2) ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ภายใน  
5 ปี (เร่ิม cycle ใหม่ ปี 2563-2567) 

ค านิยาม 1.กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สตรสีญัชาติไทยทุกสิทธิท่ีมีอายุ 30 - 60 ปี  ในเขตรับผิดชอบ 
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear , VIA  , HPV DNA Test Pap 
2.Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือปาูยเอาเซลล์จากปากมดลูกไปปูายลงบนแผ่นสไลด์  
ท าการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา 
3.VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้
น้ าส้มสายชูชนิดเจือจางปูายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที น้ าสม้สายชูจะไปท าปฏิกริิยากับ
เนื้อเยื่อท่ีผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝูาขาวขอบเขตชัดเจน และต าแหน่งแน่นอน สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไมไ่ด้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจ
กลายเป็นมะเร็งได้ ซึ่งเหมาะส าหรบัในการคัดกรองส าหรับสตรีอายุ 30 – 45 ป ี
4. HPV DNA Test เป็นวิธีตรวจหาเซลลม์ะเร็ง เริ่มปี 2563 ใช้แนวทางที่ 
กรมการแพทย์ก าหนด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกวา่หรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินความครอบคลมุ/การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยทุกสิทธิ
ที่มีอายุ 30 - 60 ปี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สตรสีัญชาติไทยทุกสิทธิ อายุ 30-60 ปี  Type area 1,3 

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 
43 แฟูม 

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC) , Cockpit   
1) ข้อมูล 43 แฟูม (แฟูม DIAGNOSIS_OPD  รหสัZ014 หรือ Z124 หรือ 
2) SPECIAL PP  รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ รหัสที่ข้ึนต้นด้วย 1B004 

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนสตรีสญัชาติทุกสิทธิอายุ 30-60 ปี  Type area 1,3 ที่ไดร้ับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
รายใหมส่ะสม ตั้งแต่ปี 2563 -2567 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนสตรสีัญชาตไิทยทุกสทิธิ อายุ 30-60 ปี  Type area 1,3 ทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100      
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือน มีนาคม 2563   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วิธีการประเมินผล ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(Ranking) 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 5 
2 คะแนน ร้อยละ  5.00 - 9.99 
3 คะแนน ร้อยละ10.00 - 14.99 
4 คะแนน ร้อยละ15.00 - 19.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 
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Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละความครอบคลุมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตร ี30-60 ปีสะสมภายใน 
5  ปี 

ร้อยละ 55.92 82.27 84.02 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางกุลชาธนันต ์  พลินรัชต์ธนะเดช             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                        โทรศัพท์มือถือ : 095 610 8985    
    E-mail:  kut_25@hotmail.co.th 
2. นางสาวภูริดา   พลศักดิ ์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  089 949 5856                       
    E-mail:   ncdatlotus@gmail.com   

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับจังหวดั : นางกุลชาธนันต์  พลินรัชต์ธนะเดช    โทรศัพท์ 045-262692  
                  Mobile: 0956108985                 E-mail: kut_25@hotmail.co.th 
ระดับอ าเภอ : ผู้รบัผิดชอบงานมะเร็งอ าเภอ 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R20.3) ร้อยละของประชาชนกลุม่เสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธี 
อัลตร้าซาวด์ 

ค านิยาม 1.การคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์ 
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป ( person 1,3 ) ที่มีประวัติดังต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 ข้อ คือ  
1. มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)     
2. มีบุคคลในครอบครัวที่มีประวัตปิุวยหรือเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับหรอืมะเร็งท่อน้ าดี     
3. มีประวัติปุวยเป็น ไวรสัตับอับเสบบี    
4. เป็นผู้ปุวยกลุม่พิษสุราเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

วัตถุประสงค ์ ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี เพื่อเข้ารับการรกัษา  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนอายุ 40 ปี ข้ึนไปที ่
     -  อาศัยอยู่ในภาคอสีานมากกว่า 20 ปี ปีประวัติกินสุกๆ ดิบ ๆ 
     -  มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไมต้ับ (OV+)   
     -  มีบุคคลในครอบครัวทีม่ีประวัติปุวยหรือเสียชีวิตด้วยมะเร็งตบัหรือมะเร็งท่อน้ าดี       
     -  มีประวัติปุวยเป็น ไวรสัตับอักเสบบี    
     -  ไมเ่ป็นผู้ปุวยกลุ่มพิษสุราเรือ้รัง หรือ ตับแข็ง  

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.จัดเก็บข้อมูลตามแบบ CCA01, CCA02 โดยการบันทึกข้อมลู ผ่าน ระบบ CASCAP หรือ  
   Isan cohort  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ าด ี
2. สรุปผลการด าเนินงาน ราย เดอืน  

แหล่งข้อมลู 1. ระบบ CASCAP มูลนิธิมะเร็งทอ่น้ าดี 
2. จากแบบสรุปผลการด าเนินงานรายอ าเภอ  

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวดฯ์ 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนกลุ่มเสีย่งท้ังหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที ่2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานท่ีด าเนินงานได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

(Ranking) 

 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า50.00 % 
2 คะแนน 50.00 - 59.99 % 
3 คะแนน 60.00 – 69.99 % 
4 คะแนน 70.00 – 79.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองมะเร็งตับ
และท่อน้ าดีด้วย  
วิธีอัลตร้าซาวด ์

ร้อยละ 91.79 94.0 96.40 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวภูรดิา   พลศักดิ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์หน่วยงาน 045-262692         โทรศัพท์มือถือ 089 949 5856 
E-mail:   ncdssjubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวภูรดิา   พลศักดิ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์หน่วยงาน 045-262692         โทรศัพท์มือถือ 089 949 5856 
E-mail:   ncdssjubon@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R20.4) ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี 
FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 

ค านิยาม 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 50-70 ปี  
2.การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test (Fecal Immunochemical 
Test ) เป็นการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระโดยอาศัยปฏิกิริยาทางอิมมูโนท่ีจ าเพาะต่อฮโีมโกบินใน
เม็ดเลือดแดงท่ีมีความจ าเพาะของคนเท่านั้น ผู้รับการตรวจไม่จ าเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนตรวจ 
การปฎิบัติหลังทราบผลการตรวจคัดกรอง 
3.ผลลบ (Negative) หมายถึง ไมพ่บเลือดในอุจจาระ ให้ค าแนะน าการดูแลตนเองและแนะน าให้
ได้รับการตรวจคัดกรองทุก 2 ปี 
4. ผลบวก (Positive) หมายถึง ตรวจพบเลือดในอุจจาระ ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ เพื่อท า
การส่องกล้องดลู าไส้ (Coloscopy) และให้การวินิจฉัยโรค 
กรณีที่คัดกรองในโรงพยาบาลที่เปน็หน่วยส่องกล้อง Colonoscopy ให้ส่งต่อภายในโรงพยาบาล 
วิธีนับอายุกลุม่เป้าหมายของปี 2563 
ปี 2563 ประชากรทั้งเพศชายและหญิง ที่เกิด พ.ศ.2493-2513 ได้รบัการคัดกรองมะเร็ง 
ล าไส้ใหญ่และไสต้รง (Colorectal) ด้วยวิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) จาก 
สถานพยาบาลในโครงการตั้งแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
** งบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fittest ปี 2563 สปสช.ได้จัดสรรเงิน จ านวน 35 บาท 
รวมในเงิน OP เรียบร้อยแล้ว*** 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

เปูาหมาย เกณฑ์เปูาหมาย ปี 2563 

1. ประชากรกลุม่เปูาหมายได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รงด้วยวิธ ีFit Test 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  

2. ประชากรกลุม่เปูาหมายที่มผีลตรวจเป็นบวก 
(Positive) ต้องไดร้ับการส่องกล้องดูล าไส้ 
(Colonoscopy) 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อตรวจหาผูปุ้วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รงระยะต้น 
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รงในกลุม่ประชากร
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีอายุ 50-70 ปี 
3. ส่งเสรมิให้กลุ่มเสี่ยงได้รบัการสง่ต่อและดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายของหน่วยบริการใน
ระดับพื้นท่ี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 10 ของประชากร เพศชายและหญิง ที่มีอายุ 50-70 ปสีิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
2.จ านวน เปูาหมายด าเนินงาน ตามที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ก าหนด  

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของโรงพยาบาล และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟูม 
- จ านวนประชากรเปูาหมายตามเขตก าหนด 
- จ านวนประชากรเปูาหมายทีไ่ด้รบัการคัดกรอง 
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- จ านวนผู้ที่มีผลคัดกรองเป็นบวก 
- จ านวนผู้ที่มีผลบวกและไดร้ับการส่องกล้อง 
- จ านวนการคัดกรอง Fit Test ได้จากการคดักรองและบันทึกข้อมูลส่งในแฟูม SPCIALPP ที่รหัส 
1B0060(ผลลบหรือปกติ) และ 1B0061(ผลบวกหรือผิดปกติ) และเชื่อมโยงไปหาแฟมูประชากร
(PERSON) และแฟูม SERVICE ได ้โดยรหสัสิทธ์ิต้องเป็น '0100' สิทธิ UC เท่านั้น 
รหัสในการบันทึก 
1. การส่องกล้องตรวจล าไส้ (Colonoscopy) คิดจากคนท่ีมผีลการคัดกรอง Fit Test ผิดปกติหรือ
ผลเป็นบวก แล้วได้รับการส่องกลอ้ง บันทึกการท า Colonoscopy ในแฟูม PROCEDURE_OPD 
หรือ แฟูม PROCEDURE_IPD ซึ่งนับจากแฟูมหัตถการ ที่รหัส 45.23, 45.25, 45.42, 453-00-21, 
453-04-39, 453-26-20  ดังนี้ 
     C1= Colonoscopy = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014) 
     C2= Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-
20 (ICD-10-TM 2014) 
     C3= Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-
04-39 (ICD-10-TM 2014) 
2. ผลการส่องกล้องตรวจล าไส้ (Colonoscopic Finding) นับจากแฟูมวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรค 
บันทึกในแฟูม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_IPD) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
      1) กลุ่มผิดปกติ รหัส K51.9,K57.9,K638,K63.5  
      2) กลุ่มที่พบมะเร็ง ICD10 ข้ึนต้นด้วย C ใช้รหัส C18-C20 (รหัสมาตรฐาน ICD-10) 

แหล่งข้อมลู จากข้อมูล 43 แฟูม ผ่าน Health Data Center (HDC)  
 

รายการข้อมูลที่ 1 A(1) = จ านวนประชากรเปูาหมายที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี Fit Test 
A(2) = จ านวนประชาการเปูาหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับการท า  
        Colonoscopy 

รายการข้อมูลที่ 2 B(1) =จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายตามจังหวัดก าหนด 
B(2) =จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive)  

สูตรค านวณ (A(1) / B(1) ) x 100 
(A(2) / B(2) )  x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(Ranking) 
ประเมินผลรอบ 1  (ไตรมาส 2 เดอืนมีนาคม ) และ รอบ 2 (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม) 

ค่าคะแนน FIT test 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 50 
2 คะแนน ร้อยละ   50.00-59.00 
3 คะแนน ร้อยละ  60.00-69.99 
4 คะแนน ร้อยละ  70.00-79.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
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ค่าคะแนนใน รอบ 2   = ค่าคะแนน fit test + คะแนน  Colonoscopy หาร 2 

ได้รับการตรวจ Colonoscopyประเมินเฉพาะ รอบ 2 ไตรมาส 4 
เดือนสิงหาคม 

ค่าคะแนน Colonoscopy 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 20 
2 คะแนน ร้อยละ  20.00 - 29.99 
3 คะแนน ร้อยละ  30.00-39.99 
4 คะแนน ร้อยละ40.00- 49.99 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

เอกสารสนับสนุน แนวทางการด าเนินงานและการบนัทึกข้อมูล โครงการคัดกรองมะเรง็ล าไส้ใหญ่และ 
ไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ปี 2560 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และ 
ไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 

ร้อยละ - 80.85 87.20 

กลุ่มเปูาหมายที่มผีลตรวจเป็น
บวก (Positive) ไดร้ับการส่อง
กล้องดูล าไส้ (Colonoscopy) 

ร้อยละ - 51.79 40.22 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางกุลชาธนันต์   พลินรัชต์ธนะเดช             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692  
    โทรสาร : 0 4524 1918                        โทรศัพท์มือถือ : 095 610 8985    
    E-mail:  kut_25@hotmail.co.th 
2. นางสาวภูริดา   พลศักดิ ์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4526 2692  
    โทรสาร : 0 4524 1918                    โทรศัพท์มือถือ :  089 949 5856                       
    E-mail:  ncdatlotus@gmail.com   

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับจังหวดั : นางกุลชาธนันต์  พลินรัชต์ธนะเดช    โทรศัพท์ 045-262692  
                  Mobile: 0956108985                  E-mail: kut_25@hotmail.co.th 
ระดับอ าเภอ : ผู้รบัผิดชอบงานมะเร็งระดับอ าเภอ 
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หมายเหตุ 

เป้าหมายการตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรวจด้วย Fit test ปี 2563  

พื้นที่โซน 
หน่วยบริการ 

ผลรวม ปชก.UC  
50-70 ปี 

เปูาหมาย Fit test 
ปี 63 

1 10946 - รพ.เขือ่งใน 21,854 2,185 
1 10953 - รพ.ม่วงสามสิบ 16,867 1,687 
1 10957 - รพ.ตาลสุม 5,916 592 
1 10960 - รพ.ดอนมดแดง 5,242 524 
1 21984 - รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 23,080 2,308 
1 27976 - รพ.เหล่าเสอืโก้ก 4,933 493 
2 10944 - รพ.ศรีเมอืงใหม ่ 12,379 1,238 
2 10947 - รพ.เขมราฐ 14,452 1,445 
2 10951 - รพ.ตระการพชืผล 23,431 2,343 
2 10952 - รพ.กุดข้าวปุูน 7,945 795 
2 10958 - รพ.โพธิ์ไทร 8,144 814 
2 24032 - รพ.นาตาล 6,274 627 
3 10945 - รพ.โขงเจียม 5,944 594 
3 10954 - รพ.วารนิช าราบ 26,870 2,687 
3 10956 - รพ.พิบูลมังสาหาร 24,378 2,438 
3 10959 - รพ.ส าโรง 10,796 1,080 
3 10961 - รพ.สิรินธร 8,858 886 
3 24821 - รพ.นาเยีย 4,966 497 
3 27967 - รพ.สว่างวรีะวงศ ์ 5,803 580 
4 10948 - รพ.นาจะหลวย 9,878 988 
4 10949 - รพ.น้ ายืน 12,532 1,253 
4 10950 - รพ.บุณฑริก 16,559 1,656 
4 10962 - รพ.ทุ่งศรอีุดม 5,308 531 
4 11443 - รพร.เดชอุดม 32,962 3,296 
4 27968 - รพ.น้ าขุน่ 5,787 579 

 
รวม 321,158 32,116 

 

 

 
หมายเหตุ  การประเมนิ   Ranking ไม่นับรวม 6CUP นี ้

 11495 - รพ.กองบิน21 49 5 

 
15246 - ศสช.ชยางกูร28 10,540 1,054 

 
11496 - รพ.ค่ายสรรพสทิธิประสงค ์ 1,781 178 

 
11918 - รพ.เอกชนร่มเกล้า 1,538 154 

 
15078 - ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบล 6 1 

 
24740 - ศสช.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี 64 6 
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ตัวชี้วัด  (R21) ร้อยละผลงานตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่มโรค 
ค านิยาม การคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่ม โรคหมายถึง การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กนักเรียน

รายบุคคลโดยคุณครูประจ าช้ัน ดว้ยเครื่องมือ  
        1.) แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 
6-12 ปี  
        2.) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณเ์ด็ก 3.) แบบประเมนิจุดอ่อนและจดุแข็ง 
เด็กอายุ 6-15 ป ีหมายถึง เด็กอายุ 6 ปี 1 วัน ถึงอายุ 15 ปี 11 เดือน 29 วัน  ที่เรียนใน
สถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบ ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กใน    
        พื้นที่ (Type1: มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยูจ่ริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
ระยะเวลาด าเนินงานคัดกรองโดยครู  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ≥ ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้เด็กไดร้ับการคัดกรอง และดูแลช่วยเหลือดา้นสุขภาพจิต   

2.เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดแูลรักษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6-15 ปี ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  

ตัวอยู่จริงและType3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขต) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งประสานและชี้แจงครูประจ าช้ันทุกห้องเรียนในโรงเรียน

เขตรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลการการคัดกรองเด็กนักเรยีนในโปรแกรม “ระบบงานเฝูา
ระวังโรคจิตเวชในเด็ก”ในเว็บไซดส์ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี URL : 
http://www.phoubon.in.th/ 

แหล่งข้อมลู โปรแกรม “ระบบงานเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็ก” เว็บไซดส์ านักงานสาธารณสุขจังหวดั
อุบลราชธาน ี

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนเด็กอายุ 6-15 ปี ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต และมีการบันทึกข้อมูล        
ในโปรแกรมระบบงานเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็ก 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนประชากรเด็กอายุ 6-15 ปี ทะเบียนมหาดไทย ณ 31 ธค.2561 
สูตรค านวณ Ax100 

   B 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
                                            เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
ประเมินรอบท่ี 1   (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ประเมินรอบท่ี 2   (เมษายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ≥ร้อยละ65 
2 คะแนน ร้อยละ 66-70 
3 คะแนน ร้อยละ 71-75 
4 คะแนน ร้อยละ 76-80 
5 คะแนน มากกว่าร้อยละ 80  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางเนาวรัตน์   สืบภา   ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 098-8613744 
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เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการใช้งาน ระบบงานเฝูาระวัง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ ์
ในเด็ก 6-15 ปีจังหวัดอุบลราชธานี :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
2. แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กสมาธสิั้น ออทิสซึม แอลดี และการเรยีนรู้ช้า / แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ / แบบประเมินจุดอ่อน และจุดแข็ง ของ กรมสุขภาพจิต 
(ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
3. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กรมสุขภาพจิต ชุดคู่มือการดูแลเด็กส าหรับคร ูและชุดคู่มือ      
การดูแลเด็กส าหรับผู้ปกครอง   1.)เด็กสมาธิสั้น 2.)เด็กออทิสติก 3.)เด็กเรยีนรู้ช้า  
4.) เด็กแอลด ี

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์  บุญทา    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692  โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 

 

 

ตัวชี้วัด  (R22) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต. 
ค านิยาม            การพัฒนาระบบการจัดบริการ คลินิกDM HT ใน รพ.สต. หมายถึง การ

พัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต.เพื่อให้เกิดกระบวนการการดูแล
ปูองกัน และควบคุม ภาวะแทรกซอ้น และความรุนแรงของโรค โดยมีวัตถุประสงค์  
ลดแออัด ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ภายใต้ 5 กระบวนการ ได้แก่    
          1) มีการแยกผู้ปุวยตามระดับความรุนแรงของโรค  
(แยกสี เขียว, เหลืองและส้ม, แดง) 
          2) มีการจัดบริการตรวจผูปุ้วย DM HT กลุ่มสีเขยีว โดย พยาบาลวิชาชีพ  
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
          3) มีแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ ออกให้บริการอย่างน้อย  ทุก 2 เดือน / 1 รพ.สต.  
          4) มีกรอบยา และมยีาส าหรับผู้ปุวย DM HT ตามกรอบท่ีงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภคก าหนด  
          5) มีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ (Health literacy) ส าหรับผู้ปุวยแยก 
ตามกลุม่ส ี

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 รพ.สต.ทุกแห่ง มีการพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต.  
5 กระบวนการ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดความแออดัการบริการผู้ปุวยโรคเรื้อรังในสถานบริการสุขภาพ  เพิ่มคุณภาพการ
ตรวจรักษา การให้ค าปรึกษา 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รพ.สต.ทุกแหง่ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.อ าเภอประเมินราย รพ.สต. 

2. จังหวัด ประเมินภาพรวมอ าเภอ และสุ่ม ประเมิน รพ.สต. 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง จากการประเมินตนเองของ รพ.สต. 

ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ครั้งท่ี 2 เดือน กรกฎาคม 2563 
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                                              เกณฑ์การให้คะแนน  (Ranking) ปี 2563 
    เกณฑ์การประเมิน การพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2563 
   คะแนนประเมิน การพัฒนาระบบการจัดบริการคลินิก DM HT ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2563 

คะแนนผลการประเมินการพัฒนาระบบการ
จัดบริการคลินิก DM HT  

ใน รพ.สต. 

ค่าคะแนน 
Ranking 

80 - 100 5  คะแนน 
70 – 79.99 4 คะแนน 
60 – 69.99 3 คะแนน 
50 – 59.99 2 คะแนน 

< 50 1 คะแนน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
ผลรวมคะแนนการประเมินการจัดบริการคลินิก DM HT ใน รพ.สต.ตามเกณฑ์ × 100 
              คะแนนรวม (จ านวน รพ.สต. ทั้งหมด ×8 คะแนน) 
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วิธีการประเมินผล :  1.รพ.สต. ประเมินตนเอง 2 ครั้ง/ปี 
2. สุ่มประเมิน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามรอบ Ranking 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน เริ่มด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

    นางสาวศรีสุคนธ์  หลักดี             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 4526 2692 
    โทรสาร : 0 4524 1918                      โทรศัพท์มือถอื :  081 790 2731 
    E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด   (R23) อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
ค านิยาม 1. ความส าเร็จการรักษา  หมายถึง  ผู้ปุวยวัณโรคทีม่ีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 

1.1 รักษาหาย (Cured)  หมายถึง  ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรกัษาและต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาครบก าหนด
โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลวซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไม่มเีอกสารที่แสดงผลการ
ตรวจเสมหะในเดือนสดุท้ายของการรักษาทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อน
สิ้นสุดการรักษาเป็นลบรวมทั้งผู้ปวุยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มผีลตรวจ 
2. การขาดการรักษา หมายถึง  จ านวนผู้ปุวยวณัโรคที่ขาดการรักษาติดต่อกัน 
นานเกิน 2 เดือน 
3. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ปุวยท่ีไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ปุวยท่ี
รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือนและไมเ่คยขึ้นทะเบยีนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 
2 กลุ่มคือ 
      3.1 ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+)
หมายถึง ผู้ปุวยท่ีมผีลตรวจเสมหะเป็นบวกอาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear 
microscopy หรือ culture หรือวิธ ีMolecular หรือวิธีการอื่นๆทีอ่งค์การอนามัยโลก
รับรอง 
      3.2  ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-)
หมายถึง ผู้ปุวยท่ีมผีลตรวจเสมหะเป็นลบแต่ทาการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสี
ทรวงอกหรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
4. การคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง  
 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง  กลุ่มเปูาหมายในการด าเนินงานคดักรองเพื่อคน้หาผู้ปุวย 
วัณโรครายใหม่ ซึ่งกลุ่มเปาูหมายเหล่านี้มโีอกาสได้รับเชื้อและปุวยเป็นวัณโรคได้  ได้แก่  
          4.1กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคด้ือยาหลายขนาน หมายถึง 
(1) ผู้สัมผสัโรคร่วมบา้นกับผู้ปุวยวณัโรคปอดท้ังเสมหะพบเช้ือและเสมหะไม่พบเช้ือ  
(2) ผู้สัมผสัโรคร่วมที่ท างาน ระยะเวลาตดิต่อกัน 8 ช่ัวโมง/วัน หรือ 120 ชม./1ด. 
          4.2 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หมายถึง ผู้ติดเช้ือผูปุ้วยเอดส์ทุกราย ท่ีมา
รับบริการในหน่วยบริการ กลุ่มผู้ตอ้งขัง 
          4.3 กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า หมายถึง ผูต้้องขังที่ได้รับการตัดสินต้องโทษทุกราย
ในเรือนกลางอุบลราชธานี 
          4.4 กลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีให้บริการผู้ปุวยทุกระดับ (กรณีที่หน่วยงาน ตรวจสุขภาพช่วง ไตรมาส 4/62 
สามารถน ามาบันทึกผลการตรวจ CXR ใน ปี 2563) 
          4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีขึ้นไป หมายถึง (1) ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วม โรคเบาหวาน 
HbA1c <7 (2.) ค่าไต GFR ≥ 30(เปูาหมายไม่ซ้ ากับกลุ่มเสีย่งDM, NCD) 
          4.6 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง (1) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมี่ค่า HbA1c ≥ 8 (ผล
การการตรวจ ปี 2562)(2) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมีค่า FBS > 140 mg/dL กรณี ไม่ไดต้รวจ 
HbA1c ปี 2562 
          4.7 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง หมายถึง(1) ผู้ปุวยโรคไต (CKD) Stage 4, Stage 5 
หรือค่าการท างานของไต (GFR) <30 (2) ผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และ 
โรคหัวใจ ท่ีก าลังรักษา 
          4.8 กลุ่มผู้ป่วยต่างด้าว/ไร้สิทธิ์ หมายถึง แรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนซื้อบัตร
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ประกันสุขภาพ 
5. การขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563) 
        5.1 ผู้ป่วยใหม่ (New; N) หมายถึง ผู้ปุวยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน หรือรักษา
น้อยกว่า 1 เดือน (ไม่ว่าจะเป็น P หรือ EP, B+ หรือ B-) 
       5.2 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ า (relapse; R) หมายถึง ผู้ปุวยที่เคยรักษาและและได้รับการ
ประเมินผลว่ารักษาหายหรือรักษาครบ แต่กลับมาปุวยวณัโรคซ้ า (ไมว่่าจะเป็น P หรือ 
EP, B+ หรือ B-) 
6. หน่วยงานที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวดัอุบลราชธานี  
7. ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรค
ระดับชาต(ิโปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 1. อัตราความส าเรจ็การรักษาผู้ปวุยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 
2. อัตราการขาดการรักษาผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ (<ร้อยละ 1) 
3. อัตราการคดักรองเพื่อค้นหาผูป้วุยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี 
   ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ร้อยละ 90) 
4. อัตราการครอบคลุมการรักษาวณัโรคในผู้ปุวยใหม่และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 82.5) 

วัตถุประสงค ์  1. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผูป้วุยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพในการตรวจวินิจฉัยปูองกันดูแลรักษา 
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวณัโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.การประเมินอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ปุวย 
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 
–ธันวาคม 2562) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ าที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 
 2. การประเมินอัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  คือ ผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม –
ธันวาคม2562) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ าที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 
3. การประเมินการอัตราการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดย
วิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มเปูาหมาย ที่มีในฐานข้อมูลของหน่วย
บริการในอ าเภอนั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562 
4.การประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(TB Treatment Coverage rate)  คือผู้ปุวยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าท่ีขึ้น
ทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทย
ผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ าที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู การจัดเก็บข้อมลู ดังนี้ 
  บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

แหล่งข้อมลู 1. โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาติ (โปรแกรม NTIP; National 
Tuberculosis Information Program) 
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รายการข้อมูลที่ 1 
(ตัวชี้วัดที่ 1) 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบยีนในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2562)  
                                สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2562) โดยมผีลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2563 
หมายเหตุ* ในการประเมินรอบที่ 1 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ+ก าลังรักษา) 
            **ในการประเมินรอบที่ 2 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ) 
B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2562)  
เง่ือนไขการค านวณ 
1.การประเมินผลส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคไมน่ับรวม 

1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1  
ของปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2562)  
    1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผีลตรวจยืนยันพบเชื้อ   
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวณัโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของ 
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2562)  
 2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant  
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดอืนที่ 5 จะไม่ถูกน ามา 
นับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
3. พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรคคือพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1-12 ยกเว้นในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ท่ีมีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจ าเพาะซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพท่ี 13 ภายใต้
แผนงานวัณโรคและแผนงานปูองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ ่

รายการข้อมูลที่ 2 
(ตัวชี้วัดที่ 2) 

อัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2562)  
                                 สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2562) ที่ขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน โดย 
ครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563  
B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2562)  
เง่ือนไขการค านวณ 
1. การประเมินผลส าเร็จของการรกัษาวัณโรคไมน่ับรวม 
     1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของ
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2562)  
    1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผีลตรวจยืนยันพบเชื้อ    
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวณัโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของ 
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2562)  
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2.กรณีที่แพทย์มีการเปลีย่นแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant  
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดอืนที่ 5 จะไม่ถูกน ามา 
นับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
3.พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวณัโรคคือพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1-12 ยกเว้นในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ท่ีมีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจ าเพาะซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพท่ี 13 ภายใต้
แผนงานวัณโรคและแผนงานปูองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ ่

รายการข้อมูลที่ 3 
(ตัวชี้วัดที่ 3) 

อัตราการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก 
                                 สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการ CXR 
B = จ านวนประชากรกลุม่เสี่ยงของแต่ละกลุม่ ข้อมูล ณ  วันท่ี 30 กันยายน  2562 

รายการข้อมูลที่ 4 
(ตัวชี้วัดที่ 4) 

อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า 
(TB Treatment Coverage rate) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
                                  สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบ 
      และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
B = จ านวนคาดประมาณการผูปุ้วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment  
     Coverage) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 
2563) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน 

ระยะเวลาประเมินผล อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า 
(TB Treatment Coverage rate) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
                                    สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบ 
      และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
B = จ านวนคาดประมาณการผูปุ้วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment  
     Coverage) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 
2563) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน 
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                                             เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2563 
1. อัตราความส าเร็จในการรักษา  แยกเป็นรายหน่วยบริการ   
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปวุยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบยีนในไตรมาสที ่1  
ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตลุาคม –ธันวาคม 2562) และมผีลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรกัษาครบ  (Completed)  
โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2563 (ค่าถ่วงน้ าหนัก 25%) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<70 70-74.99 75-79.99 80-84.99 >85 

 
 
 
 
2.อัตราการขาดการรักษา แยกรายหน่วยบริการ 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการขาดการรักษาผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่  
ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตลุาคม –ธันวาคม 2562) (ค่าถ่วงน้ าหนัก 25%)   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
>7 5.01-7.00 3.01-5.00 1.01-3.00 1 

 
 
3. อัตราการคดักรองเพื่อค้นหาผูป้วุยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก แยกรายหน่วยบริการ 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได้
ตามนิยาม (ค่าถ่วงน้ าหนกั 25%)   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<60 60-69.99 70-79.99 80-89.99 >90 

4. อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรคในผู้ปุวยใหม่และกลับเป็นซ้ าแยกเป็นรายหน่วยบริการ  
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการครอบคลุมการรักษาวณัโรคในผู้ปุวยใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage rate) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563) (ค่าถ่วงน้ าหนกั 
25%) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<35 35-50.99 51-66.99 67-82.49 >82.5 

 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียน Register หรือแบบฟอร์ม TB08  
3. โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาติ (โปรแกรม NTIP; National 
Tuberculosis Information Program)   
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางศิวาภรณ์  เงินราง รก.นักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
    โทรศัพท์มือถือ 062-9619515 
2.นายวิโรจน์  เซมรัมย ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 045-262692ต่อ 3100    โทรศัพท์มือถือ 085-3159081 
3. นางเจียระไน  กิตติพัศคณุากรเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ       ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 
4. นายกฤศวิสุทธิ์  ธีวสุเกิดมงคล      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-6602936 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางเจียระไน  กิตติพัศคณุากร       เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มอืถือ : 061-9545416 
2. นายกฤศวิสุทธิ์  ธีวสุเกิดมงคล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100   โทรศัพท์มือถือ : 081-6602936 
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ตัวชี้วดั  (R24) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคทุกกลุ่มวยั 
ค านิยาม 1.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ( IPV)วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด(OPV3) 

และวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1)ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
2. ความครอบคลมุการไดร้ับวัคซนีหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ปี 
 

- -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด(IPV) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง 
ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนIPV จากเด็กอายุครบ  
1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

- -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง  
ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีนOPV3 จากเด็กอายุครบ 
1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

- -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็กอายุครบ 
1 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนMMR1
จากเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

-ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนหดั คางทูม หัดเยอรมัน (MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ปี 
หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปี ในงวดที่รายงานท่ีได้รับวัคซีนMMR2 จากเด็กอายุ
ครบ 3 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 IPV  ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
MMR1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
MMR2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินความครอบคลมุการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค  
กลุ่มเปูาหมายส าคญั 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย - เด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน (จาก
แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูมสถานะการอยู่อาศัย type area 
=1,3) โดยความหมายของเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ในงวด
ที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่น
รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562เด็กที่มีอายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่
เกิดระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 

- เด็กอายุครบ 3 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน (จาก
แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูมสถานะการอยู่อาศัย type area 
=1,3) โดยความหมายของเด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 3 ปี ในงวด
ที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 3 ปี เช่น
รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 เด็กที่มีอายุครบ ปีได้แก่ เด็กที่
เกิดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน IPV, OPV3, MMR1 

A =จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน MMR2 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน 

จากแฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม(สถานะการอยู่อาศัย type area  
= 1,3) 
B =จ านวนเด็กอายุครบ 3ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน 
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จากแฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม(สถานะการอยู่อาศัย type area  
= 1,3) 

รายการข้อมูลที่ 3 - วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอก
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้แก่ รหัสวัคซีน IPV-P คือ 401 หรือD32 หรือ
D42 หรือD52 หรือI12 

- วัคซีนโปลิโอ รหัสวัคซีนท่ีใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนท่ีอยู่ในแผนและนอกแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 083 หรือ D33 หรือ D43 หรือ D53 

- วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มที่ 1รหัสวัคซีนท่ีใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนท่ีอยู่
ในแผนและนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 061 หรือ M11 

- วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มที่ 2รหัสวัคซีนท่ีใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนท่ีอยู่
ในแผนและนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 073หรือ M12 

สูตรค านวณ (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล IPV ประเมินผลรอบ 6 เดือนแรก , OPV3,MMR1 และ MMR2 ประเมินผลรอบ 12 เดือน 
ระดับของข้อมลูรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายพื้นท่ี(ต าบล/อ าเภอ) 
                                             เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
1. เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
    รอบที ่1  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
    รอบที ่2  (เมษายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563) 

2. เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
    รอบที ่1  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
    รอบที ่2  (เมษายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563) 

 
 
3. เกณฑ์การใหค้ะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
    รอบที ่1  (ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563) 
    รอบที ่2  (เมษายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563) 

 
4. เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
    รอบที ่1  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
    รอบที ่2  (เมษายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563) 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 - 74 ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ 90 - 100 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 - 74 ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ 90 - 100 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ90 - 94 ร้อยละ 95 - 100 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ 90 - 94 ร้อยละ 95 - 100 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางศิวาภรณ์  เงินราง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
    โทรศัพท์มือถือ : 062 - 9619515 
2.ดร.วิโรจน์ เซมรัมย ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100      โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081 
3. นางสาวผ่องนภาพันธ์พิพัฒน์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรค       ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100     โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวผ่องนภา    พันธ์พิพัฒน์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรค        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100      โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667 

 

 

ตัวชี้วัด   (R25) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ค านิยาม (1) ร้อยละอัตราปุวยโรคไข้เลือดออกลดลงจากคา่มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

(2) ร้อยละของค่าดัชนีความชุกชุมลูกน้ ายุงลาย (HI) ในหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (ค่า HI เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของ จ านวนหมู่บ้าน/  
ชุมชนทั้งหมด) / ร้อยละของค่าดชันีความชุกชุมลูกน้ ายุงลาย(CI) ในวัด โรงเรยีนฯลฯ   
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่า CI เท่ากับ 0 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน วัด โรงเรียน 
ฯลฯ  
(3) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีสามารถควบคมุโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน2 รุ่น (28 วัน)  
  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง อัตราปุวยด้วยโรคไขเ้ลือดออกลดลงเมื่อ
เปรียบเทยีบ ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามปีปฏิทิน ลดลงร้อยละ 20 
1. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือ
มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบตัิการว่าปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุม่อาการ ได้แก่ 
Denque Fever(DF) , Denque Hemorrhagic Fever(DHF) และ Denque Shock 
Syndrome(DSS) 
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน หมายถึง ผลรวมของจ านวนผู้ปุวย DF , DHF 
และ DSS ในจ านวนประชากร 100,000 คน ค านวณจาก จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 1 เดือนคูณ 100,000 หารจ านวนประชากรกลางปีเดียวกัน 
3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง ผลรวมของจ านวนผู้ปุวย DF ,DHF และ DSS ใน
จ านวนประชากร 100,000 คน ค านวณจาก จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก ตามปี
ปฏิทิน คูณ 100,000 หาร จ านวนประชากรกลางปีเดียวกัน 
4. House Index(ค่า HI) หมายถึง ร้อยละของจ านวนบ้านท่ีที่มีน้ าขัง และส ารวจพบ
ลูกน้ ายุงลายกล่าวคือ  ค่าของการส ารวจหาลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่มนี้ าขัง และพบลูกน้ า
ยุงลายในบ้านหลังน้ันๆ โดยวิธีใดก็ตาม ต่อบ้าน 100 หลังคาเรือน 
วิธีการสุ่มส ารวจหาค่า HI การสุ่มลูกน้ ายุงลาย จังหวัดสุ่มส ารวจ ร้อยละ 2 ของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดอ าเภอ/ต าบล สุ่มส ารวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และในระดับหมู่บ้าน
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ส ารวจทุกหลังคาเรือน ส าหรับการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต้องสุ่ม
ส ารวจ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 30 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด หากมีจ านวนหลังคาเรือน 
ต่ ากว่า 70 หลังคาเรือน ส ารวจ ร้อยละ 50ของจ านวนหลังคาเรือน 
5. Container Index (ค่า CI) หมายถึง ร้อยละของจ านวนภาชนะท่ีมีน้ าขัง และส ารวจ  
พบลูกน้ ายุงลายกล่าวคือ  ค่าของการส ารวจหาลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่มีน้ าขัง และพบ
ลูกน้ ายุงลาย ในภาชนะนั้นๆ โดยวิธีใดก็ตาม ต่อบ้าน 100 ภาชนะ 
วิธีการสุ่มส ารวจหาค่า CI  การสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในภาชนะที่มีน้ าขัง ในวัด 
โรงเรียน ฯลฯ ต้องส ารวจทั้งหมด ร้อยละ 100  
- เกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการตัดสินตามหลักที่ก าหนดไว้เพื่อใช้วินิจฉัยแล 
ปฏิบัติตาม ในท่ีนี้ คือ เกณฑ์ได้ถูกก าหนดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
- ลูกน้ ายุงลาย หมายถึง วงจรชีวิตของยุงลาย ระยะที่เป็นตัวอ่อน และตัวโม่ง  
- การส ารวจลูกน้ ายุงลาย หมายถึง การตรวจ ติดตาม การเกิดลูกน้ ายุงลายในแหล่งต่างๆ 
- การสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย หมายถึง การเลือกส ารวจแหล่งที่พบลูกน้ า เพื่อเป็นตัวแทน
ทั้งหมดโดยไม่เฉพาะเจาะจง 
5หมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้  หมายถึง 

1. หมู่บ้านที่มีรายงานผู้ปุวยติดต่อกัน ไม่เกิน 2 รุ่นการระบาด (2 generation = 
28 วัน นับจากวันเริ่มปุวยของผู้ปุวยรายแรกถึงผู้ปุวยรายสุดท้าย)หรือ. หมู่บ้าน
ทีไ่ม่มีรายงานผู้ปุวย 

 
หมายเหตุ 
1.ผู้ปุวยไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ปุวยที่แพทย์วินิจฉัย DF, DHF และ DSS 
  ที่มีวันเริ่มปุวยระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
2. หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอาณาเขตติดต่อกัน ให้นับเป็นพื้นที่เดียวกัน 
เง่ือนไขความส าเร็จ 
1.อ าเภอมีการพยากรณ์โรคล่วงหน้าพร้อมมาตรการเตรียมรับมือการระบาดในปี 2563 
2.มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรครายเดือนทั้งระดับอ าเภอต าบล อ าเภอตามหลักระบาด
วิทยาจัดท า Epidemic curveและ Spot mapรายหมู่บ้าน  
3.มีรายงานสอบสวนผู้ปุวยรายแรกของพื้นที่ และท า Active case finding ย้อนหลัง 
28 วันทุกเหตุการณ์  สอบสวนผู้ปุวยเสียชีวิตทุกรายสอบสวนการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
4.จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ท้ังระดับอ าเภอ ต าบลให้พร้อม         
ทั้งเครื่องพ่นเคมี วัสดุ เคมีภณัฑ์น้ ามัน ทีม และงบประมาณด าเนินงาน 
5.มีการใช้มาตรการ3-3-1 เพื่อรายงานโรคและมีการพ่นสารเคมีก าจัดยุงพาหะและก าจดั
ลูกน้ ายุงลายในชุมชนเมื่อเกิดโรค ในวันท่ี 0, 3, 7, 14, 21 และทุก 7 วันจนการระบาด
สิ้นสุด (ไม่พบผู้ปุวยต่อเนื่องเกิน 28 วัน) 
6.ค่า HI และ CI เท่ากับ 0 หลังการควบคุมโรคทุกสัปดาห ์
7.ใช้มาตรการ 5 ป. 2 ข. ในการปูองกันควบคุมโรค 
8.มีการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคร่วมกันระหว่างภาคเครือข่าย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข 
 9. มีการจัดเปดิEOC ระดับอ าเภอเพื่อควบคุมโรค เมื่อมีการระบาดในต าบลมากกว่า  
ร้อยละ 25 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 (1)ร้อยละอัตราปุวยโรคไขเ้ลือดออกลดลงจากคา่มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ร้อยละ 20) 
(2) ร้อยละของค่าดัชนีความชุกชุมลูกน้ ายุงลาย (HI) ในหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (ค่า HI เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของ จ านวนหมู่บ้าน/  
ชุมชนทั้งหมด) / ร้อยละของค่าดชันีความชุกชุมลูกน้ ายุงลาย(CI) ในวัด โรงเรยีนฯลฯ   
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่า CI เท่ากับ 0 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน วัด โรงเรียน 
ฯลฯ - HI≤ร้อยละ 5 _ ≥ร้อยละ 80   & CI=0 _ ≥ร้อยละ80 
(3) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีสามารถควบคมุโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน2 รุ่น (28 วัน)  
(ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินเปูาประสงค์การปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรตามฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์ รายอ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู - จัดท าฐานข้อมูลอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกรายเดือนและรายปี เปรียบเทียบกับ 

ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
- เก็บข้อมูลจากรายงาน 506 จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

แหล่งข้อมลู 1. ทะเบียนผู้ปุวยไข้เลือดออก  
2. รายงาน 506  
3. รายงานการสอบสวนโรค 
4. รายงานการสุม่ส ารวจลูกน้ า (DHF1, DHF3) 
5.จากการวิเคราะห์ข้อมลูของ สนง.สสจ.อบ. 

รายการข้อมูลที่ 1 - A = อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกปีปัจจุบัน 
- ค่า HI : *A1  = จ านวนบ้านท่ีพบลูกน้ า &ค่า CI : *A1  = จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ า 
- A = หมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได ้

รายการข้อมูลที่ 2 - B = ค่ามัธยฐานอัตราปุวยโรคไขเ้ลือดออก ย้อนหลัง 5 ปี 
- ค่า HI *A2  =จ านวนบ้านท่ีส ารวจท้ังหมด&ค่า CI :*B2  = จ านวนภาชนะที่ส ารวจ
ทั้งหมด 
- B = หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังหมดในอ าเภอ 

สูตรค านวณ - ร้อยละของอัตราปุวยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน คือ A/B) x 100 หาร B 
- (A1/B1) x 100 & (A2/B2) x 100 
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้คือ (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน และรอบที่ 1 ข้อมูลวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
รอบที่ 2 ข้อมูล วันท่ี 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563 
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                                               เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
รายการ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละของอัตราปวุยฯลดลง <ร้อยละ 5 ร้อยละ 5-9 ร้อยละ 10-14 ร้อยละ 15-19 ≥ร้อยละ 20 
2.ร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ าฯ 
ไม่เกินเกณฑ์>ร้อยละ 80 

<ร้อยละ 65 ร้อยละ 65-69 ร้อยละ 70-74 ร้อยละ 75-79 >ร้อยละ 80 

3.ร้อยละของหมู่บ้านพบผู้ปุวยเกิน
2gen 

<ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 - 75  ร้อยละ 76 - 80 ร้อยละ 81 - 85 >ร้อยละ88 

หัวข้อที่ 3 เมื่อได้คะแนนตามเกณฑ์แล้ว จะลบด้วยคะแนนรวม Outbreak ที่เกิน 28 วัน 
เป็น คะแนนสุทธิ  โดยค านวณ ดังนี้ 
1. ถ้าระบาด Gen3 หัก 0.1 คะแนน x จ านวน cluster 
2. ถ้าระบาด Gen4 หัก 0.2 คะแนน x จ านวน cluster 
3. ถ้าระบาด Gen5 หัก 0.3 คะแนน x จ านวน cluster 
4. ถ้าระบาด Gen6 หัก 0.4 คะแนน x จ านวน cluster 
5. ถ้าระบาด Gen7 หัก 0.5 คะแนน x จ านวน cluster 
6. ถ้าระบาด Gen8 หัก 0.6 คะแนน x จ านวน cluster 
รวมคะแนนได้จาก 3 หัวข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<5 คะแนน >7.5คะแนน >10คะแนน >12.5คะแนน 15คะแนน  

เอกสารสนับสนุน 1.Epidermic curve รายหมู่บา้น  
2.ค่า HI / CI  รายหมู่บ้าน และรายงาน DHF1, DHF3 
3.สรุปผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงรายหมู่บ้าน จาก สสจ.อบ. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางศิวาภรณ์  เงินราง รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
    โทรศัพท์มือถือ : 062 961 9515 
2.นายวิโรจน์  เซมรัมย ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 085 315 9081 
3. นายวรเทพ  บุรัสการจพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายวรเทพ  บุรัสการ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
กลุ่มงานควบคุมโรคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 
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ตัวชี้วัด  (R26) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานระบาดวิทยา 
ค านิยาม การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  

1.คุณภาพของการส่งรายงานผูปุ้วยในระบบเฝูาระวัง (รง.506) 
          1.1. จ านวนผู้ปุวยรายสัปดาห์ จ าแนกตามสัปดาห์ที่มารับรกัษา  
ปีงบประมาณ 2562 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563) 
          1.2. ความสม่ าเสมอในการส่งรายงานผู้ปุวยในระบบเฝูาระวัง (รง.506)  
จากศูนย์ระบาดอ าเภอถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  ก าหนดให้ 
ส่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3  ครั้ง ( วันจันทร์   วันพุธ  และ วันศุกร์ ) 
          1.3. ความครอบคลมุของหน่วยงานท่ีส่งรายงาน  ก าหนดให้   
               - โรงพยาบาลศูนยส์่งรายงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  จ านวนผู้ปุวยที่รายงาน 
ในแต่ละสัปดาหไ์มต่่ ากว่า 50 ราย 
 - โรงพยาบาลทั่วไปส่งรายงานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จ านวนผู้ปุวยท่ีรายงานใน  
แต่ละสัปดาห์ไมต่่ ากว่า 30 ราย 
 - โรงพยาบาลชุมชนส่งรายงานสปัดาห์ละ 3 ครั้ง  จ านวนผู้ปุวยที่รายงานใน  
แต่ละสัปดาห์ไมต่่ ากว่า5  ราย 
 - โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพต าบลส่งรายงานสัปดาห์ละ 2  ครั้ง  จ านวนผู้ปุวย 
ที่รายงานในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ ากวา่ 3  ราย(สามารถรายงานเป็น ZERO                  
REPORT  ได้ตดิกันไม่เกิน  2  สัปดาห์ ) 
 
เง่ือนไขความส าเร็จ 

1. ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอรวบรวมข้อมูลและส่งตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีการวิเคราะหส์ถานการณ์โรครายเดือนท้ังระดบัอ าเภอต าบล อ าเภอตามหลัก

ระบาดวิทยาจัดท า Epidemic curveและ Spot mapรายหมู่บ้าน  
เสนอผู้บริหารทุกเดือน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบเฝาูระวังโรคติดต่อและสร้างระบบใหม้ีความยั่งยืน  

มีคุณภาพ  สามารถตอบโต้สถานการณไ์ด้อย่างทันท่วงที 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนตามทะเบยีนราษฎร์ จ าแนกรายอ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจากรายงาน 506 จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 
แหล่งข้อมลู 1.ทะเบียนผู้ปุวยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

2.รายงาน 506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ 
3.หลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
ความสม่ าเสมอในการส่งรายงาน 

ร้อยละของความสม่ าเสมอการส่ง รง. 506 มายังส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
  = จ านวนสัปดาห์ทีส่่งทั้งหมด * 100 
     จ านวนสัปดาห์ในรอบเดือน 
หมายเหตุ : กรณีที่ค่าเฉลีย่จ านวนครั้งรายสัปดาหม์ากกว่า 1  

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
ความครอบคลุมของหน่วยงาน 
ที่ส่งรายงาน 

ร้อยละของความครอบคลุมของหน่วยงานท่ีส่งรายงาน รง. 506 มายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี (คิดเป็นรายอ าเภอ) 
  = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ+โรงพยาบาลในอ าเภอ * 100 
     จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด (ในอ าเภอ) 

สูตรค านวณตัวชี้วัดจ านวน
ผู้ป่วยรายสัปดาห์ 

(จ านวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จ านวนโรงพยาบาล)–จ านวนสัปดาห์ที่พบรายงานต่ ากว่าเกณฑ์* 100 
         จ านวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จ านวนโรงพยาบาล 
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ระยะเวลาประเมินผล คะแนน Ranking ปี 2563 
รอบท่ี 1 ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
รอบท่ี 2 ข้อมูลวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 

                                         เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
1. ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 51-60 ร้อยละ 61 - 70 ร้อยละ 71 - 80 ร้อยละ 81 - 90 ร้อยละ 91-100 

หมายเหตุ : คะแนนไดม้าจาก 
ความสม่ าเสมอในการส่งรายงาน+ความครอบคลุมของหน่วยงานท่ีส่งรายงาน + จ านวนผู้ปุวยรายสัปดาห์ 
 

 

เอกสารสนับสนุน ตารางสรุปผลการด าเนินงานการเฝูาระวังโรคตดิต่อ ( E8 ) 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
ผลการประเมินมาตรฐาน
ระบบเฝูาระวังโรคติดต่อ 

ร้อยละ 70.02 72.44 75 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางศิวาภรณ์  เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 
    โทรศัพท์มือถือ : 062-9619515 
2.นายวิโรจน์  เซมรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692-8ต่อ 3110-1    โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081 
3. ร.อ.หญิงนาฏวดี  ประดิษฐกลุนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
    งานระบาดวิทยากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692-8ต่อ 3110-1  
    โทรศัพท์มือถือ : 091-0188972 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ร.อ.หญิงนาฏวดี  ประดิษฐกลุ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
งานระบาดวิทยา  กลุม่งานควบคมุโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692-8ต่อ 3110-1  
โทรศัพท์มือถือ : 091-0188972 
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ตัวชี้วัด  (R27) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ค านิยาม 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  หมายถงึ การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นท่ีพื้นที่ก าหนดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยมผีลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทกุข้อโดยการประเมินตนเองและระดับจังหวัด 
2. อ าเภอ  หมายถึง  เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดมีนายอ าเภอเป็นหัวหนา้ปกครอง
และเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดแูลประชาชนและส่งเสรมิ
ให้ประชาชนดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนร่วมกันโดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน
ในพื้นที่ระดับหมู่บ้านต าบลอ าเภอเป็นเปูาหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นท่ี 
จ านวน 25อ าเภอ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ปี2563 

ระดับความส าเร็จระดับ 5   (ร้อยละ 70) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง) เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ีพ.ศ.2561 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวน 25 อ าเภอ จังหวัดอุบลราชธาน ี
วิธีจัดเก็บข้อมลู การรายงาน ( ผลการประเมิน UCCARE, รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายเดือน) 
แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 

ทั้ง 25 อ าเภอ 
รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนอ าเภอ 25 อ าเภอ 
สูตรค านวณ (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล 1.ประเมินผลการขับเคลื่อนงานทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน) 

2. ประเมิน UCCARE 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 (เดือน ธ.ค.) และไตรมาสที่ 3 (เดือน ก.ค.) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(Ranking) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน 1.มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพื่อทบทวนคณะกรรมการ
ประจ าปี และทบทวน / คัดเลือกประเด็นที่ส าคญัตามบริบทในพ้ืนท่ีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ประเด็นและประเด็น
พัฒนาการเด็กอีก 1 ประเด็น) 
2.มีแผนงาน / โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเด็นท่ีส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.มีคณะท างานจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา / แกไ้ขปญัหา 
อย่างบูรณาการทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาเป็นราย
ประเด็น 

2 คะแนน  1. การประชุมคณะกรรมการ พชอ.ไม่น้อยกว่า 2 เดือนต่อครั้ง        
 2. มีผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCCARE (ก่อน
ด าเนินการ) 

3 คะแนน มีการส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแบบฟอรม์รายงานท่ี 
สสจ. ครบตามก าหนดทุกวันท่ี 20 ของเดือน 
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4 คะแนน 1. มีการประเมินตนเองรายประเดน็ตามองค์ประกอบ UCCARE  (หลัง
ด าเนินการ) ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไปทุกข้อหรือยกระดับขึ้นหนึ่งระดับจาก
เดิม 
ทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและมีผลลัพธ์การด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2. มีการเยี่ยมเสริมพลังในระดับอ าเภอหรือจังหวดั 

5 คะแนน มีการสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่
ก าหนดไว้ครบทุกประเด็น 

 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

จ านวน 25  อ าเภอ อ าเภอ - 25 25 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์   อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 – 4526 - 2692     โทรศัพท์มือถือ :08 – 9844 - 9962 
โทรสาร : 0 – 4524 - 1918  E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 นางสาวโสมนสัสา  โสค าภา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 – 4526 - 2692  โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6869 - 9825 
 โทรสาร : 0 – 4524 - 1918  E-mail : sommanatsa@hotmail.com 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)  
ร้อยละ70 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)  
การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นท่ีอย่างน้อย 2 เรื่อง(และ
ประเด็นพัฒนาการเด็กซึ่งเป็นประเด็นเน้นหนักเขตสุขภาพที่ 10)โดยใช้เกณฑ์ตามบริบทของพื้นที่ 

เอกสารแนบท้าย 

1. ตามองค์ประกอบ UCCARE ดังนี ้
1.1.การท างานเป็นทีม (Unity Team)  
1.2. การให้ความส าคญักับกลุม่เปาูหมายและประชาชน (Customer Focus)  
1.3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค ี(Community participation)  
1.4. การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation)  
1.5. การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)  
1.6. การดูแลผู้ปุวยและประชาชน (Essential care)  
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 2. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

1 มีแนวทางที่ชัดเจนและ/หรือเริ่มด าเนินการ 
(แนวทางประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไรและตวัวัดเป้าหมาย
วิธีการติดตามเป็นอยา่งไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลมุ 
3 

ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและ/หรือมีการทบทวนประเมินและปรับปรุงกระบวนการทีส่ าคญัและ/หรอืมีการด าเนินการ
ครอบคลมุ(ระบบหมายถึงสามารถท้าซ้่าไดม้ีขั้นตอนชัดเจน) 
(การด าเนินการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ท่าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที ไดร้ับ
มอบหมายท่าหน้าที ทุกคนหรือไมอ่ย่างไรและคนที ท่าท่าอย่างมุ่งมั นหรือไม่อยา่งไร) 

4 มีการทบทวนประเมินผลและปรบัปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น 
(การเรียนรูป้ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี ยนบทเรยีนที ได้รับหรือไม่
อย่างไรและมีการน่าบทเรยีนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
มีการบูรณาการการพัฒนาใหมเ่ข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กรเริม่เหน็ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและตอบสนองต่อ
เปูาหมาย/พันธกิจองค์กร(การบูรณาการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ความสอดคล้องของเป้าแผนปฏิบัติวดัปรับ, 
ความสอดคล้องกับกระบวนการอื นที เกี ยวข้องและความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูม)ิ 
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ตัวชี้วัด  (R28) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการ 
ในพื้นที่ 

ค านิยาม หน่วยบริการ หมายความว่า (1) สถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐหน่วยงานอ่ืนของรัฐและสภากาชาดไทย (2) สถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (3) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (4) 
หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริการทีไ่ด้ขึ้นทะเบยีนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภมูิตาม
พระราชบัญญัต ิ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริการทีร่วมตวักันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ (ประเภทที่ 1) เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมติามพระราชบัญญตัิเพื่อให้การดู
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบรว่มกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภมูิรวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพ
ของตนเอง 
ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
(1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อเนื่องและผสมผสาน 
(2) การบริการด้านข้อมลูสุขภาพและการใหค้ าปรึกษาแก่ประชาชน 
(3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัวโดยการให้บริการการส่งเสริม
สุขภาพการควบคุมโรคการปูองกนัโรคการตรวจวินิจฉยัโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟสูุขภาพเชิงรับ
และเชิงรุกในพ้ืนท่ี 
(4) การส่งเสรมิให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจดัการสขุภาพของตนเอง 
และครอบครัว 
(5) การส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้ง
การปูองกันและควบคมุโรคในระดบัชุมชน 
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย 
Staff 
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนรับผิดชอบประชากรเต็มเวลาโดยควรมีเวลาปฏบิัติงานในพ้ืนท่ีเพื่อให้
บริการสุขภาพปฐมภูมไิม่น้อยกว่า 3 วัน/สัปดาห ์
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คนเป็นอย่างน้อย 
- นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คนเป็นอย่างน้อย 
System  
- มีพืน้ท่ีรับผิดชอบดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คนขึ้นกับบริบท 
ของพื้นที่ 
- มีรูปแบบการจดับริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- มีระบบให้ค าปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
- ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
- การจัดบริการส่งเสรมิปูองกันควบคุมโรคในชุมชน 
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
- ข้อมูลสถานะสุขภาพกลุม่วัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 
Structure  
- มีอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม 
ความเหมาะสมกับจ านวนผู้รับบรกิาร 
- สถานท่ีตั้งหน่วยบริการอยู่ในพ้ืนท่ีที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภมูิ 
ของผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีของหน่วยบริการนั้น 
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เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2563 

ร้อยละ 25 (45 หน่วย) (เปูาหมายสะสม) 
ด าเนินการในปี 62 จ านวน 35 หน่วย (19.44%) 

วัตถุ 
ประสงค์ 

-เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ท้ังในหน่วยบริการและในชุมชนโดย 
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองและครอบครวัเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บปุวยได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

รพศ./รพท./รพช/รพ.สต. ในจังหวัด 

วิธีจัดเก็บ
ข้อมูล 

ระบบลงทะเบียน 

แหล่ง 
ข้อมูล 

ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิที่รพศ./รพท/รพช./
รพ.สต.ด าเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูม ิ

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิเปูาหมาย (185 
หน่วย) หรือแผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (ก าลังด าเนนิการจัดท าแผนการ
จัดตั้งเพื่อสอดคล้องกับ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562) 

สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4  
                                           เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน - รับทราบนโยบาย 
2 คะแนน - มีการทบทวนแผนการจดัตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภมูิ ระยะ 10 ปี 
3 คะแนน -มีการบริหารอัตราก าลังครบตามเกณฑ์ เพื่อเปิดด าเนินการตามแผนจัดตั้ง ปี 2563 
4 คะแนน -มีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งหน่วยบรกิารปฐมภมูิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างมีคณุภาพ  

(ครบตามเกณฑ์ 3 S) ตามแผนการจัดตั้ง ปี 2563 ร้อยละ 100 
5 คะแนน -มีการขึ้นทะเบียนผู้รับบริการ (Family Register) และด าเนินการตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว 

โดยคณะผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครอบคลุมประชาชนในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

จ านวนทีมที่
เปิดด าเนินการ

ตาม 3S 

ทึม เปิดด าเนินการได้ 8 
หน่วย คิดเป็น 

4.32% 

เปิดด าเนินการได้ 
18 หน่วย คิดเป็น 

9.73 % 

เปิดด าเนินการ
ได้ เขตสุขภาพ

จ านวน 35 
หน่วย คิดเป็น 

18.92 % 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์     อุตมัง               หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์มือถือ 089-8449962       E-mail:  tunsupa48@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายพิบูลย์    พิมพ์จ าปา               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 090-6182065        E-mail: pimjampa.n@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R29) ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ค านิยาม ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผูปุ้วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผูด้้อยโอกาส 
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดบัหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ  
อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รบัการคดัเลือกและพฒันาศักยภาพตาม
หลักสตูร อสม. หมอประจ าบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง อสม. ท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูร อสม. หมอประจ าบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายไดร้ับการดูแลด้านรา่งกาย  
ด้านจิตใจ ด้านความสมัพันธ์ทางสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้ อสม. หมอประจ าบา้น ดูแลสุขภาพคนในชุมชน 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให้ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ไดร้ับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. อสม. ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย: ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผูด้้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน/ชุมชน(เฉลีย่ อสม. 1 คน ต่อ ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมาย 3 คน) จังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มเปูาหมาย 77,077 ราย (เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อผู้ปวุยกลุ่มหมาย 3 คน) 
อสม.ทั้งหมด 34,681 คน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากฐานข้อมลู อสม. ซึ่งมีการลงทะเบยีน 2 ช่องทาง ดังนี้ 
    1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผูร้ับผดิชอบพ้ืนท่ี รพ.สต./รพช./รพท./หน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net  
    2. อสม. รายงานผลผ่าน Application “SMART อสม.” ด้วยตนเอง 

แหล่งข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รายการข้อมูลที่ 1 A=จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนผู้ปุวยกลุม่เปูาหมาย77,077 ราย  (จังหวัดจะแจงเปาูหมายรายอ าเภอให้) 
สูตรค านวณ ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน  

มีคุณภาพชีวิตที่ด=ี  A x 100 
                             B 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
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เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2563 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน ผลงาน อสม.ดูแลกลุ่มเปูาหมาย นอ้ยกว่าร้อยละ 65 
2 คะแนน ผลงาน อสม.ดูแลกลุ่มเปูาหมาย รอ้ยละ 65-69 
3 คะแนน ผลงาน อสม.ดูแลกลุ่มเปูาหมาย รอ้ยละ 70-74 
4 คะแนน ผลงาน อสม.ดูแลกลุ่มเปูาหมาย รอ้ยละ 75-79 
5 คะแนน ผลงาน อสม.ดูแลกลุ่มเปูาหมาย มากกว่าร้อยละ  80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ดร.วิชิต   พุ่มจันทร์   หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน ฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท ์  086-4686514 
อีเมลล ์    theppum3@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ดร.วิชิต   พุ่มจันทร์   หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน ฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์   086-4686514 
อีเมลล ์    theppum3@gmail.com 

 

 

 

ตัวชี้วัด  (R30) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่มีการบริบาลฟื้นฟูสภาพ 
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate care) 

ค านิยาม ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward) การบริบาลฟื้นสภาพผูปุ้วยระยะกลางที่มีอาการทาง
คลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติ และมีอาการคงท่ี แต่ยังคงมีความผิดปกตขิองร่างกายบางส่วนอยู่ 
และมีข้อจ ากัดในการปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องไดร้ับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการถแพทย์โดยทมีสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่าง
ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะรา่งกายจิตใจ
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวันและลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสูส่ังคม
ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีการใหบ้ริการผู้ปุวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward) 

ค าย่อ ค าเต็ม ค าอธิบาย 
BI  Barthel ADL index  แบบประเมินสมรรถนะความสามารถท ากิจวัตร

ประจ าวันบาร์เทลที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20  

IMC  Intermediate care  การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
IPD  In-patient department  หอผู้ปุวยในที่รับผู้ปุวยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการ

บ าบัดรักษา 
Stroke  Cerebrovascular accident  การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองได้แก ่ICD10 ต่อไปนี้ 

I60-I64  
TBI  traumatic brain injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตรายได้แก่ 

ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069  
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SCI  spinal cord injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย 
(traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S14.0 – S14.1 
S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3  

 Multiple Impairment ผู้ปุวยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปได้แก่ 
swallowing problem, communication 
problem, mobility problem, cognitive and 
perception problem, bowel and bladder 
problem  

A โรงพยาบาลศูนย ์
S โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 

M1 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก 

M2 โรงพยาบาลชุมชนเพือ่รับส่งต่อผู้ปุวย รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่ รพช. ขนาด 60-120 เตียง 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง รพช. ขนาด 30-90 เตียง 

F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก รพช. ขนาด 10 เตียง 
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟสูมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke, traumatic 

brain injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน 
2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพิ่มคุณภาพชีวิตปูองกันและลดความพิการของผู้ปุวย 
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติพร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแลต่อเนื่อง 
สู่ที่บ้านและชุมชน 
5. ลดความแออัดรพศ. รพท. / เพิม่อัตราครองเตียงรพช. 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือ 
กลับเป็นซ้ าท้ังหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บรวบรวมข้อมลูโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ 
กรมการแพทย ์

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 F3 ภายในจังหวัดที่เริม่ให้การรักษา 
และรับส่งต่อผู้ปุวย 

รายการข้อมูล ตัวช้ีวัดหลักร้อยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาล 
ฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward)(ตัวช้ีวัดระดับจังหวดั)  
(ความครอบคลุมในการให้บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขระดับจังหวัด)  
A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ
ผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2  
 
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) ส าหรับ
โรงพยาบาลระดับ M และ F  
ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing 
doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short 
stay)  
B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด 
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หมายเหตุ 
* โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรองส่งต่อและติดตามข้อมลูผู้ปุวย
รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา 
* การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สงักัดกระทรวง
สาธารณสุขข้ึนกับความพร้อมและบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดรองเปูาหมายผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่
รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือจน Barthel index = 20 (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด)  
A = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่
รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index = 20  
B = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับ
เป็นซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชวีิตและมีคะแนน 
Barthel index <15รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 

สูตรค านวณ (A/B) X 100   
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4    
วิธีการประเมินผล สสจ. จดัเก็บข้อมลูตามแบบรายงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Ranking)  ปี 2563 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน มีทีมงานในการให้บริบาลฟื้นฟูผู้ปวุยระยะกลาง (มีค าสั่ง

คณะกรรมการ,มีแผนด าเนินการ) 
2 คะแนน มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาลฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลาง 
3 คะแนน มีระบบ/วิธีปฏิบัติในการบริบาลฟืน้ฟูผู้ปุวยระยะกลาง (มี CPG 

เอกสารหลักฐาน, กระบวนการด าเนินการ) 
4 คะแนน ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายได้รับการบรบิาลฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลาง (มีผลการ

ด าเนินงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรม) 
5 คะแนน ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายได้รับการบรบิาลฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลาง ติดตาม

จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  บรรลเุปูาหมายที่
ก าหนด 

 

เอกสารสนับสนุน - รายงานฉบับสมบรูณโ์ครงการศกึษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 
- รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ปุวยระยะฟื้นฟู (Sub acute Rehabilitation)  
- แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines 
for Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2559 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ตัวช้ีวัดหลัก ร้อยละ -- เร่ิมมีการ
ด าเนินการ
ครั้งแรก 

100.00 
ตัวช้ีวัดรอง ร้อยละ  -- 76.27 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางสุภาภรณ์    อุตมัง  ต าแหนง่   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045262962     โทรศัพท์มือถือ : 0898449962 
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E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธ์ิ   เรืองโรจน์           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093 690 9991     E-mail: Chinoros131149@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท:์ 045262962-8 ต่อ2100,2323       โทรสาร 045241918 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์   อุตมัง       ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045262962      โทรศัพท์มือถือ : 0898449962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธ์ิ   เรืองโรจน์    ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093 690 9991      E-mail: Chinoros131149@gmail.com 

 

ตัวชี้วัด  (R31) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired 
ค านิยาม 1.ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยท่ีเข้าเกณฑ์การวินิจฉยัภาวะ

severe sepsis หรือ septic shock 
1.1ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ปุวยท่ีสงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อข้ึนไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypo perfusionหรือ 
organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มภีาวะ hypotension ก็ได ้
1.2ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปุวยท่ีสงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อข้ึนไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors  
ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และมีค่า serum lactate level >2 mmol/L  
(18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพยีงพอแล้วก็ตาม 
2.Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเช้ือมาจากท่ีบ้านหรือท่ีชุมชนโดย
ต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis 
 
อัตราตายจากตดิเช้ือในกระแสเลอืดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis 
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis 
3. กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired 
sepsis เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมลูพื้นฐานให้เหมือนกันท้ังประเทศแล้วจึงขยาย 
ไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป 
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ปุวย
ทั่วไปท่ีอาจจะเกดิภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อน าไปสู่การวินิจฉัยภาวะ 
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือท่ีใช้(sepsis screening tools) 
qSOFAตั้งแต่ 2 ข้อข้ึนไป(ตารางที่ 3)modified early warning score SOS score 
(search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อข้ึนไป (ตารางที่ 4)ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้
แทนเกณฑ์ในการวินิจฉยัได ้
5. ฐานข้อมลูของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ
ของแต่ละโรงพยาบาล 
        ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคญัพบว่าอัตรา
อุบัติการณม์ีแนวโน้มสูงขึ้นและอตัราเสยีชีวิตสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ทีร่ับยากด
ภูมิคุ้มกันนอกจากน้ียังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นส่งผลให้การรักษาผู้ปุวยไม่ได้
ผลดเีท่าที่ควรนอกจากน้ียังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลใหอ้วัยวะต่างๆท างาน
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ผิดปกตสิ่งผลให้เกิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆตามมาได้แก่ภาวะช็อก,ไตวายการท างานอวัยวะ
ต่างๆ ล้มเหลวและเสียชีวิตในท่ีสดุ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากสภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยท่ีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล<ร้อยละ24 ในกลุ่มผู้ปุวย community-acquired sepsis 
<ร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปุวยhospital-acquired  sepsis 
(<ร้อยละ 28) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากสภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยท่ีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปุวย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานการเสียชีวิตจากการตดิเช้ือในกระแสเลือดตามแนวทางการเก็บข้อมูลจากICD-10  
โดยใช้การประเมินข้อมลูจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
น าเสนอในภาพรวมของจังหวัดหรอืภาพรวมของเขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมลูจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขหรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มปีระสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกัน 

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนผู้ปุวยท่ีเสียชีวิต(dead) จากสภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
และ Comorbidity ไม่นับรวมทีล่งใน Post Admission Comorbidity (complication) 
และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5) 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนผู้ปุวยท่ีปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก 
สภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง 
ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  
ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย 
palliative (รหสั  Z 51.5)โดยมสีถานภาพการจ าหนา่ย (Discharge status)  
= 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น 

รายการข้อมูลที่ 3 C= จ านวนผู้ปุวยท่ีปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise)  
จากสภาวะการติดเชื้อในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 
10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  
ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับ 
รวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมสีถานภาพการจ าหน่าย (Discharge status) = 
2 ปฏิเสธการรักษา,  และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น 

รายการข้อมูลที่ 4 D= จ านวนผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด
ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่
นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย 
palliative (รหสั Z 51.5) 

สูตรค านวณ (A+C) / D × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
การประเมินผล 1.มีคณะท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 

2.มีการพัฒนาเครือข่ายของโรงพยาบาลและประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ 
3.มีผลการตดิตามก ากับการด าเนนิงานตัวช้ีวัดหลักดังน้ี 
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                                   เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563  วิธีการประเมินผล 
1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยน าเสนอในภาพรวมของจงัหวัดและ 
   ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. เกณฑ์การให้คะแนน: ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัดและเขตสุขภาพโดยมีเกณฑ์ 
   การให้คะแนนตามอัตราตายผู้ปวุยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงดังน้ี 

1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4 คะแนน 5คะแนน 
สูงกว่าเกณฑ์

เปูาหมายที่ก าหนด
ร้อยละ40 

สูงกว่าเกณฑ์
เปูาหมายที่

ก าหนด 
ร้อยละ20 

ตามเกณฑ์
เปูาหมายที่

ก าหนดรายป ี

ต่ ากว่าเกณฑ์เปูาหมาย
ที่ก าหนด 
ร้อยละ10 

ต่ ากว่าเกณฑ์
เปูาหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ20 

 
เอกสารสนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ปุวยตดิเช้ือในกระแสเลือดโดยสมาคมเวชบ าบัดวกิฤตแห่งประเทศไทย 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
 ร้อยละ 32.03 34.65 33.64 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน ์                      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 0936909991             E-mail : Chinoros131149@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-962-8      โทรสาร 045-241-918 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท:์ 045-262-962       โทรสาร 045-241-918 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์    อุตมัง           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-962     โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2.นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991    E-mail : Chinoros131149@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R32) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI   หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจ 

ที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อและมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิด 
(ST Elevated Myocardial Infarction)  
รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลางมีขนาดเตยีง 30 –90 เตียงมี
แพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวรวม 2–5 คนไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 
มีบริการผู้ปุวยในมีห้องผา่ตัดมีห้องคลอดรองรับผู้ปุวยและผู้ปุวยในของแต่ละอ าเภอ
สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมขิองแต่ละอ าเภอ 
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่เลือดเช่น Streptokinase, 
Tenecteplaseเป็นต้น 
กลวิธีด าเนินงาน ด าเนินการเพิ่มศักยภาพรพ.ในตั้งแตร่ะดับ F2 ทุกแห่งให้สามารถให้
การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจ 
ที่ขาด เลือดมาเลีย้งจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิด   
(ST Elevated Myocardial Infarction)   
รพ.ในระดับ F2  หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตยีง 30 –90 เตียง   
มีแพทยเวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว รวม 2–5 คน ไมมีแพทยเฉพาะทาง   
มีบริการผปูวยใน มีหองผาตัด มีหอ้งคลอด รองรับผู้ปุวยและผปูวยในของแต่ละอ าเภอ 
สนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมขิองแตละอ าเภอ 
Fibrinolytic drug  หมายถึง ยาละลายหรือ ละลายลิม่เลือด เชน Streptokinase และ 
Tenecteplaseเปนตน  
Primary PCI  หมายถึง การรักษาผปูวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันดวยการรักษา  
ผานสายสวนหลอดเลือดหัวใจและท าการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตบีตันดวยบอลลูน  
รวมกับการสอดฝังขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 1.อัตราตายของผู้ปุวยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI(ไม่เกินร้อยละ 9) 
2.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปุวย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
(ร้อยละ50) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดอัตราตายจากโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  
ผปูวยSTEMI เขาถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 
และ F2 ข้ึนไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉยีบพลันชนิด STEMI  
-   ผู้ปุวยในรหสั ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
-   ผู้ปุวยในรหสั ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด 
2. จ านวนโรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. เมื่อมีผู้ปุวย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักนโยบายและแผนโดยใช้ข้อมูล  
   43 แฟูมและข้อมูลจาก Thai ACS Registry  
2. รายงานโรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปท่ีมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวย
STEMI จากทุกเขตบริการ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจาก Thai ACS Registry ที่ลงทะเบียนมาจากโรงพยาบาลในทุกเครือข่ายเขต
บริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยรหสั ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลทั้งหมด 
รายการข้อมูลที่ 3 C = จ านวนครั้งการรักษาท่ีสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวย
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ได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือ 
จ านวนครั้งท่ีสามารถส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ใหไ้ดร้ับการท า Primary PCI 
ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ปุวยไดร้ับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 

รายการข้อมูลที่ 4 D = จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและไดร้ับยาละลายลิม่เลือดทั้งหมดหรือ
จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับไดร้ับการท า Primary PCI ทั้งหมด 

สูตรค านวณ 1. (A /B) X 100  
2. C /D) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน  (รายไตรมาส) 
วิธีประเมินผล รายงานจากเวชระเบียนข้อมลู 

- จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษา
ในโรงพยาบาล 
- จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
- จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาทีได้รับการวนิิจฉัย STEMI      
-จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและไดร้ับยาละลายลิม่เลือดทั้งหมด                                             
-จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและไดร้ับการท า PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินจิฉัย STEMI       
-จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและไดร้ับการท า PCI ทั้งหมด 

                                             เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน ร้อยละของจ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือจ านวนครั้งท่ีสามารถส่งตอ่ไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI 
(น้อยกว่าร้อยละ  40) 

2 คะแนน ร้อยละของจ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือจ านวนครั้งท่ีสามารถส่งตอ่ไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI 
(ร้อยละ  40-45) 

3 คะแนน ร้อยละของจ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือจ านวนครั้งท่ีสามารถส่งตอ่ไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI 
(ร้อยละ  46-49) 

4 คะแนน ร้อยละของจ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือจ านวนครั้งท่ีสามารถส่งตอ่ไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI 
(ร้อยละ 50-55) 

5 คะแนน ร้อยละของจ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหรือจ านวนครั้งท่ีสามารถส่งตอ่ไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI 
(มากกว่าร้อยละ 55)  

เอกสารสนับสนุน - เอกสาร 43 แฟูมข้อมูลและข้อมลูจาก Thai ACS Registry  
- IBANEZ, Borja, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The 
Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with ST-segment elevation of the European Society of 
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Cardiology (ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177. 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
อัตราตายของผู้ปุวยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉยีบพลัน
ชนิด STEMI 

ร้อยละ - - 8.62 

ร้อยละผู้ปุวยSTEMI ได้รับยา
ละลายลิม่เลือดภายใน30นาที
หลังไดร้ับการวินิจฉยั 

ร้อยละ 6.43 79.55 78.74 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991       E-mail:Chinoros131149@gmail.com 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-962-8    โทรสาร 045-241-918 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์   อุตมัง              หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-962   โทรศัพทม์ือถือ : 089-844-9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991      E-mail:Chinoros131149@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด   (R33) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (PMQA) 

ค านิยาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสงักัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ตามกฎกระทรวงแบ่งหน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25แห่ง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ประกอบด้วย  
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ 
หมวด1 การน าองค์การหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด 3 การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้หมวด 5การมุ่งเน้นบุคลากรหมวด 6การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการโดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี ้
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถามและทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 

ปีละ 6 หมวด และคงรักษาสภาพ (Maintain)หมวดที่ด าเนินการไปแล้ว 

พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1,หมวด 5 
2562 หมวด 2,หมวด 4 
2563 หมวด 3,หมวด 6 
2564 หมวด 1-6 
2565 หมวด 1-6 

3. น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) ที่ได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ มาจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน 

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตัวช้ีวัด
บังคับ หมวดละ 2 ตัวช้ีวัด ใช้วัดผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 

5. ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอก าหนดตัวช้ีวัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวช้ีวัด ตาม
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ หัวข้อ 7.1-7.6 ให้มีความสอดคล้องกับ OFI 
(Opportunity for Improvement) พร้อมจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI 
Template)  

6. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
7. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ  

12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ตรวจประเมินผลการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในพื้นที่ โดยทีม
ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

จ านวน 2 รอบ 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ระดับความส าเร็จระดับ 5 (ร้อยละ 90) 
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วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

2. เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตาม
และประเมินผลของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน)  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณอ าเภอท่ีเป็นกลุม่เปูาหมายรายงานผ่านระบบ Online ที่กลุ่มพัฒนา

ระบบบรหิาร ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท้ังหมด 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
 

                                                   เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจดัท า/ทบทวน ลักษณะส าคญัขององค์การได้
ครบถ้วนส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20คะแนน 0.40คะแนน 0.60คะแนน 0.80คะแนน 1  คะแนน 
5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม  

2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ในหมวดที่ด าเนนิการได้
ครบถ้วนจัดส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  

3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement : OFI) มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่ด าเนนิการได้
ครบถ้วน จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 
2564-2565 มีแผนไม่ครบ6 หมวด มีแผนครบ6 หมวด  

4 จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่ด าเนินการได้
ครบถ้วนจัดส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 1-4) 

- หน่วยงานส่งทันเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

-0.50 คะแนน 1 คะแนน 
รอบ 3 เดือน ส่งหลังวันที่ 10 ม.ค.63 ส่งภายในวันที ่10 ม.ค.63 
รอบ 6 เดือน  ส่งหลังวันที่ 10 เม.ย.63  ส่งภายในวันที่ 10 เม.ย.63 
รอบ 9 เดือน ส่งหลังวันที่ 10 ก.ค.63 ส่งภายในวันที ่10 ก.ค.63 
รอบ 12 เดือน ส่งหลังวันที่ 25 ก.ย.63 ส่งภายในวันที ่25 ก.ย.63 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 

พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

2561 ร้อยละ0 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 
2562 ร้อยละ0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
2563 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
2564 ร้อยละ75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
2565 ร้อยละ80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2561-2562 เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ตอ่ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนรอบ 12 เดือน 
2563-2565 เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนรอบ 12 เดือน 

 

การรวบรวมคะแนน สูตรร้อยละดังนี้  
(ระดับคะแนนท่ี 1+ระดับคะแนนที่ 2+ระดับคะแนนที่ 3+ระดับคะแนนที่ 4+ระดับ
คะแนนท่ี 5)X100   หารด้วย 5 

เอกสารสนับสนุน เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2558สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
http://www.opdc.go.th/ 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ - 44 
(11 แห่ง) 

100(73.17) 
(25 แห่ง) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางกนกวรรณ กุแก้ว        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ: 081-7304585    E-mail : kanokwan116@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสุภาภรณ์     อุตมัง     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์มือถือ: 089-8449962 
E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R34) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้นที่ 3 

ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
-โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต    
จ านวน 6 แห่ง 
-โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 22 แห่ง  
(ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561) 
HA (Hospital Accreditation)หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.)       
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ข้ัน ดังนี ้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและปูองกันความเสี่ยง น าปญัหา
มาทบทวน เพื่อแก้ไขปูองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคย
เกิด/มโีอกาสเกิดสูง  
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเ์ปูาหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเปูาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคญั
ทั้งหมด ปฏิบัตติามมาตรฐาน HA ในส่วนท่ีไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคณุภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเอง     
ตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรยีนรู/้ ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 1. โรงพยาบาลศูนย,์โรงพยาบาลทัว่ไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย ์
และสังกัดกรมสุขภาพจติ(ร้อยละ 100) 
2. โรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 90) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต 

2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

www.ha.or.th /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

www.ha.or.th /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และ     

กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขัน้ 3 + Reaccredit  
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  

      กรมสุขภาพจิต  ทั้งหมด 6 แห่ง  
รายการข้อมูลที่ 3 C= จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการ   

      รับรองขั้น 3 + Reaccredit 
รายการข้อมูลที่ 4 D= จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

(จ านวน 22 แห่ง) 
(ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561 ) 

สูตรค านวณ 1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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                                              เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2563 
                            ข้อมูลจากการส่งรายงาน / จากการนเิทศติดตาม / จากแผนผังควบคมุก ากับงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 
(1คะแนน) 

ระดับ 2 
(2คะแนน) 

ระดับ 3 
(3คะแนน) 

ระดับ 4 
(4คะแนน) 

ระดับ 5 
(5คะแนน) 

 - โรงพยาบาลศูนย ์
 - โรงพยาบาลทั่วไป  
 - โรงพยาบาลชมุชน 
  ( ที่ผ่านการรบัรอง
ขั้น 3 แล้ว )  
 

-มีการทบทวน/แต่งต้ัง
คณะ กรรมการพัฒนา  
คุณภาพต่อเนื่อง            
 -มีการประชุม ทบทวน
การน าองค์กร วิสัยทัศน์  
พันธกิจ คัดเลือกตัวชีว้ัด
หาโอกาสพัฒนาในรูปแบบ
คณะกรรมการ 
 -ส่งเอกสารขอรับการ
รับรองต่ออายุกอ่น
หมดอาย ุ6 เดือนส าหรับ
รพ.ที่อยู่ในเกณฑ์ 

 -มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน  
 -มีการจัดสรร 
 งบประมาณ 
 สนับสนุนกิจ 
 กรรมด าเนิน 
 การ 
 -มีการควบคุม 
 ก ากับการด า  
 เนินงาน ให ้
 เป็นไปตาม 
 Time Line 
ของแต่ละ รพ. 
 -มีการจัดท า    
12 กิจกรรม 
 ทบทวนต่อเนื่อง  

 -มีการประกาศ
นโยบาย2P 
Safety ใน รพ. 
 -มีกระบวนการ
ด าเนินงานปรับ ปรุง
พัฒนาแต่ละ
ระบบงาน 
 -มีกระบวนการ
ค้นหา Inno 
vation/Best  
 practice 
 -ส่งเอกสารขอรับ
การรับรองต่ออายุ
ก่อนหมดอายุ 6 
เดือนส าหรับรพ.ที่
อยู่ในเกณฑ์ 

-ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 
-มีผลงาน
Innovation/Best 
practice 
อย่างน้อย3 เร่ือง 
 
 

-ผ่านการรับรองต่ออาย ุ
จาก สรพ. 
-มีผลงาน
Innovation /Best 
practice  
น าเสนอในเวทีงาน
วิชา การระดับ
จังหวัดหรือระดับเขต 
อย่างน้อย 1เร่ือง 
 

-โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ยังไม่ผ่าน
การรับรองขั้นที่ 3 

 -มีการทบทวน/ 
 แต่งต้ังคณะ  
กรรมการพัฒนา คุณ
ภาพต่อเนื่อง 
 -มีการประชุม  
ทบทวนการน าองค์กร 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
คัดเลือก 
ตัวชี้วัดหาโอกาสพัฒนาใน
รูปแบบคณะกรรมการ 

 -มีการจัดท า  
แผนงาน/โครง การ
รองรับ  

-มีการจัดสรร 
งบประมาณ 
สนับสนุนกิจ 
กรรมด าเนิน  
การพัฒนาHA 
-มีกิจกรรม 
ทบทวน12  
กิจกรรมอยา่ง 
ต่อเนื่อง 
-มีการควบคุม 
ก ากับการด า  
เนินให้เป็นไปตาม 

TimeLine 
ของแต่ละ รพ. 
(ให้สามารถส่ง 
เอกสารและ 
ขอรับการ 
ประเมินรับรอง 
ขั้น3)  

 -มีการประกาศ 
 ใช้นโยบาย2P 
Safety ใน รพ. 

-มีกระบวน การ
ด าเนิน งาน
ปรับปรุงพัฒนา
งานแต่ละระบบ 
-มีกระบวน การ
ค้นหา
Innovation 
/Best practice 
-มีการควบคุม
ก ากับการด าเนิน
ให้เป็นไปตาม 
TimeLineของ 
รพ.(ส่งเอกสาร
ขอรับการรับรอง
ต่ออายกุ่อน
หมดอาย ุ 6 
เดือน) 
 

-ผู้รับบรกิารมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 
-ได้รับการตอบรับ
ก าหนดวันประเมิน
จาก สรพ. 
-มีผลงาน
Innovation/Best 
practice 
อย่างน้อย 3 เร่ือง 
 
 

-ผ่านการประเมิน
รับรองขั้น 3จากสรพ.     
-มีผลงาน
Innovation /Best 
practice  
น าเสนอในเวทีงาน
วิชา การระดับ
จังหวัดหรือระดับเขต 
อย่างน้อย   1 เร่ือง 
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เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  ทั้งหมด 6 แห่งประกอบด้วย 

- โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลวารินช าราบ  และโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเดช

อุดม 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ 

2.โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 22 แห่ง ยังไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.นาเยีย, รพ.เหล่าเสือโก้ก และ รพ.น้ าขุ่น
อยูร่ะหว่างการต่ออายุการรับรองจ านวน16 แห่ง 
4. ข้อมูลที่ผ่าน/ไมผ่่านการรับรอง จากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องค์การมหาชน) 
  
เอกสารสนับสนุน จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  

/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรอง 
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Based Line Data 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 
ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย,์ โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกรม
สุขภาพจิต  มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 (6 แห่ง) 

ร้อยละ ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3 (22 แห่ง) 

ร้อยละ ร้อยละ 54.55 
(12แห่งจาก 22 

แห่ง) 

ร้อยละ 
54.55 

(12แห่งจาก 
22 แห่ง) 

ร้อยละ  
77.27 

(17แห่งจาก 
22 แห่ง) 

ร้อยละ  
86.36 

(19แห่งจาก 
22 แห่ง) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์  อุตมัง      ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4526-2962 ต่อ2323    
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสุภาภรณ์  อุตมัง       ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4526-2962 ต่อ2323    
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด (R35) ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 
ค านิยาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข 

ระดับปฐมภูมิ ท้ังที่อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไป 
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมร่วม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลตดิดาวท่ีก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบด้วย  
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บรกิารดี                     

5) ประชาชนมสีุขภาพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 

หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเปูาหมายชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพัฒนา) 
ร้อยละ 80ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  

การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์ 
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ 

การประเมินใหม ่
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว (สะสม) ร้อยละ 75 

Accredit สะสม ร้อยละ 75 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคณุภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดอุบลราชธานจี านวน317 แห่ง  (ไม่นับรวมรพ.

สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพรพ.สต.ติดดาวในป ี2561 และป ี2562)  
วิธีจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมู ิ

สสอ. ตรวจสอบและแกไ้ข, (รับรอง) 
สสจ.ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 

แหล่งข้อมลู รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดบัอ าเภอจังหวัดและเขตสุขภาพ 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 5 ดาว (สะสม) 

B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ระดับ 4 ดาว (สะสม) 
C = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล ระดับ 3 ดาว (สะสม) 

รายการข้อมูลที่ 2 D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้งหมด (317 แห่ง) 
สูตรค านวณ (A/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 – 4 
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                                                  เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน - มีค าสั่งแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ  

- มีการถ่ายทอดนโยบาย และ รพ.สต. เปูาหมาย ด าเนินการพัฒนาตนเองท าตามคู่มือ ปี 2562  
2 คะแนน - ด าเนินการครบในข้ันท่ี (1) และ รพ.สต.มีการจดัท าลักษณะส าคัญองค์กร (Organization Profile), 

ผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ครบทุกแห่ง และกรอกข้อมูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหน่วยบรกิารปฐมภูมิ 
(Gis-Health) 

3 คะแนน - ด าเนินการครบในขั้นที่ (1), (2) และมีการลงพื้นที่ให้ค าแนะน าของทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นตามส่วนขาด (GAP) 

4 คะแนน - ด าเนินการครบในขั้นที่ (1), (2), (3) และพี่เลี้ยงมีการประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ ครบทุกแห่งใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ (Gis-Health) 

5 คะแนน - ด าเนินการครบถ้วนท้ัง 4 ข้ันตอน และมี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100และระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

รพ.สต. จ านวน 317 แห่ง แห่ง 57 81 97 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์  อุตมัง ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4526-2962 ต่อ2323    
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวโสมนัสสา  โสค าภา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 – 4526 - 2692  โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6869 - 9825 
โทรสาร : 0 – 4524 - 1918  E-mail : sommanatsa@hotmail.com 

 

 

ตัวชี้วัด (R36) จ านวนองค์กรแห่งความสขุที่มีคณุภาพมาตรฐาน 
ค านิยาม องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ สสจ./

รพศ./รพท. รพช./สสอ./รพสต. มกีารด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
คุณภาพขององค์กรแห่งความสุข  มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ขั้น 1  ขั้น 2 และขั้น 3 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข  มีท้ังหมด 5 หมวด ได้แก ่
หมวดที่ 1. การน าองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 2. กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 3. การจัดการความรู้ในองค์กร 
หมวดที่ 4. การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวดที่ 5.ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมคีุณภาพมาตรฐานจ านวน  4  หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 

และสุขภาวะองค์กร(HPI)มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบรหิารงาน การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อ
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ส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น  ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้บรรลเุปูาหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าท่ีมี
ความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การกรอกแบบประเมิน Happinometer :บุคลากรทุกคนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน 
ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานกระทรวง, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ, ลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่รวม
ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา) โดยขอให้นับจ านวนบุคลากรที่เข้าไปกรอกแบบประเมิน
Happinometer ตามโปรแกรมของกระทรวงฯที่จัดท าขึ้น 
2. การกรอกแบบประเมิน HPI :ผูบ้ริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เข้าไปกรอกแบบ
ประเมิน HPI ของกระทรวงฯ 
การนับหน่วยงานองค์กรความสุข (HPI) 
1. นับหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาองค์กรความสุข (HPI) :ซึ่งหน่วยงานท่ีนับจ านวน  
มีดังนี ้
         1.1 สสจ.อบ./รพศ./รพท./รพช. รวมจ านวน 30 หน่วยงาน 
         1.2สสอ.+รพ.สต. รวมจ านวน 25 หน่วยงาน 
รวมหน่วยงานท้ังหมดในจังหวัดอบุลฯ ท่ีต้องด าเนินการ HPI คือ 55 หน่วยงาน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.หน่วยงานจัดส่งผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข พิจารณา
คัดเลือกองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน 
2.คณะกรรมการบริหารองค์กรแหง่ความสุข(Happy  Organization Board)ระดับอ าเภอแจ้ง
ผลการพิจารณาคดัเลือกองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานส่ง
ระดับจังหวดัเพื่อคัดเลือกส่งในระดับกระทรวงฯต่อไป 

แหล่งข้อมลู กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประกาศผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน ผ่านหน้าเว็บกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน เมนู People Excellence 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน 
องค์กรแห่งความสุข 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนรพช./สสอ.ท้ังหมดในจงัหวัด 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนนองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
Excellence Sustainable Happiness MOPH Assessment 
ค าช้ีแจง: แบบประเมินองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นเลิศ ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมเีกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง  เห็นด้วย 
 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 0 หมายถึง  ไม่ตอบ หรือไมม่ีความคดิเห็น 
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หมวดที่ 1 การน าองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุขหมายถึง ผู้บริหารไดร้ับทราบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ก าหนดเป็นนโยบาย
สร้างสุขขององค์กร 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการประเมินตนเอง 

0 1 2 3 4 5 
1.ผู้บริหารก าหนดวสิัยทัศน์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
และมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานบุคลากรทุกระดับ 

      

2.ผู้บริหารสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ขององค์กร 

      

3.ผู้บริหารสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเสริมสร้างให้คนท างาน 
มีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท ์

      

4.ผู้บริหารก ากับตดิตามกระบวนการและผลการด าเนินงานเสริมสร้างให้คนท างาน 
มีความสุข ที่ท างานนา่อยู่ และชุมชนสมานฉันท ์

      

5.ผู้บริหารเป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  
(ครองคน ครองตน และครองงาน) 

      

รวม       
หมวดที่ 2 การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ : กระบวนการพัฒนาองค์กรแหง่ความสุขหมายถึง องค์กรได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทองค์กรโดยพิจารณาว่าองค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการออกแบบจัดการองค์กรให้มีความสุขท่ีครอบคลุมลักษณะการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการประเมินตนเอง 

0 1 2 3 4 5 
1.องคก์รมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารใหเ้อื้อต่อสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างสมเหตสุมผล 

      

2.องค์กรมีบรรยากาศในการท างานท่ีส่งเสรมิความสุขของบุคลากร เช่น การทักทาย 
การไหว้ การยิ้ม การรับฟังความคดิเห็นของพนักงานอย่างใกล้ชิด 

      

3.องค์กรมีการด าเนินงานเสริมสรา้งความสุขในการท างาน สอดคลอ้งกับ 
ความต้องการของบุคลากร 

      

4.องค์กรมีมาตรการ/แนวทางการเฝูาระวังและปูองกันพฤติกรรมเสีย่งด้านสุขภาพ 
เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด 

      

5.องค์กรมีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือนวัตกรรมในการด าเนินงานเสรมิสร้าง
ความสุขในการท างาน 

      

รวม       
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หมวดที่ 3 การจัดการความรู้ส าหรับองค์กรสุขภาวะหมายถึง องค์กรมีการจดัการความรู้ในการท างาน และความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมการสร้างสุข และสามารถถ่ายทอดแก่บุคคลทั้งในและนอกองค์กร ผ่านสื่อตา่ง ๆ ไดโ้ดยพิจารณาด้านการจัดการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผลงาน รวมถึงการมีปฏสิัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการประเมินตนเอง 

0 1 2 3 4 5 
1.องค์กรมีการแลกเปลีย่นความรู้ในการท างานและเรียนรู้จากแนวการปฏิบัติทีด่ี 
จากหน่วยงานอื่นน ามาประยุกต์ใช้ 

      

2.องค์กรมีกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้จากบคุคลสู่บุคคล หรอื จากบุคคล 
สู่สื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร 

      

3.องค์กรมีการจัดการข้อมลูสารสนเทศให้พร้อมใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ตาม 
ความเหมาะสมขององค์กร เช่น ต ารา คู่มือ 

      

4.องค์กรมีบุคลากรสามารถถ่ายทอดทักษะการท างานและปรับปรุงผลงานให้บรรลุ
เปูาหมายขององค์กรได ้

      

5.องค์กรมีช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม
ขององค์กร เช่น การอบรม การสอนงาน การส่งบุคลากรไปอบรมตา่ง ๆ 

      

รวม       
หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากรใหม้ีความสุขหมายถึง องค์กรต้องการให้บุคลากรขององค์กรแห่งความสุขของตนเองมี
คุณลักษณะอย่างไรโดยพิจารณาวา่ องค์กรมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบุคลากรใหม้ีความสุขในองค์กรอย่างไร สอดคล้องกับแนว
ทางการสร้างความสุขระดับบุคคล สังคม และครอบครัว 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการประเมินตนเอง 

0 1 2 3 4 5 
1.บุคลากรมสีุขภาพกายและใจที่ด ี       
2.บุคลากรมคีุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

      

3.บุคลากรมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานเสริมสรา้งให้คนท างานมีความสุข ที่ท างาน 
น่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์ 

      

4.บุคลากรมคีุณธรรม จริยธรรม และมีจติอาสา ช่วยเหลือสังคม       
รวม       

หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุขหมายถึง ผลลัพธ์จากกระบวนการสรา้งสุขในองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน าแนวคิดองค์กรแห่งความสุขมาใช้ในการด าเนินงานท่ี
ส่งผลต่อผลิตภาพรวมขององค์กร 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการประเมินตนเอง 

0 1 2 3 4 5 
1.บุคลากรมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร       
2.บุคลากรมคีวามผูกพันต่อองค์กร       
3.บุคลากรมคีวามสุขในการท างาน       
4.องค์กรได้รับรางวัล/การเชิดช/ูยกย่องจากหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาน
สร้างสุขในองค์กร 

      

5.องค์กรมีผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา       
รวม       
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                                                 สรุปผลการประเมิน Ranking ปี 2563 
หมวดที ่ จ านวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนทีได้ 

1.การน าองค์กรแห่งความสุข 5 25  
2.กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 5 25  
3.การจัดการความรู้ในองค์กร 5 25  
4.การมุ่งเน้นบุคลากร 4 20  
5.ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข 5 25  

รวม 24 120  
                                                 (น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 5หารด้วย 120) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 4 
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข แห่งละ 1 เร่ือง 

(เกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบท้าย) 
จังหวัด.......................หน่วยงาน..................... 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
………………………………………………………………………………………………… 
บทสรุปผู้บริหาร 
………………………………….......................………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
……………………………………………………………………………............………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ…………………………………………..……… 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 1. ทุกหน่วยงาน มีการกรอกข้อมลู HPI และHappinometer 

ร้อยละ 80ตามที่กระทรวงฯแจ้งหนังสือด าเนินการ 
เอกสารสนับสนุน เอกสารอ้างอิงการพัฒนาแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็น

เลิศ: กรณีศึกษา องค์กรในภาคอตุสาหกรรม:อธิวัฒน์เจี่ย
วิวรรธน์กุล, ศรัลขุนวิทยาและสิทธิพรกล้าแข็ง (2017)The 
Development of Excellent Happy Workplace 
Assessment: A Case Study in Industrial Organizations
และHPI, Happinometerของ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1.นางธิดารัตน์  บุญทรง กลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 089-626-9853 
2.นางฐานิตาภักค์    ธนิกวลัยรัตนิน :  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081-470-3911  
E-mail : Tanitapuk1966@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท าข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางฐานติาภักค ์     ธนิกวลัยรตันิน  เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 

081-470-3911   E-mail : Tanitapuk1966@hotmail.com 
2 : นางธิดารัตน์ บุญทรง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-626-9853 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Happinometer และ HPI  
ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-2459 
หมายเลขโทรสาร : 02-591-8628 
E-mail : spd.policy@gmail.com 
Facebook : HR4Health หรือ SPDMOPHThai 
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ตัวชี้วัด(R37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ตัวชี้วัดย่อย  
(R37.1) 

-RDU ขั้นที่ 2 

ค านิยาม RDUเป็นการประเมินการด าเนินงานระดับอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับทีสู่งกว่า ระดับเดียวกันหรือระดบัรองลงมา ซึ่งประกอบด้วย
การประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community 
RDU Hospitalหมายถึงโรงพยาบาลสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)/โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจติ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั/โรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
RDU PCUหมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในช่ืออ่ืน 
RDU communityหมายถึงการด าเนินการเพื่อท าให้เกิด RDU  ในระดับต าบล/อ าเภอ 

การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับ ดังนี้ 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 

RDU โรงพยาบาล RDU รพ.สต. 
1. อัตราการส่ังใช้ยาในบัญชยีาหลกัแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพจิารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ใน

บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายา 
    และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดบั 3 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.
สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอที่มอีัตราการ
ใช้ยาปฏิชวีนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลันผา่นเกณฑ์
เปูาหมาย 
ทั้ง 2 โรค 

 
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU  (โรงพยาบาล) RDU  (รพ. สต.) 
1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด  

จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

,  โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน, แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอด
ปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % 
และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยาNSAIDsผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป  
ไม่เกินร้อยละ10  

4. การใช้ยา glibenclamideในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไตท างาน
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, 
ergots  
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง  
2 โรค(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

 RDU ขั้นที3่หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU  (โรงพยาบาล) RDU  (รพ. สต.) 

1. ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan 
ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 
20 %, FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 

 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

 RDU ขั้นที่ 3 plus หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
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1. ผลการด าเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ใน
คู่มือ RDU Serviceplan 

2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา (problem based indicators) 
โดยอาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับเครือข่าย รพ. หรือ
เฉพาะระดับ รพ. หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยา ที่เป็นปัญหา
ใน service plan อื่น 

จ านวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ  
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

 

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2563 

- RDU ขั้นที่ 2  (ร้อยละ 60) 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายดา้นยาที่ไม่จ าเป็น 
ประชากร
กลุ่ม 
เป้าหมาย 

RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีระดับอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บ
ข้อมูล 

ฐานข้อมูล HDC/cockpit/รายงานสรุปผล 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รายการ 
ข้อมูลที่ 1 

A1=จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขัน้ท่ี 1 
A2= จ านวนโรงพยาบาลผ่านRDU ขั้นที่ 2 

รายการ 
ข้อมูลที่ 2 

B= จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรค านวณ RDU ขั้น 1: (A1/B) x 100  
RDU ขั้น 2 : (A2/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) 

วิธีการ
ประเมินผล 

การรายงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
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                                                เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
วัดผล Ranking รอบท่ี 1 และ 2 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 

ผ่านเกณฑR์DU ขั้น 1 
(ผ่าน 2ใน7 KPI ขั้น 2) 

ระดับ 2 
ผ่านRDU ขั้น 1 

(ผ่านอย่างน้อย2ใน 
7 KPI ขั้น 2) 

ระดับ 3 
ผ่านRDUขั้น1และ

(ผ่านอย่างน้อย4ใน7 
KPI ขั้น 2)และผา่น 

RI,AD 

ระดับ 4 
ผ่าน RDU ขั้น 2 

ระดับ 5 
ผ่านRDU ขั้น 3 

 

เอกสาร
สนับสนุน 

รายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผล 

Based Line 
Data 

Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

RDU ขั้น 1 ร้อยละ - 96.15 100.00 
RDU ขั้น 2 ร้อยละ - 11.54 34.62 
RDU ขั้น 3 ร้อยละ - - 11.53 

 

ผู้ให้ข้อมูล
ทางวิชาการ 
ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
2. นางสาวภาวินี พุฒเขียว  เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผล
และผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

นางสาวภาวินี พุฒเขียว  เภสัชกรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  
(R37.2) 

-RDU ขั้นที่ 3 

ค านิยาม 
 RDU ขั้นที่ 3 plus หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
3. ผลการด าเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ใน

คู่มือ RDU Serviceplan 
4. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา (problem based indicators) 

โดยอาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับเครือข่าย รพ. หรือ
เฉพาะระดับ รพ. หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยา ที่เป็นปัญหา
ใน service plan อื่น 

จ านวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ  
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

 

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2563 

- RDU ขั้นที่ 3  (ร้อยละ 20) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายดา้นยาที่ไม่จ าเป็น 
ประชากร
กลุ่ม 
เป้าหมาย 

RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีระดับอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บ
ข้อมูล 

ฐานข้อมูล HDC/cockpit/รายงานสรุปผล 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รายการ
ข้อมูลที่ 1 

A1=จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1 
A2= จ านวนโรงพยาบาลผ่านRDU ขั้นที่ 2 

รายการ
ข้อมูลที่ 2 

B= จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรค านวณ RDU ขั้น 1: (A1/B) x 100  
RDU ขั้น 2 : (A2/B) x100 
 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) 
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                                                เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
วัดผล Ranking รอบท่ี 1 และ 2 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 

ผ่านเกณฑR์DU ขั้น 1 
(ผ่าน 2ใน7 KPI ขั้น 2) 

ระดับ 2 
ผ่านRDU ขั้น 1 

(ผ่านอย่างน้อย2ใน 
7 KPI ขั้น 2) 

ระดับ 3 
ผ่านRDUขั้น1และ(ผ่าน
อย่างน้อย4ใน7 KPI ขั้น 

2)และผ่าน RI,AD 

ระดับ 4 
ผ่าน RDU ขั้น 2 

ระดับ 5 
ผ่านRDU ขั้น 3 

 

เอกสาร
สนับสนุน 

รายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผล 

Based Line 
Data 

Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

RDU ขั้น 1 ร้อยละ - 96.15 100.00 
RDU ขั้น 2 ร้อยละ - 11.54 34.62 
RDU ขั้น 3 ร้อยละ - - 11.53 

 

ผู้ให้ข้อมูล
ทางวิชาการ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
2. นางสาวภาวินี  พุฒเขียว           เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผล
และผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

นางสาวภาวินี พุฒเขียว  เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  
(R37.3) 

อ าเภอมีการด าเนินการ RDU community   ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

ค านิยาม RDU เป็นการประเมินการด าเนินงานระดับอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับทีสู่งกว่า ระดับเดียวกันหรือระดบัรองลงมา  
ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community 
   - RDU community หมายถึง การด าเนินการเพื่อท าให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยด าเนินการโดย
อาศัยระบบการจัดการโดยเครือขา่ยในระดับชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบท่ีมีการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสม
เหตุผล อย่างน้อย 1 ชุมชนใน 1 ต าบล และมีกิจกรรมตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ดังนี ้
1.มีผู้ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานระดับอ าเภอและระดับต าบล (RUD community coordinator) 
2.มีภาคีเครือข่ายชุมชนเฝาูระวังผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพในอยา่งน้อย 1 ชุมชน/ต าบล 
3.เครือข่ายชุมชนประกอบด้วยเครือข่ายภาคส่วนอ่ืนๆ อย่างน้อย4ภาคส่วนข้ึนไป เช่น อสม. อย.น้อยอปท. 
ผู้น าชุมชน ต ารวจ ครัวเรือน ฯลฯ  
4.ร้านค้าร้านช าได้รับการตรวจสอบผลติภณัฑ์สุขภาพที่จ าหน่ายตามแบบฟอร์ม คบส.อย่างน้อยร้อยละ 95 
5.มีการประชาคมชุมชน คืนข้อมูลเพื่อค้นหา และจดัล าดับปัญหา/ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ ในพ้ืนท่ี
โดยชุมชนอย่างน้อย 1 ชุมชน/อ าเภอ 
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6.มีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพเช่น รายงาน ภาพถ่าย วีดโิอหรือหลักฐานการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
7.มีหลักฐานแสดงถึงกิจกรรมการด าเนินการแก้ปญัหา/ความเสี่ยงดา้นผลติภณัฑ์สุขภาพ  
โดยชุมชนมสี่วนร่วม 
8.รายงานการสรุปผลการด าเนินงานในการแก้ปัญหา/ความเสี่ยงดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยการมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชนและการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
9.พนักงานเจ้าหน้าที่มีการบันทึกขอ้มูลใน แอพลิเคช่ันTAWAI FOR HEALTH หรือฐานข้อมูลกรมวิทย ์
with you 

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2563 

ระบบการด าเนินการ RDU community โดยอาศัยเครือข่าย อย่างน้อย 1 ชุมชน/ 1 ต าบล 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายดา้นยาที่ไม่จ าเป็น 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

RDU : ในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับอ าเภอ/ต าบล 

วิธีจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานสรุปผล 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
รายการข้อมูล
ที่ 1 

A=จ านวนอ าเภอที่มีการด าเนินงานRDU communityตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

รายการข้อมูล
ที่ 2 

B=จ านวนอ าเภอทั้งหมด 

สูตรค านวณ RDU community : (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) 

วิธีการ
ประเมินผล 

การรายงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
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                                              เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
1.มีผู้ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานระดับอ าเภอและระดับต าบล (RUD community coordinator) 
2.มีภาคีเครือข่ายชุมชนเฝาูระวังผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพในอยา่งน้อย 1 ชุมชน/ต าบล 

3.เครือข่ายชุมชนประกอบด้วยเครือข่ายภาคส่วนอ่ืนๆ อย่างน้อย 4 ภาคส่วนข้ึนไป เช่น อสม. อย.น้อย อปท. ผู้น าชุมชน 
ต ารวจ ครัวเรือน ฯลฯ  
4.ร้านค้าร้านช าได้รับการตรวจสอบผลติภณัฑ์สุขภาพที่จ าหน่ายตามแบบฟอร์ม คบส.อย่างน้อยร้อยละ 95 
5.มีการประชาคมชุมชน คืนข้อมูลเพื่อค้นหา และจดัล าดับปัญหา/ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ ในพ้ืนท่ีโดยชุมชน 
อย่างน้อย 1 ชุมชน/อ าเภอ 
6.มีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น  
รายงาน ภาพถ่าย วีดโิอหรือหลักฐานการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
7.มีหลักฐานแสดงถึงกิจกรรมการด าเนินการแก้ปญัหา/ความเสี่ยงดา้นผลติภณัฑ์สุขภาพ โดยชุมชนมสี่วนร่วม 
8.รายงานการสรุปผลการด าเนินงานในการแก้ปัญหา/ความเสี่ยงดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยการมสี่วนร่วมของเครือข่าย 
ชุมชนและการคืนข้อมลูสู่ชุมชน 

9.พนักงานเจ้าหน้าที่มีการบันทึกขอ้มูลใน แอพลิเคช่ัน TAWAI FOR HEALTH หรือฐานข้อมูล 
ประเมินผล Ranking รอบท่ี  1 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 

ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 
ระดับ 2 

ผ่านเกณฑ์ขอ้ 1-4  
อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ 

ระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 60%  

ของพื้นที่ 

ระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 60% 

ของพื้นทีแ่ละข้อ9 

ระดับ 5 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 70% 
ของพื้นที่ และข้อ 

5,6.9 
 

ประเมินผล Ranking รอบท่ี 2 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 

ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 40% ของ

พื้นที ่

ระดับ 2 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  อย่าง

น้อย 60% ของพื้นที่ 

ระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  

อย่างน้อย 70% ของ
พื้นทีแ่ละข้อ,9 

ระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 90% 
ของพื้นที่ และข้อ 

6,7,9 

ระดับ 5 
ผา่นเกณฑ์ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 90% 
ของพื้นที่ และข้อ 

5,6,7,8,9 
 

เอกสาร
สนับสนุน 

รายงานตัวชีว้ัดเพื่อประเมินระดับการพฒันาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลในชุมชน 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วดั 

1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
2. นางสาวภาวิน ีพุฒเขียว               เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699   E-mail : paput2555@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

   นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699 E-mail : Jutharat.216@gmail. 
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ตัวชี้วัด  (R38) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
ค านิยาม AMRเป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพอย่างบูรณาการ(Integrated 

AMR Management System) ของโรงพยาบาล5 กิจกรรมส าคัญ โดยการประเมินตนเอง 
(self assessment) ผ่านระบบรายงานกองบริหารการสาธารณสุข  
ปีละ 2 ครั้ง ( ธันวาคม 2562และ มิถุนายน 2563)  และการแปลผลจะแบ่งเป็น 4 ระดับ 
ดังนี ้

ระดับ การแปรผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

ระดับ1 
มีการด าเนินการไดไ้ม่เพียงพอ 
(Inadequate) 

0 - 149 คะแนน 

ระดับ2 
มีการด าเนินการพื้นฐาน 
(basic)  

150–249 คะแนน และข้อบังคับ 
Basic > 0 คะแนน 

ระดับ3 
มีการด าเนินการปานกลาง 
(Intermediate) 

250–349 คะแนน และข้อบังคับ 
Basic และIntermediate > 0 
คะแนน 

ระดับ4 
มีการด าเนินการขั้นสูง 
(Advance)  

350 - 500 คะแนน และข้อ 
Basic และIntermediate  
> 0 คะแนน 

                              รายละเอียดการประเมิน 5 กิจกรรมส าคญั 
กิจกรรม AMR  (download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv) 
1.กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) 
(100 คะแนน) 
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR   (2) มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
(3) เปูาหมายการจดัการ AMR ที่ชัดเจน    (4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR(5) การ
ก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
(6) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรเพื่อการ
แก้ไขปัญหา  (7) มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพื่อให้ระบบมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน (2) การเลือกชนิดของยาในการ
ทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (3) ระบบ Lab Alert (4) ระบบการเฝูาระวังพิเศษ
ในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝาูระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ  (5) การ
จัดท าAntibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง   (6.)การรายงานการเฝาูระวังเชื้อ
ดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ (7) ระบบบันทึกผลห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (8) มีการพัฒนาระบบเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการอยา่งต่อเนื่อง เช่น CQI, 
R2R (9) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดบัประเทศ (NARST) (10) การ
ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สคร.เขต 
3.การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล (100 คะแนน) 
(1)การวางระบบการคดัเลือก กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล
และใน  เครือข่าย (2) การขับเคลือ่นและก ากับตดิตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/ภาวะ
ได้แก่ RI, AD, FTW, APL (3) การติดตามปริมาณและมลูค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ (4) การ
ก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย
และก ากับให้มีการปฏิบตัิตามแนวทาง (5) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมี
ฤทธิ์กว้างหรือสงวนส าหรับเชื้อดื้อยา (6) มาตรการพร้อมแนวปฏิบตัใินการใช้ยาปฏิชีวนะ
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อย่างเหมาะสม (7) การสอนและฝกึอบรมทักษะ (8) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (9) มีการประเมินผลทีส่อดคล้องตามมาตรการที่ใช้ 
รวมทั้งสรุปการด าเนินงานและสะท้อนกลับ 
4.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (100 คะแนน)  
(1) จ านวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ (2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสม่ าเสมอ 
(3) โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการจัดการ AMR (4) IPC guideline (5) ระบบ
การรับ-ส่งต่อผู้ปุวยตดิเช้ือดื้อยา (6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak) (7) การ
ร่วมคิดโดยผู้ปฏิบตัิที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรงุแนวปฏิบัติ (8) การ
สอนและฝึกอบรมทักษะ (9) มีการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI 
Surveillance) (10) การติดตามสถานการณ์การพบเชื้อดื้อยาทั้ง colonization และ 
infection (11) มีการก ากับตดิตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
IPC 
5.การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ
น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ  
(100 คะแนน) 
(1)การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปญัหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล (2) การติดตาม
และประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับ AMR ของโรงพยาบาล (3)มีการตอบสนองต่อ
การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปจัจัยเสี่ยง และมมีาตรการการ
ควบคุมการระบาดได ้

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 -รพ.ระดับ A,S,M1 ผ่านระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ(intermediate) 
-อัตราการตดิเช้ือดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 7.50 

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดการเกิดเช้ือดื้อยาและลดการปุวยจากเช้ือดื้อยา 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
วิธีจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล HDC/cockpit/รายงานสรุปผล 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปท่ีมีการจดัการ AMR  

ระดับ intermediate 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด  
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน (ประมวลผลโดยตดัขอ้มูลผู้ปุวยซ้ าตามปีปฏิทิน)ใช้ข้อมูลอัตราการตดิเช้ือ 

ตรวจราชการ รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล ม.ค.–ธ.ค. 62 เทียบกับปีปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 
ตรวจราชการ รอบที่ 2 ใช้ข้อมูล ม.ค.–มิ.ย. 63 เทียบกับปีปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 

วิธีการประเมินผล การรายงาน และการวเิคราะห์เปรียบเทียบผล 

                                            เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking)  ปี 2563 
ตัวชี้วัด : ความส าเร็จของการจดัการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลขนาด (ระดับ A, M1) 

วัดผล Ranking 2 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 

ระดับคะแนนน้อยกว่า 
250 คะแนน 

ระดับ 2 
ระดับคะแนน 

250-275 คะแนน 

ระดับ 3 
ระดับคะแนน 

276-300 คะแนน 

ระดับ 4 
ระดับคะแนน 

301-349 คะแนน 

ระดับ 5 
ระดับคะแนน 

350-500 คะแนน 
 

เอกสารสนับสนุน รายการตวัชีว้ดัเพื่อประเมินระดบัการพฒันาสูก่ารเป็นหนว่ยบริการสง่เสริมการใช้ยา 
อยา่งสมเหตผุล 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
2. นางสาวภาวินี พุฒเขียว เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
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ตัวชี้วัด  (R39) จ านวนสถานบริการที่ให้บริการให้ค าปรึกษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแผนไทย 
39.1 ร้อยละ รพศ/รพท. ที่จัดตั้งคลินิกการใช้กัญชาทางการแพทยผ์สมผสานแพทย ์
แผนไทย 

39.2 ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจดัตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
ส าหรับประชาชน 

ค านิยาม -กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งท่ีได้จากการสกดัพืชกัญชา เพื่อน าสารสกัดที่ได้มาใช้
ทางการแพทย์และการวิจัย หรือต าหรับต าหรับยาแพทย์แผนไทยทีม่กีัญชาปรุงผสมอยู่ 
โดยค าแนะน าของกรมการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผน
ไทย ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้ ไมไ่ด้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืช 
หรือส่วนประกอบใดๆของพืชกัญชา  อาทิ ยอดดอก ใบ ล าต้น ราก เป็นต้น  
-อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction: ADR)เป็นอาการที่
สามารถพบไดเ้มื่อมีการใช้ยาเพื่อการบ าบัดรักษา อาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้บางครั้งเป็น
เหตุการณ์ที่สามารถปูองกันได้ และอาจมีความเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยาที่
เกิดขึ้นในส่วนของกระบวนการทีเ่กี่ยวกับการสั่งใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยา หรือ
ติดตามผลหลังจากการใช้ยา 
      -อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก 
(WHO)หมายถึงการตอบสนองต่อยาที่เป็นอันตรายและไมไ่ด้จงใจใหเ้กิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นใน
ขนาดการใช้ยาตามปกติในมนุษยโ์ดยไมร่วมถึงการใช้ยาเกินขนาด (over dose) หรือการ
จงใจใช้ยาในทางที่ผิด (abuse) จนเกิดอันตราย 
-ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ADR จากการใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชา หมายถึง การติดตามเฝูาระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ปุวยท่ีมีการใช้
ผลิตภณัฑ์กัญชา  โดยก าหนดให้มแีบบฟอร์มประเมินการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (ADR) 
มีการรายงานผ่านระบบรายงานปญัหาการใช้กัญชา 
(http://thaihpvc.fda.moph.go.th) และมีการสรุปข้อมลูการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
รายเดือนและรายไตรมาส 
-ระดับการติดตาม เฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์   มี 5 ระดับ โดยต้องมีการ
ด าเนินการ  ดังนี ้
1. มีการจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ส าหรบัประชาชน 
2. มีแนวทางการเฝูาระวัง ติดตามและรายงานการเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
กัญชาทางการแพทย์(Flow การด าเนินงาน) 
3. มีการด าเนินการให้ค าปรึกษา&สรุปจ านวนผู้มารับบริการและผลการให้ค าปรึกษาการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ 
4. มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์  (ADR ) ในผู้ปุวยท่ีมีการใช้ผลติภัณฑ์กัญชาทุกราย
และสรุปข้อมลูการเกดิ ADR จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชารายไตรมาส 
5. มีการรายงานข้อมลูการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (ADR) จากการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ทุกรายที่เกิด ADR จากการใช้ผลิตภณัฑ์กัญชา 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 -มีการจัดตั้งคลินิกการใช้กัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนไทยใน  
รพศ/รพท. ร้อยละ 80 
-มีการจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษากญัชาทางการแพทย์ส าหรับประชาชน ทุกโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการกญัชาทางการแพทย ์
2.เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์กญัชาทางการแพทย์ 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนท่ัวไป 
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3. พัฒนาระบบบริการและระบบจัดเก็บข้อมลูการให้บริการคลินิกกัญชาทางแพทย ์
ในโรงพยาบาล 
4.   เพื่อติดตามประสิทธิภาพ  และเฝูาระวังความปลอดภัย  อาการไม่พึงประสงค์ (ADR) 
จากการใช้ผลติภณัฑ์กัญชา 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย RDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรอืโรงพยาบาลที่
เทียบเท่า และหน่วยบริการปฐมภมูิ และชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. แนวทางการเฝูาระวัง ติดตามและรายงานการเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
กัญชาทางการแพทย์คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการใช้กัญชาทางการแพทย ์

2. ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รบัการตดิตามอาการไม่พึง
ประสงค์ (ADR)  

3. ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยที่มีการใช้กัญชาทั้งหมด 
4. ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยที่เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ (ADR) จากการใช้ผลติภัณฑ์กัญชา 
5. ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยที่เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ (ADR) ที่มีการรายงานผ่านช่องทาง

ระบบรายงานปัญหาการใช้กัญชาออนไลน์(http://thaihpvc.fda.moph.go.th) 
6.ข้อมูลสรปุผลการให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รายการข้อมูลที่ 1 A1=จ านวนโรงพยาบาลศูนย/์รพท. ที่ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
A2= จ านวนโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานคลินิกให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์
ส าหรับประชาชน 

รายการข้อมูลที่ 2 B1= จ านวนโรงพยาบาลศูนย์/รพท.ทั้งหมด 
B2= จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรค านวณ 1.ร้อยละโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย:์ (A1/B) x 100  
2.ร้อยละโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกให้ค าปรึกากญัชทางการแพทย์ส าหรับประชาชน 
 : (A2/B) x100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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                                                  เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
เกณฑ์การประเมินผลปี 2563 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
พัฒนาบุคลากรที่เกีย่วข้องให้
มีความรูเ้กี่ยวกับกัญชาทาง
การแพทย์ 

-จัดตั้งคลินิกการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนไทยใน รพศ/
รพท.  
-จัดตั้งระบบการตดิตาม
ผลการรักษา/อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา/
ระบบการส่งต่อ 
-จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์
ส าหรับประชาชน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ทบทวนระบบการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปี 2563 
วัดผล Ranking รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 

1 คะแนน 
ระดับท่ี 1 

2 คะแนน 
ระดับท่ี 2 

3 คะแนน 
ระดับท่ี 3 

4 คะแนน 
ระดับท่ี 4 

5 คะแนน 
ระดับท่ี 5 

รพ.ไดร้ับใบอนุญาต
จ าหน่ายยาเสพตดิให้
โทษประเภทที่ 5 
เฉพาะกัญชา 

รพ.มีแนวทางการ
ให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ มี
ระบบการส่งแล
ด าเนินงานเฝูาระวัง
การใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในข้อ 1 
และ 2 

รพ.มีแนวทางการ
ให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ มี
ระบบการส่งและ
ด าเนินงานเฝูาระวัง
การใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในข้อ 1 , 2 
และ 3 

รพ.ให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 
และการด าเนินงานเฝูา
ระวังการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในข้อ 1 , 2  
, 3และ 5 

รพ.ให้บริการ
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ และ
การด าเนินงานเฝูา
ระวังการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ใน
ข้อ 1 , 2  , 3  
และ 5 

หมายเหตุ กรณีโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป ให้ประเมินการจัดตั้งคลินิกให้บริการกญัชาทางการแพทย์ร่วมด้วย 
วิธีการประเมินผล การรายงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
2. นางสาวภาวินี พุฒเขียว  เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699  E-mail : paput2555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-262699  E-mail : Jutharat.216@gmail. 
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ตัวชี้วัด  (R40) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ
แบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน 
เช่นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาล
วิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขเป็นต้น 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและ
ฟืน้ฟูสภาพเช่น 
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
      - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
      - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
      - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
      - การทับหม้อเกลือ 
      - กานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
      - การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
      - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
      - การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
      - การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
- การท าหัตถการอื่นๆตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือการบริการอื่นๆที่มีการ
เพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยเช่นฝังเข็มการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือการ
บริการอื่นๆที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล
ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลสถานีอนามัย
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลศนูย์บริการสาธารณสุข 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 มากกว่าร้อยละ 19.5 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่มีคุณภาพครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุข

ทุกระดับ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู - 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/ 

Provider) 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์
แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรอืแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 
หรือ U77x) 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้รบับรกิาร (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกโดยมกีารวินจิฉัยรหสักลุม่โรคและอาการที มรีหสั 3 หลักข้ึนต้นด้วย U50-U76 
และ U78-U79การจา่ยยาที มรีหสัขึ้นต้นดว้ย 41 หรอื 42 การให้หัตถการ (900-77-00 
ถึง 900-78-88)หัตถการส่งเสรมิสขุภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อย่างใดอยา่งหนึ ง
ทั้งนี้ไมร่วมรหสั z 
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สูตรค านวณ (B/A) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
วิธีการประเมนิผล: -ข้อมูลจาก HDC สสจ.อุบลราชธาน ี

-ข้อมลูจากการนเิทศงาน  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                              เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563  
1. การบริการเชิงรุก (คะแนน 15 คะแนน) 
       1.1 ทับหม้อเกลือ  (5 คะแนน) 
       1.2  Stroke  (5 คะแนน) 
       1.3  ผู้สูงอายุ / NCD  (5 คะแนน) 
2. พัฒนาบริการ (คะแนน 10 คะแนน) 
       2.1  คลินิกครบวงจร 4 กลุ่มโรค (5 คะแนน) 
       2.2 อบรมทางไกล  (5 คะแนน) 
3. ยาสมุนไพรทดแทน (ผู้ป่วยนอก)  (5 คะแนน) 
4. สร้างองค์ความรู้ (10 คะแนน) 
      4.1 ปลูก/ถ่ายทอดสมุนไพร (5 คะแนน) 
      4.2 วิจัย/วิจัย R2R   (5 คะแนน) 
5. KPI ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย (เกณฑ์ร้อยละ 19.5)(40 คะแนน) 
6. KPI ร้อยละการจ่ายยา สมุนไพร (เกณฑ์ร้อยละ 6) (20 คะแนน) 
คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
เอกสารสนับสนุน คู่มือการตรวจราชการและนเิทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 
Based Line Data Based Line 

data 
หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 
รายงาน TTM ร้อยละ - - - 
รายงาน HDC ร้อยละ 19.91 24.50 21.64 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางภัลลภา     โสตถสิวัสดิ ์
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
โทรศัพท์มือถือ :  081-8770338     โทร.045-262692 ต่อ 2101 
E-mail : panlapa_49@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางภัลลภา      โสตถิสวสัดิ ์
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
โทรศัพท์มือถือ :  081-8770338     โทร.045-262692 ต่อ 2101 
E-mail : panlapa_49@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  (R41) การจัดการงานทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
ค านิยาม การจัดการงานทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง  การบรหิารจัดการด้านระบบ

บริการ ข้อมูล รายงาน และทรัพยากรทันตสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ทันตสุขภาพท่ีเป็นเลิศ ตามนโยบายส าคญัของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ภาพรวมอ าเภอ ตัวช้ีวัดที่ส าคญัประกอบด้วย 
1.ร้อยละการจัดซื้อร่วมวสัดุทันตกรรม  (ผ่านเกณฑร์้อยละ 30) 
2.ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90) 
3.ร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
(ผ่านร้อยละ80) 
4. ร้อยละ รพ. และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน fee schedule งานทันต
สาธารณสุข (ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 50) 
5.ผลงาน Out standing วิชาการและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ  
(มีผลงานระดับจังหวดัขึ้นไป) 
6.มีการด าเนินงานระบบบริหารจดัการครภุณัฑ์ทันตกรรมระดับอ าเภอ/รพ.สต.  
(ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
7. มีการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในการบริการทางการแพทย์แกผู่ป้ระกันตน  
กรณีทันตกรรมใน รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่งที่มีทันตาภิบาลประจ า    
 โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการประเมินของกลุ่มงานทันตสาธารณสขุ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบตามแนวทาง 
ที่ได้ก าหนดให้น้ี 

 

                                                       เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
รอบท่ี 1  มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้ 

1. มีข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกลุม่เปูาหมาย 
3. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด, Ranking,  fee schedule งานทันตสาธารณสุขสู่ระดับ รพ.สต. 
4. ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขระดับ รพ.สต. มีความเข้าใจตัวชี้วัด, Ranking, feescheduleงานทันตสาธารณสุข 
5. มีกระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

   6. ร้อยละการขึ้นทะเบยีนเป็นสถานพยาบาลในการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีทันตกรรมใน รพ. 
และ รพ.สต.ทุกแห่งที่มีทันตาภิบาลประจ า (ผ่านเกณฑร์้อยละ 100)  
รอบท่ี 2 ผลลัพธ์การด าเนินงาน ดงันี้ 
1.ร้อยละการจัดซื้อร่วมวสัดุทันตกรรม  (ผ่านเกณฑร์้อยละ 30) 
2. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข (ผา่นเกณฑ์รอ้ยละ 90) 
3. ร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข(ผ่านร้อยละ80) 
4. ผลงาน Out standing วิชาการและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ  (มีผลงานระดับจังหวัดขึ้นไป) 
5. มีการด าเนินงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ทันตกรรมระดับอ าเภอ/รพ.สต. (ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
วัตถุประสงค ์ -เพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุข  

-เพื่อเพ่ิมรายรับในการจัดบริการให้กับหน่วยบริการfeeschedule และผูป้ระกันตน 
-เพื่อให้เกิดความครอบคลุมการใหบ้ริการทันตกรรมในกลุ่มเปาูหมายส าคัญ  
-เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย -หน่วยบริการทุกระดับ  รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.  
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วิธีจัดเก็บข้อมลู -จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธาน ี
-จากรายงานขอ้มูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ส านักบริหารสาธารณสุข 
-จากรายงานผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
-จากรายงาน DMIS seamless  
-จากรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
-จากรายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม 
-จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

รายการข้อมูลที่ 1 รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจ านวน 6 ข้อ 
รายการข้อมูลที่ 2 รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การด าเนนิงานทันตสาธารณสุข จ านวน 5ขอ้ 
สูตรค านวณ 1) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 

A=จ านวนเงินในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
B=จ านวนเงินวัสดุทันตกรรมตามแผน 
                           สูตร = A/B*100 
2) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
A= จ านวนครั้ง การรายงานตัวช้ีวดั (KPI) งานทันตสาธารณสุขถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา 
B= จ านวนครั้ง การรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุขท่ีต้องส่งทั้งหมด (12 ครั้ง) 
                           สูตร = A/B*100 
3) ร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
A= จ านวน รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
B= จ านวน รพ., รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมด 
                           สูตร = A/B*100 
4) ร้อยละ รพ. และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน fee schedule  
งานทันตสาธารณสุข  
A = จ านวน รพ.,รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน fee schedule  
งานทันตสาธารณสุข 
B = จ านวน รพ., รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมด 
                           สูตร = A/B*100 
5) ร้อยละการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลในการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน 
กรณีทันตกรรมใน รพ  และ รพ.สต.ทุกแห่งที่มีทันตาภิบาลประจ า  
A = จ านวน รพ.,รพ.สต. และ ศสม. ทีข่ึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลในการบริการ 
ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่มทีันตาภิบาลอยู่ประจ า 
B = จ านวน รพ., รพ.สต. และ ศสม. ที่มีทันตาภิบาลอยู่ประจ าทั้งหมด 
                           สูตร = A/B*100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.62- มี.ค.63)    (รอบท่ี 2 เม.ย.63- ก.ย.63) 
                                           เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ครบทั้ง 6 ข้อ 

 1 คะแนน 2คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ มีกิจกรรม 6 ข้อ 

ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 
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รอบท่ี 2 ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5ข้อ 
 1 คะแนน 2คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ผ่าน 1ข้อ ผ่าน 2ข้อ ผ่าน 3ข้อ ผ่าน 4ข้อ ผ่านครบ 5ข้อ 

ที่มา 
- โปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
- รายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ส านักบริหารสาธารณสุข 
- รายงานผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
- รายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
- รายงาน DMIS seamless 
- รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม 
- รายงานสรุปผลการนเิทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

เอกสารสนับสนุน - แนวทางการงานด าเนินงาน fee schedule ทันตสาธารณสุข 
- แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบรกิารทันตกรรม ส าหรับให้บริการผูป้ระกันตน 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

1. การจัดซ้ือร่วมวัสดุทันตกรรม ร้อยละ - - 33.7 
2. ความถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา
ของรายงานตัวชีว้ัด (KPI) 

ร้อยละ - 78.4 78.30 

3.รพ., รพ.สต. และ ศสม.  
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ - 83.2 35.6 

4.รพ. และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 
การด าเนินงาน fee schedule 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร    ตั้งยิ่งยง   ต าแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทร.ส านักงาน 045-262-692   อีเมลล์ namphet09@hotmail.com 
โทรมือถือ  081-877-3764 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายประสิทธ์ิ   คุณแสนใส  โทร 083-9664754  อีเมลล ์ mistersitty@yahoo.com 
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ตัวชี้วัด  (R42) คุณภาพการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ค านิยาม คุณภาพการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย หมายถึง ผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมปูองกันทางทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่มวัย ดังนี้ ก่อนวัยเรียน วัยเรียน  
วัยท างาน และวัยผูสู้งอายุ ตามเกณฑ์ที่กลุม่งานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีก าหนด ประเมินผู้ปฏิบตัิงานระดับพื้นท่ีอ าเภอ (ภาพรวมอ าเภอ)  
โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการประเมินของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
1.Fee schedule 
- หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปนู 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70) 
 - เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลอืบฟลูออไรดเ์จล หรือ ทาฟลูออไรด์วานิช 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50) 
-เด็กอายุ 6-12 ปี ไดร้ับบริการเคลือบหลมุร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50) 
2.มีการด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านทันตสุขภาพ อย่างน้อย 1 โรงเรียนต่อ 1 
รพ.สต.ทีม่ีทันตาภิบาลประจ า 
3. ร้อยละของผู้ประกันตนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้รับบริการทาง 
ทันตกรรม (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80) 
4. มีการด าเนินงานชมรมผูสู้งอาย ุผ่านเกณฑ์การด าเนินกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ  
อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 รพ.สต. ทีม่ีทันตาภิบาลประจ า 
5. ร้อยละผู้สูงอายไุด้รบัการคดักรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) และผู้สูงอายุมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการประเมินของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบตามแนวทางที่ได้
ก าหนดให้น้ี 

                                   เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ประเมินคะแนน Ranking ปี 2563 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้ 

1. มีข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกลุม่เปูาหมาย 
3. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด,Ranking, fee schedule งานทันตสาธารณสุขสู่ระดับ รพ.สต. 
4. ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขระดับ รพ.สต. มีความเข้าใจตัวชี้วัด,Ranking, fee schedule งานทันตสาธารณสุข 
5. มีกระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

รอบท่ี 2 มีผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. Fee schedule  
- หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปนู(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70) 
   - เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วานิช (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50) 
-เด็กอายุ 6-12 ปี ไดร้ับบริการเคลือบหลมุร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 (ผ่านเกณฑร์้อยละ 50) 
2.มีการด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านทันตสุขภาพ อย่างน้อย 1 โรงเรียนต่อ 1 รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจ า 
3. ร้อยละของผู้ประกันตนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้รับบริการทางทันตกรรม (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80) 
4. มีการด าเนินงานชมรมผูสู้งอาย ุผ่านเกณฑ์การด าเนินกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 รพ.สต. 
ที่มีทันตาภิบาลประจ า 
5. ร้อยละผู้สูงอายไุด้รบัการคดักรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก (ผ่านเกณฑร์้อยละ 80) และผูสู้งอายมุีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
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รอบท่ี 1 
 มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ครบทั้ง 5 ข้อ 

 1 คะแนน 2คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ 

รอบท่ี 2 
ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ  

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผ่าน 1 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 4 ข้อ ผ่านครบ 5 ข้อ 

ที่มา 
- รายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
- รายงาน Ub-simsจังหวัดอุบลราชธาน ี
- รายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
- สรุปผลการด าเนินงาน 1 page 
- สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมปูองกันทางทันตสุขภาพ4 กลุ่มวัย ดังนี้  
ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.  
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธาน ี

จากรายงาน Ub-simsจังหวัดอุบลราชธาน ี
จากรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
จากสรุปผลการด าเนินงาน 1 page 
จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

รายการข้อมูลที่ 1 รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจ านวน 5 ข้อ 
รายการข้อมูลที่ 2 รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การด าเนนิงานทันตสาธารณสุข จ านวน 5 ข้อ 
สูตรค านวณ      A=จ านวนกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการ    

     B=จ านวนกลุ่มเปาูหมายทั้งหมดของแต่ละอ าเภอ 
                           สูตร = (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.62- มี.ค.63)    (รอบท่ี 2 เม.ย.63- ก.ย.63) 
เอกสารสนับสนุน - สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในแต่ละสิทธ์ิแตล่ะกลุม่วัย 

- เกณฑ์การประเมินด้านทันตสุขภาพ ศพด. รร. สถานท่ีท างาน และชมรมผู้สูงอายุ  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร    ตั้งยิ่งยง   ต าแหน่ง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
โทร.ส านักงาน 045-262-692   อีเมลลn์amphet09@hotmail.com 
โทรมือถือ  081-877-3764 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายประสิทธ์ิ   คุณแสนใส  โทร 083-9664754อีเมลล:์ mistersitty@yahoo.com 
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ตัวชี้วัด   (R43) ระดับความส าเร็จการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (1อ าเภอ 1 โรงเรียน)  
(เน้นโรงเรียน ตชด.ทุกแห่ง) 

ค านิยาม โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง  โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียน
แบบองค์รวม มีการบูรณาการงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพที่ดี โดยโรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ต้องได้รับการคัดกรองด้านสุขภาพ
ตามเกณฑ์ และมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม บูรณา
การ 14 โครงการ 9 กิจกรรมบริการด าเนินการภายใต้ 4 มาตรการ คือ  
   1. การบูรณาการพัฒนาบุคลากร และการด าเนินงานโครงการงานอนามัยโรงเรียน 
   2. การบริการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ 
   3. การขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม 
   4. การบูรณาการการประเมินผลโรงเรียนที่เน้นผลลัพธ์ที่นักเรียน 
 

14 โครงการ 9 บริการ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองและบริการสุขภาพ 
2. โรงเรียนรอบรู้ 3 ด้าน 1.ตรวจสุขภาพนักเรยีน 
3. TO BE Number One 2.ตรวจร่างกาย 10 ท่า 
4. SMART school RDU 3.ตรวจการได้ยิน/การมองเห็น 
5. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการหลัก 4.คัดกรอง 4 กลุ่มโรค 
6. โนโน่ ปูองกันนักสูบหน้าใหม ่
ในโรงเรียน 

5.คัดกรองโลหติจาง ธาลสัซีเมียเดก็ป.1 

7.โรงเรียนต้นแบบด้านทันตสาธารณสุข 6.วัคซีน EPI 
8.จิตอาสาเยาวชน ท าความดีด้วยใจ 7.บริการทันตกรรม เช่น ตรวจฟัน เคลือบ

หลุมร่องฟัน ฟลูออไรด,์ กิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน 

9.โรงเรียนสุขบัญญัติ 10 ประการ 8.ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนใน 
นักเรียนเข้าใหม่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 
และมัธยมตอนต้น 

10. โครงการ อย.น้อย +อสร. 9.ตรวจหาหนอนพยาธิในกลุ่มนักเรียน 
11.ส่งเสริมกจิกรรมให้ความรู้เมนอูาหาร  
ลดหวาน มัน เค็ม ส่งเสรมิไม่ใหม้กีาร 
ขายน้ าอัดลมน้ าหวาน 

 

12. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น  
13. โครงการปูองกันเด็กจมน้ า  
14. โครงการโรงเรียนสุขภาพดีวิถีไท  

โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการประเมินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ  โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบตามแนวทาง 
ที่ได้ก าหนดให้น้ี 

                                              เกณฑ์การประเมิน Ranking ปี 2563 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนครอบคลุม14 โครงการ 9 กิจกรรมบริการ 
2. มีโรงเรียนเปูาหมาย และมPีM ในกระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
3. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกิจกรรมและกลุม่เปูาหมาย 
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4. มีการถ่ายทอดนโยบายและรายละเอียดการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสูร่ะดบัพ้ืนท่ี 
5. ภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจและมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรยีนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

รอบท่ี 2 ผลลัพธ์การด าเนินงาน ดงันี้ 
1. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ผ่านการประเมินตนเอง และประเมินเป็นโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดับทองขึ้นไป 
โดยทีมระดับอ าเภอ 
2. เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับการคดักรอง 4 กลุ่มโรค และเด็กนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงทุกคน ได้รับการส่งต่อ  
เพื่อรับการประเมินซ้ าและวินิจฉัย 
3. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง มีการประเมินตนเองและผ่านเกณฑ์โรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ 
4. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง มีการจัดท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพให้กับนักเรียน 
5. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ปลอดโรค  คือ ไม่เกิดโรคระบาดในโรงเรียน, ปลอดภัย คือ ไม่มีอุบัตเิหตใุนโรงเรียน 
และรอบรู้ คือ ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กนักเรียน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในโรงเรียนรอบรู้ดา้นสขุภาพ 

เพื่อให้เกิดความครอบคลมุการใหบ้ริการคดักรองในเด็กนักเรียน 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรรว่มกันในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงเรียนประถมศึกษา เปูาหมาย 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) 
วิธีจัดเก็บข้อมลูแหล่งข้อมูล จากรายงานการตรวจคดักรองสุขภาพและปจัจัยเสี่ยง 

จากรายงานการให้บริการสุขภาพนักเรียน 
รายงานกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพนักเรียน 

รายการข้อมูลที่ 1 รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจ านวน 5ข้อ 
รายการข้อมูลที่ 2 รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การด าเนนิงานทันตสาธารณสุข จ านวน 5 ข้อ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 1) โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง 

2)  นักเรียนทุกคน 
สูตรค านวณ ประเมินระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.62- มี.ค.63)    (รอบท่ี 2 เม.ย.63- ก.ย.63) 
                                             เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ครบท้ัง 5ข้อ 

 1 คะแนน 2คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

มีกิจกรรม 1ข้อ มีกิจกรรม 2ข้อ มีกิจกรรม 3ข้อ มีกิจกรรม 4ข้อ มีกิจกรรม 5ข้อ 

ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 
รอบท่ี 2 ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5ข้อ 

 1 คะแนน 2คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ผ่าน 1ข้อ ผ่าน 2ข้อ ผ่าน 3ข้อ ผ่าน 4ข้อ ผ่านครบ 5ข้อ 

ที่มา 
1.จากรายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง 
2.จากรายงานการให้บริการสุขภาพนักเรียน 
3.รายงานกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพนักเรยีน 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร    ตั้งยิ่งยง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
อีเมลล ์namphet09@hotmail.com   โทรมือถือ  065-919-8166 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางจารุวรรณ สดุไธสง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ  โทร. 081-9568255 
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ตัวชี้วดั   (R44) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้ตามมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN hospital 

ค านิยาม โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital หมายถึง 
มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีแบบ
องค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ญาติ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประกาศนโยบายการพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อม เช่น  5 ส. การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ ฯ โดยมีประเด็นการพัฒนา 
คือ การจัดการขยะทุกประเภท การพัฒนาห้องน้ าให้สะอาด  
การประหยัดพลังงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขาภบิาลอาหาร ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง มีการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และขยายสู่ชุมชน 
เป็น GREEN Community  
การพัฒนาระดับ GREEN&CLEAN HospitalPlus หมายถึง การพัฒนาโรงพยาบาล 
GREEN&CLEAN Hospital ผ่านระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย และ ผ่านมาตรฐานดา้นอาชีวอนามัย 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 1. ผ่านเกณฑร์ะดับ ดีมากข้ึนไป  ร้อยละ 75 
2. ผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก Plus  ร้อยละ 30 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้หน่วยบริการ ระดับโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้มตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู แบบประเมินGREEN & CLEAN และการสุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมลู กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 :จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

A2 :จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก Plus 
รายการข้อมูลที่ 2 B :จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณ A1/B*100     A2/B*100     
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
                                                เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับพื้นฐานคือ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ถึงข้อ 10 
ขั้นตอนที่ 1 สรา้งกระบวนการ (นโยบาย แผน ) ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการกจิกรรม GREEN ข้อที่ 2-9 
ระดับดี  คือ มีการพัฒนาระดับพ้ืนฐานและมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่เติม 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 11 มีการพัฒนาส้วมในอาคารผู้ปุวยในใหไ้ด้มาตรฐาน HAS 
ข้อที่ 12  มีการจดัการมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
ระดับดีมากคือ มีการพัฒนาระดับดี และมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่เตมิ 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 13  มีการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน 
ข้อที่ 14  มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
ระดับดีมาก Plus คือ มีการพัฒนาระดับดีมาก และผา่นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ 
             มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
             มาตรฐานการด าเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 
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การให้คะแนน กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 คะแนน มีแผนพัฒนา GREEN& CLEAN Hospital และมผีลการประเมินตนเอง 
2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับด ี
4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก(4) หรือ รับการประเมิน Plus(4.5)  
5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก Plus  

 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

 -ระดับพื้นฐาน 
-ระดับดีขึ้นไป 
-ระดับดมีากขึ้นไป 
-ดีมาก Plus 

86.21% 
13.79% 
6.90% 

- 

100% 
79.31% 
27.59% 

- 

100% 
100% 

44.83% 
17.24% 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายปรีชา  ทองมูล หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นางสาวปิยะนุช  บุญทศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร.094-562-4651 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นางสาวปิยะนุช  บุญทศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

ตัวชี้วัด (R45) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA 
ค านิยาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบหลักท่ีส าคญัและ
จ าเป็นในการประเมิน  จ าแนกองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบย่อย  ประเด็นการประเมิน 
และแปลงไปสูค่ าถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี  ได้แก่  1. ดัชนี
ความโปร่งใส (Transparency) 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 3. ดัชนีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตังิาน4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity 
Culture) และ 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปูองกันการทุจริต 
ประกอบด้วย (1) ปลุกจิตส านัก (2) ปูองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุงการปูองกัน
การทุจริตใหเ้ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ตามเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ียดึหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  ครอบคลมุ
การปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ตั้งแต่การบรหิารงานของผู้บริหาร และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายใต้หน่วยงาน  ตลอดจนการประเมิน“ระบบงาน” ที่มีลักษณะที่ดี
ตามธรรมาภบิาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ีมุ่งการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  จุดเน้นหนักคือการประเมินตนเอง (Self Assessment)  
จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) หน่วยงานเปูาหมายคือ สสจ. รพศ. 
รพท. รพช. และ สสอ. ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
จ านวน  52 แห่ง 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์     1.ประเมินผลระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบรหิารราชการ 
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
    3.เพื่อน าผลการประเมินไปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 52 แห่ง จ าแนกดังน้ี 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี     จ านวน 1 แห่ง 
2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป             จ านวน 4 แห่ง  
3. โรงพยาบาลชุมชน /สาธารณสขุอ าเภอทุกแห่ง จ านวน 47 แห่ง 
    ประเมินตนเอง (Self Assessment ) ตามแบบส ารวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 26 ข้อ 
(EB1-26) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกดิความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้      

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บข้อมลูหน่วยงานเปูาหมาย ที่ตอบค าถามและเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องตามข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในแตล่ะข้อค าถามตามความเป็น
จริง  และให้คะแนนการประเมินฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 
ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (กันยายนของทุกปี) 
ก าหนดคะแนนในแตล่ะไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ระดับขั้นความส าเร็จ                   
(5 ระดับ) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

แหล่งข้อมลู แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity andTransparency 
Assessment : EBIT)ที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช. 

รายการข้อมูลที่ 1 A=จ านวนหนว่ยงานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ 

(Evidence Base)ผา่นเกณฑ์ร้อยละ90(ใน 1ปี) 
รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนหนว่ยงานท้ังหมดทีไ่ดร้ับการประเมิน ITA 
สูตรค านวณ (A/B) 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

หมายเหตุ : 
หน่วยงานจ านวน 52 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการ 
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบไดต้ามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Base) ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทกุปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 
(เดือนกันยายนของทุกปี) 
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                                        เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
หน่วยงานจ านวน 52 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ปฏบิัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหล ักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Base )  
ประเมินตนเองในรอบไตรมาสท ี่ 1- ไตรมาส 4 ด ังนี ้
การประเมินรอบไตรมาสท ี่1(ตุลาคม-ธ ันวาคมของทุกปี) 
Small Success :ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจกัษ์ ข้อEB 1–EB 4 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับคือระดับ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
1 ข้อ (EB) 2 ข้อ (EB) 3 ข้อ (EB) - 4ข้อ (EB) 

ระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ข้อของ (EB 1-EB4) 
2คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 ข้อของ (EB 1-EB4) 
3คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 ข้อของ (EB 1-EB4) 
5คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 4 ข้อของ (EB 1-EB4) 

 
การประเมินรอบไตรมาสที2่(มกราคม - มีนาคมของทุกป)ี  
ประเมินตนเองตามแบบหลกัฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ EB 1-EB 26 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- - 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที3่(เมษายน - พฤษภาคมของทุกป)ี  
ประเมินตนเองตามแบบหลกัฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ EB 1-EB 26 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85 
เกณฑ์ การให้
คะแนน ช่วงปรับ
เกณฑ์ การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 
 
การประเมินรอบไตรมาสที4่(มิถนุายน - กันยายนของทุกป)ี  
ประเมินตนเองตามแบบหลกัฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อEB 1-EB 26 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - 80 85 90  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- - 80 85 90 

 

 

 



179 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของหนว่ยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 100    (52 
หน่วยงาน) 

100    (52 
หน่วยงาน) 

100  
 (52 หน่วย 

งาน) 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

 1.นางฉัฐฉวี ใจแก้ว       หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล  
   กลุ่มงานนิติการ        ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี   
   หมายเลขโทรศัพท์ 081-470-8565  
 2.นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร.086-648-2118 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ธรรมาภิบาล  กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

หมายเลขโทรศัพท์045-262-692 ต่อ 1234 
ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางฉัฐฉวี ใจแก้ว     หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล  
   กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
   หมายเลขโทรศัพท์ 081-470-8565  
 2.นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร. 086-648-2118 
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ตัวชี้วัด  (R46) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี ้

ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนัก 
ความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่อง 
ตามสภาพสินทรัพย ์

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
สินทรัพย ์

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /
หนี้สินหมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการ
เทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ /
หนี้สินหมุนเวียน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด /
หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการ
เงิน 

 2.1 แสดงฐานะทาง
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)  
NWC< 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
หมุนเวียน หัก หนี้สิน
หมุนเวียน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0 

1 ผลประกอบการสุทธิ =  
รายได ้-ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง  
มี 2 มิติ 

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงิน 

3.1 มิติ NWC หรือทุน
หมุนเวียน ท่ีเพียงพอรับภาระ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน 
(กรณี NWC เป็นบวก &มี NI 
ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญัหาการเงิน
รุนแรงสามารถดไูด้ทั้ง 2 มิต ิ

a) ระยะเวลาทุนหมุนเวยีน
อาจหมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากท้ัง 2 มิติ มี
ผลกระทบต่อความอยู่รอด 
ของหน่วยบริการ 

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ > 3 เดือน ไมเ่กิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ  
แต่มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
หรือ 

c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ <หรือ = 3 เดือน 

2  
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  3.2 มิติ ผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพยีงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC 
ติดลบ &มี NI เป็นบวก) 

  

a) ผลก าไร สามารถปรับ 
NWC เป็นบวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ขาดเงินทุน
หมุนเวียน  

b) ผลก าไร สามารถปรับ 
NWC เป็นบวก > 3 เดือนไม่
เกิน 6 เดือน 

1  

c) ผลก าไร สามารถปรับ 
NWC เป็นบวก <หรือ = 3 
เดือน 

0  

3.3 กรณี NWC ติดบวก &มี 
NI เป็นบวก 

0  

3.4 กรณี NWC ติดลบ &มี NI 
เป็นลบ 

2  

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้ 
หน่วยบริการทีไ่ด้ 7 คะแนน มีความเสีย่งทางการเงินสูงสดุ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 
วัตถุประสงค ์ โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย ์

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ระบบรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด สป. ท่ีส่งสว่นกลาง  

(กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) ทุกวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
วิธีจัดเก็บข้อมลู กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
แหล่งข้อมลู A = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
ที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดบั 7 

รายการข้อมูลที่ 1 B= จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  

รายการข้อมูลที่ 2 (A/B) x 100 
สูตรค านวณ ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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                                               เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
ล าดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน/คะแนนแต่ละกิจกรรม 

1 มีการประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน ตรวจรายงานการประชุมก าหนดประเด็นปัญหาทีส่่งผล
กระทบต่อการเงินการคลัง 
 มีครบทุกเดือน  =  2 คะแนน      ทุก2เดือน = 1 คะแนน 
มีการประชุม  =  0.5  คะแนน   ไม่มี =   0 คะแนน 

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยร์ายได ้ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยร์ายได้ =  1  คะแนน    
 ไม่มีค าสั่ง =   0 คะแนน 

3 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์รายได้ทุก
เดือน 

รายงานการประชุมก าหนดประเดน็การจัดเก็บรายได้แต่ละ
กองทุนตามแผนการเงินการคลัง    วิเคราะห/์ปัญหา/แนว
ทางแก้ไข ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัเก็บ 
ประชุมทุกเดือน  =  1 คะแนน     มีประชุม = 0.5   
ไม่มี = 0   

4. รายได้ตามเกณฑ์ ณ เดือนท่ีปิดบญัชีแล้ว  รายได้ตามเกณฑ=์    1 คะแนน      
 รายได้ไมต่ามเกณฑ=์  0 คะแนน 

5 ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ์ ณ เดือน 
ที่ปิดบัญชีแล้ว 

ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ ์=  1 คะแนน       
ค่าใช้จ่ายเกินเกณฑ=์   0 คะแนน 

6 เจ้าหนี้การคา้ไมเ่พิ่มจากยอดยกมา  
เดือน กันยายน 2561 

เจ้าหนี้การคา้ไมเ่พิ่ม=  1 คะแนน       
เจ้าหนี้การคา้เพิ่ม=   0 คะแนน 

7 คงคลังรวมไม่เกิน 2 เดือน ไม่เกิน 2 เดือน=  1 คะแนน       
มากกว่าเกิน 2 เดือน=   0 คะแนน 

8 การบริหารต้นทุน(Unit Cost)ไม่เกินเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ไม่เกินเกณฑ=์  1 คะแนน       
เกินเกณฑ=์   0 คะแนน 

9 NI+ ณ เดือนปดิบัญชีแล้ว NI+=  1คะแนน       
NI-=   0 คะแนน 

10 Risk Score   0-3 Risk Score   0-3=  1คะแนน       
Risk Score   4-6=  0.5  คะแนน   
Risk Score  7=   0 คะแนน 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางร าไพ  สุวนาม  กลุม่งานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

คณะกรรมการ CFO ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางร าไพ  สุวนาม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 
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ตัวชี้วัด  (R47) ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล 
ค านิยาม คุณภาพข้อมูล  หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐาน

ข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้หน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันได้ (Health Information Exchange HIE) ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน และใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพือ่เตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของ
ข้อมูลสุขภาพรูปแบบอ่ืนๆที่จะเกดิขึ้นในอนาคต เพื่อให้ไดรู้ปแบบขอ้มูลสุขภาพที่
เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์  
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการสง่ผ่าน Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ประเมนิจากข้อมูลบุคคล 
(Person) ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ ประกอบด้วย  
1.ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (CID) 
2.ข้อมูลเพศ (sex) 
3.ข้อมูลสัญชาติ (nation) 
4.ข้อมูลวันเกิด (birth) 
5.ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหนา่ย (discharge) 
โดยมเีกณฑ์การประเมินดังนี ้
1.ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 
-ไม่เป็นค่าว่าง หรือ ตรงตามหลัก mod11 กรณสีัญชาตไิทย 
2.ข้อมูลเพศ (sex) 
-ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
3.ข้อมูลสัญชาติ (nation) 
-ตรงตามรหัสมาตรฐาน หากสญัชาติไทย ต้องไม่มี labor และหากเป็นต่างด้าว ต้องมี
ข้อมูลใน labor ด้วย 
4.ข้อมูลวันเกิด (birth) 
-เมื่อค านวณอายุของผูม้ารับบริการเทียบจากวันท่ีรับบริการแล้ว ต้องไม่มีค่าติดลบ  
และไม่เกิน 120 ปี 
5.ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหนา่ย (discharge) 
-ตรงตามรหัสมาตรฐาน  
-กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จ าหน่าย เมื่อตรวจสอบกับแฟูม DEATH  
ต้องไม่มีข้อมลูของบุคคลนั้น 
ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันท่ี 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เป็นรอบการ
ประเมินนั้นๆ ( 1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน) 
ตามเกณฑ์คณุภาพ 4 มติิ ประกอบด้วย 
1.ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)  
2.ความสอดคล้อง (Consistency) 
3.ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) 
4.ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลพืน้ฐานบริการสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับ 
ครอบคลมุหน่วยบริการสุขภาพสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและ
พิจารณาขยายผลการด าเนินงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง ในปีต่อไป 
2.เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลพืน้ฐานบริการสุขภาพท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับการ
แลกเปลีย่นและเช่ือมโยงข้อมลูสุขภาพภายใต้การปรับเปลีย่นโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพรูปแบบอ่ืนๆ 
       3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลการบริการกลุ่มส าคัญ บันทึกผลงานลงใน 
โปรแกรม UB- sims 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลบริการสุขภาพ จากหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล ผ่านระบบ

คลังข้อมูลดา้นการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ของจังหวัด  
และกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การสุ่มส ารวจข้อมลูหน่วยบริการ โดยคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟูม  
ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

แหล่งข้อมลู 1. หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทกุจังหวัด  
3. Health data center :HDCศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูลที่ 1 A  = จ านวนหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพข้อมลูบริการสุขภาพ 
รายการข้อมูลที่ 2 B  = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด 
สูตรค านวณ คุณภาพข้อมลู = (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
วิธีการประเมินผล :  - ประเมินจากคุณภาพข้อมูลที่บันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน การจดัเก็บและจัดส่งข้อมูล

ตามโครงสรา้งมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563  
- จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสขุประเมินรายหน่วย
บริการ/รายจังหวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Ranking) ปี 2563 

ค่าคะแนน เง่ือนไขรอบ 6 เดือน เง่ือนไขรอบ 12 เดือน 
5 คะแนน 1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล

ผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 80 
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
2.มีการบันทึกผลงาน UB-sims 
มากกว่าร้อยละ 80 

1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล
ผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 80 
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
-2.มีการบันทึกผลงานUB-sims 
มากกว่าร้อยละ 80 

3 คะแนน 1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60  - 79.99 
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
2.มีการบันทึกผลงาน UB-sims 
ร้อยละ 60-79 

1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60  - 79.99 
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
2.มีการบันทึกผลงาน UB-sims 
ร้อยละ 60-79 
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1 คะแนน 1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล
ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 60  
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
2.มีการบันทึกผลงาน UB-sims 
น้อยกว่าร้อยละ 60 

1.มีหน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูล
ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 60  
ของหน่วยบริการในเขตรับผดิชอบ 
2.มีการบันทึกผลงาน UB-sims 
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

เอกสารสนับสนุน 1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559       
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมลู  
3. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมลู         
    ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
  (http://spd.moph.go.th/healthdata/) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางหรรษา ช่ืนชูผล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255  E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255  E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 

 

ตัวชี้วัด (R48) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น smart Hospital 
ค านิยาม Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการจดับริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน
การปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคณุภาพดี มีความปลอดภยั 
และทันสมัยอย่างเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
1) Smart Place/Infra-structure 
          โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 
GREEN&CLEAN Hospital ของกรมอนามัย และจดัตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม ดมูีความ
ทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบรกิาร 
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2) Smart Tools  
          โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้มคีวามถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสีย่งความ
ผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมตัิ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดจิิทัล 
รูปแบบออนไลน ์
3) Smart Services  
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย และ พระราชบญัญัติการ 
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการ
เรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผูร้ับบริการ  การ
จัดเก็บข้อมลูเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical 
Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ   
การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรง
เวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
4) Smart Outcome 
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานใหม้ีความเช่ือมโยงกนัได้อย่างอัตโนมัติ โดย
น าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของ
โรงพยาบาล (Core Business Process) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ
บริหารจดัการได้อย่างรวดเร็ว ปูองกันความเสี่ยงดา้นการเงินการบญัชี การจัดซื้อจดัจ้าง 
ปูองกันปัญหาการขาดแคลนและความไมส่มดุลด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรในระบบ
บริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม  
 
5) Smart Hospital 
          โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
สามารถเปรยีบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้  มีการจดัการและปูองกัน
ความเสีย่ง (Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคณุภาพดี
ในทุกมิติ และมีการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
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** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart 
Hospital มีการด าเนินงาน ดังนี้  
1)Smart Place 
1.1ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุด
บริการ และหน้าห้องตรวจ  
2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด 
เช่น คิวพบแพทย ์
2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ 
เข้าสู่ HIS อัตโนมัต ิ
3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
3.1 BPM : ยกเลิกการเรยีกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ 
จากผู้รับบริการ 
3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 
Electronic Medical Records)  
3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) 
3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บรกิาร OPD  
3.5 BPM : มีบริการนดัหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจดักลุม่ผู้รบับริการ ได้รับบริการ
ตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอยา่งเหมาะสม 
 

 
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค ์ •เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
•โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยี ดิจิทลั ท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 
•บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
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•เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้าน ดจิิทัลที่
รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย • เปูาหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดบั A, S, M1, M2 
• เปูาหมายที่ 2 หมายถึง รพ. ระดบั F1, F2, F3  
• เปูาหมายที่ 3 หมายถึง รพ. นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย/์ทั่วไป/ชุมชน หน่วยบรกิารสังกัดกรม 
การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 

วิธีจัดเก็บข้อมลู  หน่วยบริการในกลุม่เปูาหมาย รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านกังานสาธารณสุข
จังหวัด 
 หน่วยบริการในกลุม่เปูาหมาย สังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค  
รายงานผลการด าเนินงานไปยังศูนย์ไอทีกลางของกรม 

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 1 ท่ีเป็นSmartHospital 

A2 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 2 ท่ีเป็น SmartHospital 
A3 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 3 ท่ีเป็น SmartHospital 

รายการข้อมูลที่ 2 B1 = จ านวนหน่วยบริการกลุม่เปาูหมายที่ 1 ท้ังหมด 
B2 = จ านวนหน่วยบริการกลุม่เปาูหมายที่ 2 ท้ังหมด 
B3 = จ านวนหน่วยบริการกลุม่เปาูหมายที่ 3 ทั้งหมด 

สูตรค านวณ (A1 / B1) x 100 , (A2 / B2) x 100 , (A3 / B3) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน) 
วิธีการประเมินผล :  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบผลการด าเนินงานและจัดส่งรายงานผล  

ไปยังกองบริหารการสาธารณสุข 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูลการใช้โปรแกรม Smart 

Health ID ในกระบวนการยกเลิกการเรยีกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่
ออกโดยราชการและจัดส่งรายงานผลไปยังกองบริหารการสาธารณสุข 

                                          เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 1.ผ่านเกณฑ์  GREEN&CLEAN hospital  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
2.Smart tool ด าเนินการกจิกรรม อย่างน้อย 1 ข้อ (ไม่เรียงล าดบั) 
3.Smart Service ด าเนินกิจกรรม อย่างน้อย 2 ข้อ (ไม่เรียงล าดบั) 

2 คะแนน 1.ผ่านเกณฑ์  GREEN&CLEAN hospital  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
2.Smart tool ด าเนินการกจิกรรม อย่างน้อย 2 ข้อ (ไม่เรียงล าดบั) 
3.Smart Service ด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย3ข้อ (ไม่เรียงล าดับ)    

3 คะแนน 1.ผ่านเกณฑ์  GREEN&CLEAN hospital  (ขั้นดีมากขึน้ไป) 
2.Smart tool ด าเนินการกจิกรรม  อย่างน้อย 1 ข้อ (ไม่เรียงล าดับ) 
3.Smart Service ด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 2 ข้อ (ไม่เรียงล าดับ)    

4 คะแนน 1.ผ่านเกณฑ์  GREEN&CLEAN hospital  (ขั้นดีมากขึน้ไป) 
2.Smart tool ด าเนินการกจิกรรม  อย่างน้อย 2 ข้อ (ไม่เรียงล าดับ) 
3.Smart Service ด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 3 ข้อ (ไม่เรียงล าดับ)    

5 คะแนน 1.ผ่านเกณฑ์  GREEN&CLEAN hospital  (ขั้นดีมากขึน้ไป) 
2.Smart tool ด าเนินการกจิกรรม  อย่างน้อย 2 ข้อ (ไม่เรียงล าดับ) 
3.Smart Service ด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 4ข้อ (ไม่เรียงล าดับ)    
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เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการตดิตั้ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลประชาชนกลาง 
จาก Population Information Linkage Center กรมการปกครอง) 

2. คู่มือการตดิตั้ง Q4U (โปรแกรมจดัการ Queue แจ้งเตือนล าดับเรียกผ่าน H4U 
app.) 

3. คู่มือการตดิตั้งเชื่อมข้อมูลของเครือ่งมือแพทย์ (Vital Sign) เข้าสู่ HIS อัตโนมัต ิ
4. แนวทางการด าเนินงาน Smart Hospital 

Based Line Data Based Line 
data 

หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital 

    

 รพศ./รพท. ร้อยละ - - 90.76 
 รพช. ร้อยละ - - 69.67 
 กรม ร้อยละ - - 71.15 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางหรรษา ช่ืนชูผล     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255     E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255        E-mail :    hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R49) ร้อยละของอ าเภอมกีารบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค านิยาม ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านแผน หมายถึง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ  

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการของเครือข่ายบริการสุขภาพ   
เป็นแบบ Single plan คือ ทุกแผนรวมเป็นแผนเดยีวกัน เช่น แผนปฏิบัติการ, 
แผนกองทุนสุขภาพต าบล แผนเงินบ ารุง  แผนงบอ่ืนๆ เป็นต้น  
และมีกระบวนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
1) การแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผน  
2) การวิเคราะห์ข้อมลูและจัดล าดบัความส าคญัของปัญหาในพ้ืนท่ี  
3) การน านโยบายสาธารณสุขจากทุกระดับ ประกอบการวางแผนในพื้นที่  
4) แผนปฏิบตัิการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาของ
พื้นที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย 
5) มีการสื่อสารแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดบัรับทราบ  
6) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเปาูหมายสู่ระดับบุคคล   
7) มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงาน 
ตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
8) แผนปฏิบตัิการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9) มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไปประกอบการวางแผน
ในรอบต่อไป 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ  
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ มีการบรหิารจดัการแผน ให้มปีระสิทธิภาพ 

สอดคล้องนโยบายระดับจังหวดั,เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข  
และมีความสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธจีัดเก็บข้อมลู จากการนิเทศตดิตามประเมินผลการท างานของพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบตัิการ 

ที่ขอรับการอนุมัติ  
แหล่งข้อมลู แผนปฏิบัติการเครือข่าย/รายงานการเบิกจ่ายงบโครงการ 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจดัการแผนระดับ 5 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท้ังหมด (25 แห่ง) 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินแผนปฏิบัติ 1 ครั้ง และตดิตามการด าเนินงานตามรอบที่ 1 เดือนมีนาคม  

รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม 
วิธีการประเมินผล 1.จากการนิเทศตดิตามประเมินผลการท างานของพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบตัิการ

ที่ขอรับการอนุมัต ิ
2.ตรวจสอบจากการด าเนินงานตามแผนในห้วงเวลาที่ก าหนด 
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                                           เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking)  ปี 2563 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ ์

ระดับ 1 
 

1.มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน 
2.มีการวิเคราะห์ข้อมลูและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขจากผลงานรอบปี
ที่ผ่านมา 
3.มีการน านโยบายจากทุกระดับเพื่อประกอบการวางแผน 

ระดับ 2 
 

มีแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย 

ระดับ 3 
 

1.มีการสื่อสารแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ 
2.มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและคา่เปาูหมายสู่ระดับบุคคล 

ระดับ 4 
 

มีการตดิตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล มีการรายงานตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
และแผนปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลา (น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
 

แผนปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 –84.99= 0.25 คะแนน 
ร้อยละ 85–89.99 = 0.50 คะแนน 
ร้อยละ 90 –94.99 = 0.75 คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 95  = 1 คะแนน 
หมายเหตุ ประเมินแผนปฏิบัติการไมร่วมโครงการที่ใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางอุษณีย์    เกิดมี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี       โทร  081-848-2883 
Email :   usanee31@yahoo.co.th หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข    สสจ.อุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล    หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี       โทร  089-845-2255 
Email :   hunsa_c@hotmail.com   หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 
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ตัวชี้วัด  (R50) ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธภิาพ 
ค านิยาม งบประมาณ(งบด าเนินงาน) หมายถึง เงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน)ที่ได้รับ

จัดสรรและได้รับโอนเงินประจ างวดตามผลผลติงบ Non-UC ปีงบประมาณ 
2563 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ไตรมาสที่ 2  เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 50 
ไตรมาสที่ 4  (วัดสิ้นเดือนสิงหาคม 2563) เบิกจ่ายสะสมไดร้้อยละ100 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครือ่งมือในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งตดิตามเร่งรดัการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้ตัวช้ีวัดร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด บรรลุด้วยเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานสถานการณ์การเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS 
แหล่งข้อมลู จากระบบ GFMIS   
รายการข้อมูลที่ 1 A = วงเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้เบิกจ่าย 
รายการข้อมูลที่ 2 B = วงเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 มีนาคม .2563  รอบที่ 2 สิงหาคม 2563 
วิธีการประเมินผล ประเมินจากการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
                                          เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
 

รอบประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอบที่ 1 <ร้อยละ 44 ร้อยละ 44-45 ร้อยละ 46-47 ร้อยละ 48-49 ≥ร้อยละ 50 
รอบที่ 2 

(ผลงานสะสม) 
<ร้อยละ 94 ร้อยละ 94-95 ร้อยละ 96-97 ร้อยละ 98-99 ร้อยละ 100 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางอุษณีย์   เกิดมี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    โทร  081-848-2883 
Email :   usanee31@yahoo.co.th หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th  

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร ์
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล   หน.กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโทร  089-845-2255 
Email :   hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R51) ร้อยละการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปงีบประมาณ 2563 
ค านิยาม งบค่าเสื่อม หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(ค่าเสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค ์ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏบิัติงาน รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนด 
เป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอทุกอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู ระบบรายงานงบค่าเสื่อม website สปสช. 
แหล่งข้อมลู website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 1 A = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2563 ที่ได้ด าเนินการบันทึกลงใน website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 2 B = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรร 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 ครั้ง (รอบท่ี 1 มีนาคม 2563, /รอบที่ 2 สิงหาคม 2563) 
วิธีการประเมินผล 1. ประเมินจากระบบโปรแกรมค่าเสื่อมของ สปสช. 

2. รายงานงบค่าเสื่อม จาก สนง.สสจ.อุบลราชธานี  
3. หลักฐานเชิงประจักษ์ (ส าเนาสญัญา/เบิกจ่าย) 

                                         เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
 

รอบประเมิน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอบที่ 1 

ประเมินการลงนามในสัญญา 
<ร้อยละ 84 ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99 ร้อยละ 100 

ไตรมาสที2่ 
ประเมินผลการเบิกจ่าย 

<ร้อยละ 84 ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99 ร้อยละ 100 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายรังสรรค์  ศรลี้วน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี         โทร. 095-613-6676 
Email :Rangsan2517@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล    หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    โทร  089-845-2255 
Email :  hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

ตัวชี้วัด  (R52) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบัญชี   
ค านิยาม คุณภาพบัญช ีหมายถึง การจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย

และมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงินของหน่วยบริการ รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน และ
เป็นปัจจุบัน ซ่ึงประกอบด้วย  กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
          1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร
พาณิชย์เข้าระบบ GFMIS 
 2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี ด้วยอิเล็คทรอนิคส์ 
 3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์  
มิติด้านงบการเงิน  กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 
 

 

การบริหารการเงินการคลัง   เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน หน่วยสนับสนุน 

1. การพัฒนาการน าข้อมูล
เงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS 
 

 1.แนวทางการน าเงินนอกเข้า GFMISด้วย บช 01 
และ บช.11 
2.โปรแกรม Mapping ผัง GL ไปสู่ GFMIS 
3.รายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด 
เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 

กองบริหารการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2. การพัฒนาคุณภาพบญัชี
(Accounting Audit : AC)      

1. โปรแกรมตรวจสอบประเมินคณุภาพบญัชี  
    อิเลคทรอนิคส ์
2. คู่มือตรวจสอบงบทดลอง  
3. คู่มือตรวจสอบบญัช ี

กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

3. การประเมินระบบควบคุม
ภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ 
มิติด้านงบการเงิน
(Electronics Internal 
Audit :EIA)  

1. โปรแกรมประเมินระบบควบคมุภายในด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 5 มิต ิElectronics Internal Audit 
:EIA ด้านมิติงบการเงิน 
2.คู่มือการประเมิน 5 มิต ิ
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
                   ก าหนดน้ าหนักคะแนนแต่ละกจิกรรมดังนี้ 

 1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 
    เข้าระบบ GFMIS  น้ าหนักร้อยละ 30 
 2. การพัฒนาคุณภาพบญัชี (Accounting Audit: AC) น้ าหนักร้อยละ 40 
 3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์  
    (Electronics Internal Audit :EIA) มิติด้านงบการเงิน น้ าหนักรอ้ยละ 30 
 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง โรงพยาบาลมผีลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
    จากคะแนนรวม ร้อยละ 100 
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2563 ร้อยละ 100 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
2. ใช้เป็นเครื่องมือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชยเ์ข้าระบบ GFMIS   

: เก็บข้อมูลจากรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS รายเดือน 
2.การพัฒนาคุณภาพบัญช:ี เก็บข้อมูลจากระบบอิเลคทรอนิคส์ รายเดือน  
3.การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์  
 (Electronics Internal Audit :EIA) มิติด้านงบการเงิน : เก็บข้อมูลจากระบบ  
 อิเลคทรอนิคส์ ไตรมาสที่ 4  

แหล่งข้อมลู จาก Website  1.Webonlineintra.gfmis.go.th 
                   2. www.hfo 63 .cfo.in.th 
                  3. https://jad.moph.go.th/main/eia หรือ 
                     https://jad.moph.go.th/app 

รายการข้อมูลที่ 1 A=จ านวนโรงพยาบาลที่ได้คะแนนผ่าน 
รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณ A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

                                                              เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563 
องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ขั้นตอนที่ 1 
(1 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2 
(2คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 
(3คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 4 
(4คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 
(5คะแนน) 

1.การพัฒนาการน า
ข้อมูลเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์เข้า
ระบบ GFMIS 
 

หน่วยบรกิารก าหนด
เป็นนโยบายการน า
เงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ GFMIS  

มีผู้รับผิดชอบระดับ
หน่วยบรกิาร 
ติดตาม กับกบัการ
น าข้อมูลเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์เข้า
ระบบ GFMIS 
 รายเดือน 

ไม่มีบัญชีเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์
ประเภทฝากประจ า 

หน่วยบรกิารน าเงิน
นอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์เข้า
ระบบ GFMIS ด้วย 
บช.11  
 รายเดือน 

หน่วยบรกิารม ี
รายงานการ
ประเมินผลความ
ถูกต้องบัญชีเงินสด 
เงินฝากธนาคารใน
ระบบ GFMIS 
ถูกต้อง 
รายไตรมาส 

2.การพัฒนาคุณภาพ
บัญชี (Accounting 
Audit: AC) 

มีคณะท างานพัฒนา
ระบบบัญชีของ
หน่วยบรกิาร เพือ่ 
ก าหนดประเด็น
ปัญหาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพบัญช ีซ่ึง
ประกอบดว้ยตัวแทน
จากทุกกิจกรรมงาน 
และมีการประชุม
อย่างน้อย 
ทุกไตรมาส  

คณะท างาน มีการ
รายงานถึง
ความก้าวหนา้ของ
การแก้ไขปัญหา
เสนอต่อผู้บริหาร 
(ทุกไตรมาส) 

มีการเสนอรายงาน
การเงิน            
การวิเคราะห์
สถานะการเงินของ 
รพ. เสนอต่อ
ผู้บริหาร  
(ผอ. รพ.)  
ทุกไตรมาส 

มีรายงานการเงิน       
ของลูกข่าย  
(รพ.สต.) ส่ง
ส่วนกลางได้ครบ 
ทุกแห่ง 

ผลงานหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับ    
(คุณภาพบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยบรกิาร  
แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์
100 %)  
 

3.การประเมินระบบ
ควบคุมภายในด้วย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(Electronics 
Internal Audit 
:EIA) 
มิติด้านงบการเงิน  
 

มี คณะกรรมการ/
คณะท างานระบบ
ตรวจสอบอัตโนมัต ิ
5 มิติ ของหน่วยงาน  

คณะกรรมการ/
คณะท างานฯมีการ
ประเมินแนบไฟล์ 
ตามหัวขอ้แบบ
ประเมินที่ก าหนดมิติ
ด้านงบการเงิน 
ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2562 เป็น
ต้นไป  

หน่วยบรกิารดูผล
การประเมินต้ังแต่ 
1 กรกฎาคม 2563 
และเสนอผลการ
ประเมิน มิติด้านงบ
การเงิน ให้ ผอ.รพ.
รับทราบ 

หน่วยบรกิารดูผลการ
ประเมินฯ และมีผล
คะแนน มิติด้านงบ
การเงิน ต่ ากวา่ ร้อย
ละ 90 ต้องจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรที่
พบจุดอ่อน 

มีผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
-มีผลคะแนน
ประเมินมิติด้านงบ
การเงินไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90  

 
เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละไตรมาสจะแบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมิน 

เป็น 5 ข้ันตอน โดยพิจารณาจากความส าเร็จของแตล่ะขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการประเมินผล  ผู้ประเมินจะประเมินทุกๆ ขั้นตอนท่ีมีความส าเร็จ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.การพัฒนาการน าข้อมลูเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS   
2. การพัฒนาคุณภาพบัญช ี(Accounting Audit: AC)  
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มติิด้านงบการเงิน  
 (Electronics Internal Audit :EIA)  
 นางล าดวน ศรีขาว 
 หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

1) 1. กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  อุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางล าดวน ศรีขาว  โทรศัพท์  081- 955-5620 
 (หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป   สนง.สสจ.อุบลราชธานี) 
2.นายอดิศักดิ์ ชามาตย์     โทรศัพท์  082-1591889 
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แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี ปีงบประมาณ 2563   
 

 

 

 

ภาคผนวก 
รายละเอียด นโยบายส าคัญ  

ประเด็น Re-Treat 10 ประเด็น 



สรุปประเด็น retreat  ป งบประมาณ2563สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น :แมและเด็ก 

เปาหมาย  (Target ) :เด็กอายุ 0 -5 ป พัฒนาการสมวัย IQ เฉลี่ย ผานเกณฑ สูงดี สมสวน 

Situation/baseline :เด็กอายุ 0 -5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการรอยละ 86.05มีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 23.52 เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีติดตามได รอยละ 97.97 

 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ รอยละ .......  เด็กมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 97.83การกระตุนพัฒนาการยังไมเปนไปตาม CPG 

มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

มาตรการท่ี 1 : เรงดวน 

 - เตรียมความพรอม

เด็กปฐมวัยในเด็กอายุ 

42 เดือนเพ่ือประเมินIQ 

ในป 2564  

 1. ทบทวนจัดทําฐานขอมูลเด็กท่ี

จะเขาประเมิน IQ ในป 64  

( พ.ย.62) 

2.จัดทําชุดรายการตรวจคัดกรอง

เด็กท่ีจะเขารับการประเมินIQในป 

2564 ใหเปนแนวทางเดียวกันท้ัง

จังหวัด 

( พ.ย.62) 

3. กําหนดเดือนรณรงค ใหรพ.สต.

ประเมินพัฒนาการเด็กพรอมกัน

ท้ังจังหวัด 

( 1-31 ธ.ค. 62) 

4.ทบทวนระบบการสงตอเด็กเพ่ือ

กระตุนพัฒนากการทุกระดับ  (รพ

ศ. รพช. รพ.สต)( พ.ย.62) 

5. กําหนดแนวทางการสงตอ

ขอมูล กรณีเด็กยายออกนอกพ้ืนท่ี 

( พ.ย.62) 

1. จัดทําทะเบียนขอมูลเด็กท่ีจะเขา

ประเมิน IQ ในป 64  ( พ.ย.62) 

2. ดําเนินการตรวจคัดกรองตาม

กําหนดหวงเวลาท่ีจังหวัดกําหนด 

( 1-31ธ.ค.62) 

3. สื่อสารแนวทางการจัดระบบการ

สงตอเด็กท่ีพัฒนาการลาชา จาก 

รพ.สต. มารับบริการท่ี รพช.(พ.ย.

62) 

4.สงตอขอมูล กรณีเด็กยายออก

นอกพ้ืนท่ี 

5. กําหนด PM  กํากับ ติดตาม ใน

ระดับ รพ.สต.( พ.ย.62) 

6. ติดตามและ Coaching ระดับ

ตําบล 

(ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2) 

1.เตรียมความพรอมเด็กเพ่ือ

ประเมิน IQ ป 64  โดยใชขอมูล

เด็ก 42 plus(พ.ย.62) 

2.ประเมินพัฒนาการเด็ก

กลุมเปาหมาย ตามมูลเด็ก 42 

plus(ภายใน ธ.ค.62) 

3. กระตุนและฝกทักษะพัฒนาการ

ในกลุมสงสัยลาชาและติดตามมา

รับการประเมินซ้ํา 

(ภายใน ม.ค.63) 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กท่ี

พัฒนาการไมผานเกณฑ (ตามขอ

3) (ภายในเดือน ก.พ.63) 

5.จนท.รพ.สต. นําสง เด็กท่ี

พัฒนาการไมผานเกณฑ (จากขอ

4)  เขารับการกระตุนพัฒนาการ

ในคลินิกกระตุนพัฒนาการ ของ 

รพช. ทุกราย 

ไตรมาส 1 

  1.เด็ก 42 เดือนไดรับการ

ประเมินพัฒนาการ  >90 % 

2. เด็กท่ีพัฒนาการไมผาน

เกณฑ ไดรับการฝกทักษะ

ทุกราย 

ไตรมาส 2 

  1. เด็ก 42 เดือนท่ี

พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ

การติดตามมาประเมินซ้ํา 

>90 % 

2. เด็กท่ีพัฒนาการลาชาได 

กระตุนพัฒนาการ ดวย 

TIDA4I >95 % 

 

MCH BOARD  

PM  ระดับ จังหวัด 

PM ระดับอําเภอ 

Monitor :ผาน Ub-SIMs

ทุกเดือน 

 

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

5.กําหนด PM ระดับ จังหวัด

ระดับอําเภอและติดตามการ

ดําเนินงานทุกเดือน 

6. ติดตามและ Coaching ระดับ

อําเภอตําบล 

(ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2) 

มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

มาตรการท่ี 2  : 

Health Activity 

1. ขับเคลื่อน งานอนามัยแมและ

เด็ก โดยกลไก MCH board ปร

รวมกับ Service plan สาขาทารก

แรกเกิด  

1.กําหนดชุดรายการการตรวจคัด

กรองและวางระบบการปฏิบัติให

เปนแนวทางเดียวกัน 

จัดทํา CPG การจัดบริการเด็ก

ปฐมวัย 

- จว.สงจํานวนเด็กเปาหมาย 

ใหอําเภอเพ่ือดําเนินการ

ภายใน สิงหาคมของทุกป 

- จัดทําแนวทางการใหยา

วิตามินเสริมธาตุเหล็ก 

 เด็ก 6 เดือน ถึง 2 ป 

.จัดระบบการติดตามเด็ก การสง

ตอ ท้ังภายในจังหวัดและนอกเขต

จังหวัด 

 

- จัดหาชุดทดสอบการตั้งครรภ 

สําหรับสนับสนุน รพ.สต. 

1.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก 

สําหรับเด็ก 0-5 ป โดยใชงบฯ PP 

ของเครือขายบริการสุขภาพ 

กลุมงานเภสัชตองดําเนินการจัดซื้อ

ยาใหแลวเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน  

 

จัดรูปแบบการกินยาวิตามินเสริม

ธาตเหล็ก 

การเบิกจาย– รพ.สต.ตองมาเบิกยา

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

จัดระบบการติดตามเด็ก การสงตอ 

ท้ังภายในจังหวัดและนอกเขต

จังหวัด 

- กําหนดหวงเวลาท่ีตองตามเด็กมา

- คนหาหญิงตั้งครรภ เชิงรุก ใน

ชุมชน โดย อสม. 

1.คัดกรอง,ติดตามและกระตุน

พัฒนาการเด็กโดยใชเครื่องมือ 

DSPM / TEDA 4I / DAIM 

2.คัดกรองและรักษาภาวะโลหิต

จาง (เจาะHCTทุกราย) 

. 3.กําหนดวันประเมินพัฒนาการ

แยกออกจากวันรับวัคซีน (ทุกวัน

พฤหัสของเดือน) 

การเบิกจาย– รพ.สต.ตองมาเบิกย

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

การกินยา 

1. รพ.สต มีทะเบียนรายช่ือเด็ก

กลุมเปาหมายให อสม. 

2.  รพ.สต..สื่อสาร อสม.เพ่ือให

เด็กกินยาทุกสัปดาห ๆละ 1 ครั้ง 

กําหนดเปนเชาวันจันทร ของ

ไตรมาส ท่ี 1 

1. โรงพยาบาลมีแผนการ

จัดซื้อยาวิตามินเสริม

ธาตุเหล็กรอยละ 100 

2. ทีมพัฒนางานแมและ

เด็กสสจ.อบ.ลง

Coaching ครอบคลุม 

25 อําเภอ 

 

1. เด็ก 42 เดือนไดรับการ

ตรวจคัดกรองตามชุด

รายการท่ีกําหนด ไมนอย

กวารอยละ 90 

 2. หนวยบริการมีฐานขอมูล

เด็กเปราะบางและจัดบริการ

เยี่ยมบาน 

อยางนอยรอยละ 90 

ไตรมาสท่ี 2  

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

- กําหนดหวงเวลาท่ีตองตามเด็ก

มารับบริการ 

  - สงขอมูลใหผูรับผิดชอบในการ

ตามระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน 

- กรณีสงตอ หนวยบริการตนทาง

ตองประสานขอมูลกับหนวย

บริการปลายทาง  

(คณะทํางานท่ีดูแลเด็กตองมาคุย

วางระบบดวยกัน) 

-จนท.ลงตามถึงบานในเด็กท่ีถูก 

สงตอหาระบบท่ีพ้ืนท่ีท่ีสงตอ 

 

4.กํากับ ติดตาม ประเมินผล ใน

รูปแบบการ -การลงCoaching 

พ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ ตําบล 

3. มหัศจรรย 1000วันแรกแหง

ชีวิต :เนนกอนตั้งครรภ ไปสู ANC 

คุณภาพ หลังคลอด การกระตุน

พัฒนาการเด็กท่ีบาน 

  3. กําหนด PM ระดับจังหวัด 

อําเภอ 

PM  จังหวัด: ผูรับผิดชอบงาน

พัฒนาการ 

PM อําเภอ   :ผช.สสอ. /

ผูรับผิดชอบงานพัฒนาการ สสอ. 

รับบริการ 

  - สงขอมูลใหผูรับผิดชอบในการ

ตามระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน 

- กรณีสงตอ หนวยบริการตนทาง

ตองประสานขอมูลกับหนวยบริการ

ปลายทาง  

(คณะทํางานท่ีดูแลเด็ก 

ตองจัดใหมี Project manager การ

วัด IQ 

คือ Mister IQ 2564 (ระดับอําเภอ) 

 

สัปดาหกรณีตรงวันหยุดเลื่อนเปน

เชาวันถัดมา  

รูปแบบ  ใหเปนหมูบาน– โดย  

อสม.และจนท.เบิกยาใหพอใชใน

แตละครั้ง เพ่ือนําไปใหเด็กกินใน

คราวเดียว (1 ขวด : เด็กหลายๆ

คน)  โดย อสม.  

(ไมแนะนําการจายแบบ1 คน :1 

ขวด) 

จัดทําแนวทางการใหยาวิตามิน

เสริมธาตุเหล็ก 

 เด็ก 6 เดือน ถึง 2 ป  กิน ครึ่ง

ชอนชาเด็ก 3 –5 ป กิน 1 ชอนน

ชา  

3.รพ.สต.ประเมินผลในportfolio 

ทุก 3 เดือนกําหนดธันวาคม  

มีนาคม  มิถุนายน กันยายน 

 

3.การจายยานํ้าเสริม ธาตุเหล็ก 

ตามชวงอายุในชุมชน (ระบุวัน

รณรงครายสัปดาห ) 

- 5.จายวิตามินเสริมธาตุเหล็กทุก

ราย 

6. จัดทํา Care Plan ทุกคน

porfolio 

1.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ป 

ไดรับยาวิตามินเสริมธาตุ

เหล็ก ไมนอยกวารอยละ 90 

2. จัดบริการเยี่ยมบานกลุม

เด็กเปราะบางในพ้ืนท่ี 

อยางนอยรอยละ 60 

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

ทําหนาท่ี Monitor และแกไข

ปญหา 

 

4.มีจิตอาสาพัฒนาการ  

- ติดตาม/คนหา (เด็กดอยโอกาส, 

เปราะบาง, 

ทุพโภชนาการ) 

 

มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

มาตรการท่ี 3 : Social 

Activity 

1. มหัศจรรย 1000 วันแรกแหง

ชีวิต: เนน กอนตั้งครรภ ไปสู ANC 

คุณภาพ  

2.กลไกการขับเคลื่อน Care plan 

บุคคล(ออกแบบ )ครอบครัว 

ชุมชนโดยใช พชอ.รวมขับเคลื่อน

ใหเกิดคุณภาพและรูปธรรม 

3.เยี่ยมเสริมพลัง/รวมประเมิน

คณะอนุกรรมการจังหวัด 

 

1. กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม 

ประเพณี โดยผูนํา (ลูกชุมชน  

,หลานนายก, ครอบครัว

นายอําเภอ) 

2. ใชกลไกคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.)การบูรณาการ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. ใชกลไกการขับเคลื่อนดวย 

CFT ในการ 

4. มีตนแบบพัฒนาการเด็ก :5 

อําเภอ คือ วาริน พิบูล  

เหลาเสือโกกฯ  

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมของชุมชน

และทองถ่ิน 

 

1. การใช Care plan ใน

การกําหนดแผนการ

ดูแลบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน 

2. การคืนขอมูลให 

พชอ.(เลขา) 

2. กลไก” กองทุนตําบล”สงเสริม

และแกปญหาในพ้ืนท่ี 

- นม 90 วัน 90 กลอง สําหรับ

หญิงตั้งครรภ 

-นมจืดสําหรับเด็กปฐมวัย 

- นิทานและของเลน ตามกลุมวัย  

    - สนับสนุน นม ไข เพ่ือ

แกปญหาเด็กผอม 

3. ธนาคารนมแม /มุมนมแมคือ 

The must ปน้ี จากการ Retreat 

(อยากใหมีทุก รพ.สต. ถาเปนไป

ได)ให Focus ท่ี จนท.กอนคะและ

อําเภอท่ีมีโรงงาน (Area base) 

ไตรมาส ท่ี 1 

1. วัดเขารวมกิจกรรม

ทําบุญใสบาตรดวยนม

จืด 

อยางนอยอําเภอละ 1 

วัด 

3. จํานวนศูนยเด็กท่ี

สมัครเขารวมการ

พัฒนาศูนยเด็ก EF  

หรือ Hiscopeอยาง

นอย 2 แหง 

ไตรมาสท่ี 2 

1..วัดเขารวมกิจกรรมทําบุญ

ใสบาตรดวยนมจืด 

เพ่ิมจากไตรมาสท่ี 1 อยาง

นอยอําเภอละ 1 วัด 

2..ทีมCFCT จังหวัด (สธ. 

พมจ. ศธ. ทองถ่ิน ภาค

ปชช.) ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเสริม

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

4. คณะทํางานขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี/

ชุมชน/หมูบานดวย  CFT / CFCT  

   - สงเสริมพัฒนาผูดูแลหลัก ดวย

กิจกรรม กิน กอด เลน เลา นอน 

เฝาดูฟนตองมีการ Follow 

อยางไร 

 -  หองสมุดนิทานและของเลนใน

ชุมชน 

 (มีระบบยืมกลับบาน) 

  – การออกกําลังกายและแนะนํา

โภชนาการสําหรับเด็กท่ีมีปญหา

ทุพโภชาการ  

 (อวน เตี้ย ผอม) 

5. สงเสริมเรียนการรูเด็กปฐมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

.ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ือ

ความฉลาดเด็กปฐมวัย หลักสูตร 

(Excecutive Function)และหรือ 

หลักสูตรการพัฒนาแบบ High 

Scope 

 

พ้ืนท่ี   เหลาเสือโกก  นาเยีย   

ศรีเมืองใหม และพ้ืนท่ีท่ีสมัครใจ

เขารวม Coทองถ่ิน /พมจ. 

4. รพ.สต. จัดใหมีหนังสือนิทาน 

พลัง โซนละ 2 อําเภอ 

ไตรมาสท่ี 3 

 

มีธนาคารนมแม  ในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีสมัครใจ 

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Smallsuccess M&E 

และของเลนในมุมพัฒนาการ โดย

จัดระบบใหหญิงตั้งครรภ 

ผูปกครอง ไดยืมหนังสือนิทานมา

อานใหลูกฟงเวียนไปจนครบ  โดย 

ทีม CFCT  

จิตอาสา 

5. รพ.สต.รวมกับ ศพด.และชมรม

ผูสูงอายุติดสังคม จัดกิจกรรม  ผู

สูงวัยหวงใยลูกหลาน 

โดยจัดทําแผนใหกลุมผูสูงวัยมา

เลานิทานใหเด็กฟง หรือมาสอน

การทําของเลนจากภูมิปญญา 

ทุกเดือน ๆละ 1 ครั้ง 

 

 

 



สรุปประเด็น retreat  ป งบประมาณ2563สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น :.สงเสริมสุขภาพผูสูงอายเุปาหมาย 

เปาหมาย (Target ) :ประชาชนผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (กายฟต จิตดี มีออม ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย)- 

Situation/baseline: ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในป2564โดยจะมีผูสูงอายุรอยละ20…ของสัดสวนวัยแรงงานจากรายงานสถานการณพบวา สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง

อยางตอเน่ือง.นขณะท่ีมีสัดสวนประชากรสูงอายุมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย  ๆ

 

มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Small success M&E 

มาตรการท่ี 1  :

เตรียมพรอมเขาสูวัย

สูงอายุ Pre-aging 

45-59 

 -สงเสริมความรอบรู

พฤติกรรมสุขภาพท่ี

เหมาะสม(กายฟต จิตดี 

มีออม) 

  1. กําหนดเปาหมาย หลักการ

สรางรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบ

องครวม แนวทาง กิจกรรม  

   2. สงเสริมหนวยงานใหเกิด

กิจกรรม ปองกันความเสี่ยง NCD 

/สงเสริมออกกําลังกาย ในระดับ 

องคกร/บุคคล    ( กิจกรรม

Shopping) จัดทําแบบลงสมัครใน

โครงการสมัครทางฟอรม QR 

CODE 

เนนหนวยงาน บุคลากรใน

สังกัด สสจ. 

- เปาหมาย 136 คน 

 

 1.หนวยงานในสังกัด จัดกิจกรรม

สงเสริมใหกลุมเปาหมายไดมี

กิจกรรมปองกันความเสี่ยง NCD /

สงเสริมออกกําลังกาย ในระดับ 

องคกร/บุคคล 

 

 ไตรมาสท่ี 1 

 1.จํานวนบุคคลากรและ

ภาคีเครือขายไดรับการ

พัฒนาอบรมเดือนม.ีค62 

 

 ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

-ดําเนินการ/ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

-ติดตามผลดําเนินการ

วิเคราะห 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

-ดําเนินการทํารายงาน

เดือน/ประเมินผล 

-การดําเนินการแลวเสร็จ

80% 

 

 

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Small success M&E 

มาตรการท่ี 2 : บูรณา

การการคัดรองสุขภาวะ

ในกลุมผูสูงอายุและ

จัดระบบสงตอใน 

กลุมผูสู.อายุ (60 ป ข้ึน

ไป) 

 

1. กําหนดแนวทางการคัดกรอง

สุขภาพ ผูสูงอายุเชิงบูรณาการ /

ระบบสงตอ 

 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 3. กํากับติดตาม ประเมินผล 

ระดับอําเภอ  

 

1. PM ระดับอําเภอกํากับ

ติดตาม ประเมินผล ระดับ

ตําบล 

2. จัดระบบการสงตอเพ่ือการ

ดูแลตอเน่ือง ผูสูงอาย ุ

 

1. ตรวจคัดกรองผูสูงอายุ / 

ประเมินสภาวะสุขภาพ / สงตอ

ตามระบบ 

2. ติดตามดูแลตอเน่ือง 

 

ไตรมาสที่ 1(3 เดือน)  

1.จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุเพื่อ

ประเมินADL กลุมเปาหมาย/

กลุมเส่ียงและวางแผน/โครงการ

ในป63ภายในพ.ย.62 

2.ทบทวนจัดทํา/พัฒนาส่ือ

(แนวทางหรือมาตรฐาน

นวัตกรรมในธ.ค.62 

3.ประสาน/ติดตามระบบการ

ดูแลผูสูงอายุ 

ไตรมาส ที่ 2 (6 เดือน) 

1.ผูสูงอายุไดรับการตรวจคัด

กรองม.ค-มี.ค.63 

ไตรมาสที่ 3  (9เดือน) 

2.ติดตามและขับเคล่ือนชมรม

ผูสูงอายุ /โรงเรียนผูสูงอายุ/วัด

สงเสริมสุขภาพในพื้นที่ /ระบบ

การสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว( Long Term Care) 

3.กํากับ ติดตามเยี่ยมเสริม

พลังพ.ค-กย.63 

ไตรมาสที่ 4 (12เดือน) 

-การดําเนินการแลวเสร็จ40% 

 

 

 

 



มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล Small success M&E 

มาตรการท่ี 3: Social 

Activity 

1.  พัฒนาชุดความรูดาน

สาธารณสุข สําหรับสอน ใน

โรงเรียนผูสูงอาย ุ

2. พัฒนาศักยภาพบุลากรระดับ

ตําบล เพ่ือใหความรูผูสูงอายุ ใน

โรงเรียน ผูสูงอาย ุ

3. ประสานงานภาคีระดับจังหวัด 

สนับนสนุนเชิงนโยบาย ( พม./

อปท.) 

 

1. ประสานงานภาคีระดับอําเภอ 

สนับนสนุนเชิงนโยบาย ( พม./

อปท.) 

จิจตอาสาดูแลสภาพแวดลอมใน

บานกลุมผูสูงอายุ (เนนกลุมติด

บาน) ปองกันอุบัติเหตุจากการหก

ลม(จัดทีมจิตอาสารวมกับ อปท.) 

  2. ขับเคลื่อนประเด็นผานกลไก 

พชอ. 

 3.โรงเรียนผูสูงอายุคุณภาพ(เนน

สงเสริม) เปาหมาย โรงเรียน 

ผูสูงอายุ 58 แหง 

1. ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ (ไม

เนินปริมาณ  สงเสริม 

สนับสนุนใหชมรม มี

กิจกรรม 3 อ. 2 ส. เนนให

เกิดอําเภอละ 1-2 ชมรม 

ขยายผล / ยกระดับชมรมท่ี

ดําเนินการดีอยูแลว) 

( 50  ชมรม) 

 

1. จิตอาสาดูแล

สภาพแวดลอมในบาน

กลุมผูสูงอายุ (เนนกลุมติด

บาน) ปองกันอุบัติเหตุ 

จากการหกลม (จัดทีมจิต

อาสารวมกับ อปท.) 

 

1. 3.โรงเรียนผูสูงอายุคุณภาพ

(เนนสงเสริม) เปาหมาย 

โรงเรียน ผูสูงอายุ 58 แหง 

3. สรางความเขมแข็งของสมาชิก

ในชมรมผูสูงอายุ /โรงเรียน

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

  

 

 

 



รายละเอียดกิจกรรม แนบทายเอกสาร 

 

กิจกรรมสงเสริมความรอบรูพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม(กายฟต จิตดี มีออม) 

กายฟต 

- การออกกําลังกายตองตอเน่ือง อยางนอยสัปดาหละ 3 วันครั้งละ30 นาที/มีความรูโรคไมติดตอ อาทิ เบาหวาน  ความดันโลหิต เบาหวาน /มีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพเชนมีการตรวจ

รางกายประจําป 

-ปองกันความเสี่ยง NCD 

- สงเสริมออกกําลังกาย(3อ. 2ส.) 

จิตดี  

–  มีการประเมินดวย TMHI -15 / และสามารถควบคุมอารมณตนเองไดด ี

 - ปองกันความเสี่ยง จากภาวะซึมเศรา  

มีออม 

 –  ผูเขารวมโครงการมีความรูดานการออมเงินผานธนาคาร การประกันภัย การประกันชีวิต /มีทัศนคติท่ีดีหรือเห็นดวยในการวางแผนการใชเงิน/ การออมจากการปลูกตนไมแพงสินทรัพยให

เปนทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็น รายการประเมิน 
(รพ.สต.)สําหรับชุมชน 

  (รพช.ขึ้นไป)สําหรับหนวยบริการสุขภาพ 

1. คัดกรองปญหาสําคัญและโรค 

ท่ีพบบอยในผูสูงอาย ุ

  

  

  

  

  

  

เบาหวาน คัดกรองโรคเบาหวาน : การตรวจเลือด 

ความดันโลหิต คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง :วัดความดันโลหิต 

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด

เลือดสมอง 
คัดกรองความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง(7ขอ) 

สุขภาพชองปาก 

 
ประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอาย ุ ตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากร 

สุขภาวะทางตา 

  คัดกรองสุขภาวะทางตา(5ขอ) ประเมินการมองเห็น: Snellen Chart 

2. คัดกรองกลุม 

Geriatric syndromes 

  

  

  

  

  

  

  

สมรรถภาพสมอง 

  
ทดสอบสภาพสมอง : ATM (10ขอ) ทดสอบสภาพสมอง MMSE-T 2002(10ขอ) 

ภาวะซึมเศรา 

  
คัดกรองโรคซึมเศราดวย2 คําถาม (2Q) คัดกรองโรคซึมเศราดวย9 คําถาม (9Q) 

ขอเขาเสื่อม 

  
คัดกรองโรคขอเขาเสื่อม(5ขอ) คัดกรองโรคขอเขาเสื่อมทางคลินิก 

ภาวะหกลม คัดกรองภาวะหกลม : TUGT 



  

  

  

  

การกลั้นปสสาวะ  คัดกรองภาวะกลั้นปสสาวะ  ตรวจประเมินการกลั้นปสสาวะโดยแพทย 

ภาวะโภชนาการ 

  

คัดกรองภาวะโภชนาการ :ดัชนีมวลกาย 

(BMI) 
ประเมินภาวะโภชนาการ(6ขอ) 

ปญหาการนอน 

  
ประเมินปญหาการนอน(2ขอ) ตรวจประเมินปญหาการนอนโดยแพทย 

3. ประเมินสมรรถนะ 

ผูสูงอายุเพ่ือการดูแล 

 

 

สมรรถนะผูสูงอาย ุ

 

 

 

ประเมินคววามสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(10ขอ) 

คัดกรองผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลระยะ

ยาว 
ประเมินผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลระยะยาว 

 

 

แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป เพ่ือผาตัดตอกระจก 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

การคัดกรองโดย อสม. 

๑. ให อสม. คัดกรองตอกระจก ชนิดบอด และชนิดสายตาเลือนราง แบบงาย โดยใหเจาหนาท่ีจัดเตรียมขอมูล รายช่ือผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ แยกรายหมูบาน ให อสม.ท่ีรับผิดชอบ       

ไปคัดกรองตามแบบคัดกรอง (ขอมูลตาม  JHCIS  สสจ) 

๒. ใหผูถูกคัดกรอง (ผูสูงอายุ) น่ังหางจากผูคัดกรอง (อสม.)  

ระยะ ๖ เมตร ผูคัดกรองชูน้ิว ๓ น้ิว  

 มองเห็น  สายตาปกติ บันทึก ในแบบคัดกรอง วาอานไดท่ีระยะ ๖ เมตร และ 

เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช.บันทึกใน Vision ๒๐๒๐ วา เห็น 

 มองไมเห็น  ใหผูถูกคัดกรอง (ผูสูงอายุ) น่ังหางจากผูคัดกรอง (อสม.) ระยะ ๓ เมตร 



เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช.บันทึกใน Vision ๒๐๒๐ วา ไมเห็น 

ระยะ ๓ เมตร ผูคัดกรองชูน้ิว ๓ น้ิว  

 มองเห็น  สงสัยตอกระจกชนิดเลือนราง บันทึกในแบบคัดกรอง วาอานไดท่ีระยะ ๓  

เมตร เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช.บันทึกใน Vision ๒๐๒๐ วา เห็น 

 มองไมเห็น สงสัยตอกระจกชนิดบอด บันทึกในแบบคัดกรอง วาอานไมไดท่ีระยะ ๓  

เมตร เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช.บันทึกใน Vision ๒๐๒๐ วา ไมเห็น 

๓. อสม. สง ผูสูงอายุ ท่ีสงสัยตอกระจก ชนิดเลือนราง และชนิดบอด ไป รพ.สต./รพช. เพ่ือวัดสายตาอยางละเอียด (วัด VA) 

การวัดสายตาแบบละเอียด (วัด VA) โดย เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช. 

๑. เจาหนาท่ี รพ.สต./รพช. วัดสายตาแบบละเอียด (วัด VA with Pin hole) ในผูสูงอายุท่ี ผานการคัดกรองจาก อสม. และ สงสัยตอกระจก ชนิดสายตาเลือนราง และ ตอกระจกชนิด

บอด บันทึกในแบบคัดกรอง และบันทึกใน คา VA ใน Vision ๒๐๒๐  

๒. ในกรณีท่ี VA with PH ๒๐/๒๐๐ สงสัยตอกระจกชนิดสายตาเลือนราง (Low Vision Cataract) VA with PH นอยกวา หรือ เทากับ ๒๐/๔๐๐ สงสัยตอกระจกชนิดบอด (Blinding 

Cataract) สอบถามประวัติ โรคประจําตัว การแพยา การใชยาละลายลิ่มเลือด การผาตัดตอกระจก  

๓. ประสานพยาบาลเวชปฏิบัติตา หรือ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

             โซน  1  โรงพยาบาลสรรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ       

             โซน  2  โรงพยาบาลตระการพืชผล  

             โซน  3  โรงพยาบาลวารินชําราบ   โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค 

             โซน  4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

เพ่ือนัดหมายการสงตอผูปวยเขารับการผาตัด 

 รพ.สรรพสิทธิประสงค                               โทร. ๐๔๕ -  

 รพ. ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ โทร. ๐๔๕ -  

 รพ.ตระการพืชผล  โทร. ๐๔๕ – 

       รพ.วารนิชําราบ                             โทร. ๐๔๕ - 

       รพ.คายสรรพสิทธิประสงค  โทร. ๐๔๕ - 

       รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทร. ๐๔๕ - 

๔. สงตอผูปวยไปรับการผาตัด ตามท่ีไดประสานไว โดย นําแบบบันทึกการคัดกรองไปดวย (ใชเปนใบสงตอ) โดย ทําสําเนาเก็บไวท่ีหนวยบริการ ๑ ฉบับ เพ่ือใชติดตามผลการผาตัดและให

ผูปวยนําสมุดประจําตัวผูปวย ยาประจําตัว และญาติไปในวันพบจักษุแพทยดวย 



พยาบาลเวชปฏิบัติตา / จักษแุพทย 

๑. วัดสายตาแบบละเอียด (วัด VA with Pin hole) บันทึก ตรวจรางกาย ตรวจตา ใหการวินิจฉัย และการรักษา ในแบบคัดกรอง (ใบสงตอ)  

๒. ข้ึนทะเบียนผูปวย วันนัดผาตัด ในแบบคัดกรอง บันทึก VA การวินิจฉัย วันนัดผาตัด ใน Vision Thailand ๒๐๒๐  

 Blinding Cataract  นัดผาตัดภายใน ๓๐ วัน 

 Low vision Cataract นัดผาตัดภายใน ๙๐ วัน 

๓. บันทึกผลการผาตัด ใน Vision Thailand ๒๐๒๐  

๔. แบบบันทึกการคัดกรอง (ใบสงตอ) เพ่ือสงขอมูลกลับ ใหหนวยบริการท่ีสงตอ (รวบรวมสงใหกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือคัดแยกสงกลับ

แตละอําเภอ) 

 



แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Area Base 

ปงบประมาณ งบประมาณ 2563  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น :  Re-Treat เบาหวาน  / ความดันโลหิตสูง / ไตเรื้อรัง 

ประเด็นท่ีตองการ: 

1. มาตรการท่ีสําคัญเนนหนักในป 63 

1) สรางความรอบรู (HL) ในการลดหวาน มัน เค็ม ในบาน โรงเรียน และชุมชน (บูรณาการกับ Setting โรงเรียน, ชุมชน, HL) 

2) HBP คุณภาพและพัฒนาทักษะ อสม.เรื่องการวัด BP คุณภาพ 

3) ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไมเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 

2. เปาหมาย :  

1) 25 อําเภอ  

2) พ้ืนท่ีเขมขน HBP คุณภาพ : 1 รพ.สต. 1 หมูบาน 

3) พ้ืนท่ีปกติ : ทุก รพ.สต. ดําเนินการตามนโยบาย 

3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการท่ี 1 สรางความรอบรู (HL) ในการลดหวาน มัน เค็ม ในบาน โรงเรียน และชุมชน  

บูรณาการกับ Setting โรงเรียน, ชุมชน, HL 

มาตรการท่ี 2HBP คุณภาพและพัฒนาทักษะ อสม.เรื่องการวัด BP คุณภาพ 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

Key Activity  

HBP คุณภาพ 

และพัฒนา

ทักษะ อสม.

เร่ืองการวัด BP 

คุณภาพ 

 

1.พัฒนาทักษะของอสม. 

เก่ียวกับการวัดความดัน

โลหิต 

2.การติดตามกลุมเสี่ยง 

3.การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

1. กําหนดนโยบายและ

ช้ีแจงระดับอําเภอ 

2. พัฒนากรอบการ

ดําเนินงาน แนวทางการท่ี

เปนมาตรฐาน 

3. จัดทําขอมูล กลุมเสี่ยง, 

กลุมสงสัยปวย เพ่ือทํา HBP 

สนับสนุนอําเภอ 

4. สรุปผลการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงาน  HBP คุณภาพ 

1.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน HBP ตามนโยบาย ท้ังดาน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครื่องวัดความดัน

โลหิต 

2.พัฒนาศักยภาพ จนท.รพ.สต. ในการดําเนินงาน HBP 

ใหไดตามกรอบการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 

3.จัดทําขอมูล กลุมเสี่ยง, กลุมสงสัยปวย เพ่ือทํา HBP 

สนับสนุนรพ.สต. 

4. จัดหาเครื่องวัด BP ใหเพียงพอกับการใชในการ

ปฏิบัติงานสําหรับ อสม.ผาน พชอ. (งบสนับสนุนจาก

กองทุนสุขภาพตําบลหรือ อ่ืนๆ) 

5.ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัด BP ปละ 1 เครื่อง โดยให 

หนวยงานระดับอําเภอรับผิดชอบในการตรวจสอบ

คุณภาพ 

6. กําหนดพ้ืนท่ีดําเนินงานเขมขน รพ.สต.ละ 1 หมูบาน 

7. รายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทุกรายไตรมาส 

1. คัดกรองสุขภาพ 

2. ติดตามกลุมเสี่ยง, กลุมสงสัยปวย เพ่ือทํา HBP 

3. ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4.กรณีความดันโลหิตยังสูง ใหสงตอเพ่ือรับการวินิจฉัย 

ท้ังน้ี การดําเนินงานในป 2563 จะกําหนดแนวทางพ้ืนท่ีเขมขน เพ่ือ

พัฒนาการดําเนินงาน HBP คุณภาพ ดังน้ี 

พ้ืนท่ีเขมขนดําเนินงาน HBP คุณภาพ อยางนอย 1 หมูบาน ตอ 1 รพ.สต. 

1.คัดกรองสุขภาพประชาชน 35 ป ข้ึนไป 

2.พัฒนาศักยภาพ อสม. การทํา HBP ใหไดมาตรฐาน 

3.จัดหาเครื่องวัด BP ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

4.ติดตามการดําเนินงาน HBP ของ อสม. 

5.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 

6.สรุปผลการดําเนินงาน ในพ้ืนท่ีเขมขน 

 

 

 

 



Small success HBP คุณภาพและพัฒนาทักษะ อสม.เรื่องการวัด BP คุณภาพ 

M&E ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.ประชากรกลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัด

กรอง  

 

-ประชากรกลุมเปาหมายอายุ 35 ปข้ึน

ไป ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

รอยละ 60 

- ประชากรกลุมเปาหมายอายุ 35 ปข้ึน

ไป ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ  

รอยละ 100 

  

2.กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 - กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบไดรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม รอยละ 60 

- อําเภอ ติดตาม ประเมิน กิจกรรม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คนหา

ปญหา และหาแนวทางแกไข 

- กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงใน

เขตรับผิดชอบไดรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม รอยละ100 

- สรุป ประเมิน  

- สงคืนขอมูล  

- วางแผนพัฒนาในปถัดไป 

3.กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน  

 

 - กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ี

บาน  

   - พ้ืนท่ีท่ัวไป HBP >รอยละ 20 

   - พ้ืนท่ีเขมขน HBP ≥รอยละ 40 

- กลุมสงสัยปวย หลัง HBP ไดรับการสง

ตอ เพ่ือวินิจฉัย และดูแลรักษา รอยละ

100 ท้ังพ้ืนท่ีท่ัวไป และพ้ืนท่ีเขมขน 

กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต

รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิต

ท่ีบาน  

   - พ้ืนท่ีท่ัวไป HBP >รอยละ 40 

   - พ้ืนท่ีเขมขน HBP ≥รอยละ 80 

- กลุมสงสัยปวย หลัง HBP ไดรับการ

สงตอ เพ่ือวินิจฉัย และดูแลรักษา รอย

ละ100 ท้ังพ้ืนท่ีท่ัวไป และพ้ืนท่ี

เขมขน 

- กลุมปวยรายใหมท่ีไดรับการวินิจฉัย 

HT ทุกราย ไดรับการข้ึนทะเบียน ดูแล

รักษาในคลินิกNCD  

- สรุป ประเมิน  

- สงคืนขอมูล  

- วางแผนพัฒนาในปถัดไป 

4.พัฒนาทักษะ อสม. ในการทํา HBP 

คุณภาพ 

 - จัดอบรมพัฒนาทักษะ อสม. ในการทํา 

HBP คุณภาพ ใหแลวเสร็จภายในเดือน 

มกราคม 2563 

 

- ติดตาม ประเมิน ทักษะ HBP ของ 

อสม. พรอมคนหาปญหา และให

คําแนะนํา 

- สรุป ประเมิน การพัฒนาทักษะ HBP 

ของ อสม.  

- สงคืนขอมูล ใหกับ อสม.  

- วางแผนพัฒนาในปถัดไป 

 

 

 



5.จัดหาเครื่องวัด BP สําหรับ อสม. ให

เพียงพอตอการดําเนินงาน HBP 

- เครื่องวัด BP สําหรับ อสม. เพียงพอ

ตอการดําเนินงาน HBP  

    * สัดสวนเครื่องวัดความดันโลหิต  

      BP 1 เครื่อง : อสม  8 คน 

-ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัด BP ใหมี

คุณภาพ พรอมใชงาน 

- พ้ืนท่ีท่ัวไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัด 

BP ใหมีคุณภาพ พรอมใชงาน ปละ 1 

ครั้งในเดือน มกราคม 2563 

-พ้ืนท่ีเขมขน ตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องวัด BP ใหมีคุณภาพ พรอมใชงาน 

ในเดือน มกราคม 2563 

พ้ืนท่ีเขมขน ตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องวัด BP ใหมีคุณภาพ พรอมใช

งาน ในเดือน เมษายน 2563 

- สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

เครื่องวัด BP  

- วางแผนจัดหาเครื่องวัด BP ทดแทน 

ในกรณี ชํารุด และเพียงพอสําหรับการ

ใชงาน 

6.สรุปโครงการ HBP คุณภาพ และพัฒนา

ทักษะ อสม.เรื่องการวัด BP คุณภาพ 

 

   - สรุป วิเคราะห ประเมินผล และถอด

บทเรียน การดําเนินงานโครงการ HBP 

คุณภาพ และพัฒนาทักษะ อสม.เรื่อง

การวัด BP คุณภาพ 

- วางแผนขยายผล HBP คุณภาพ  

ในป 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ(ตอ) 

มาตรการท่ี 3ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไมเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต.) 

Key Activity  

ผูปวยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงไมเกิด

ภาวะแทรกซอนทางไต 

1. Good DM HT  

2. สรางความตระหนักรู

แก ผูปวย 

3. พัฒนาคลินิกNCD 

คุณภาพ 

1.ขับเคล่ือนดูแลผูปวย NCD โดยใช

กระบวนการของการประเมิน NCD Clinic 

Plus  

2.จัดทําแนวทางเวชปฏิบัติโรคไมติดตอ

เรื้อรัง ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ

ปองกันควบคุมโรค รักษา ฟนฟู และ

คุมครองผูบริโภคมีการกระจายให

หนวยงานนําไปใช อยางเหมาะสม ตาม

บริบทของพ้ืนท่ี 

3. ถอดบทเรียนการพัฒนาคลินิก NCD 

4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนางาน 

NCD  

5. ติดตาม กํากับ ประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

1.สรุป วิเคราะหโอกาสพัฒนาจากผลการดําเนินงาน NCD 

Clinic Plus ป 62 และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานคลินิก ป 63 เพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการ 

2.ขับเคล่ือนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus โดย NCD 

Board  

3.ผลักดันเขาสูเวที พชอ."ประชาชนปลอดภัยหางไกลโรคไต

เรื้อรัง" 

4.พัฒนาระบบบริการ เนนลดแออัด 

5.ปรับกระบวนการดูแลผูปวย DM,HT โดย 

ทีมสหวิชาชีพ แยกหองเรียน 3 สีใหเขมขน 

6.จัดทําคลิปส้ัน " วิถีไตเรื้อรัง " เพ่ือสนับสนุน รพช.และรพ.

สต. 

7.จัดกิจกรรมการเยี่ยมคลินิกโรคไต สําหรับผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

8.คัดกรองภาวะแทรกซอนทางไดในผูปวย DM HT 

9.สงกลุมท่ีมีภาวะแทรกซอนท่ีมีไตเรื้อรังเขาสูระบบดูแล

รักษา สงตอ 

10.เฝาระวัง ยาชุด ยาสเตียรอยด อาหารเสริม สมุนไพร 

ขนมกรุบกรอบ (บูรณาการรวมกับงาน คบส.) 

11.พัฒนา ตอยอดนวัตกรรม การดูแลผูปวย DM HT เชน 

กระเปาแยกสีของเหลาเสือโกก, DOT DM บุณฑริก, เขื่อง

ในโมเดลของเขื่องใน 

1.คัดกรองภาวะแทรกซอนทางไดในผูปวย DM HT 

2.สงตอกลุมสงสัยปวยไตเรื้อรังเพ่ือการวินิจฉัย และดูแลรักษา 

3. พัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยก

หองเรียน 3 สี (DM,HT)  

4. พัฒนาระบบการใหบริการ คลินิก NCD ลดแออัด ตามนโยบาย 

5. สรางความตระหนักรูของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงผาน

กิจกรรมการเยี่ยมคลินิกโรคไตหรือเยี่ยมบานผูปวยลางไต และชม

คลิปส้ัน " วิถีไตเรื้อรัง " 

6. การสรางความเขมแขง็ใหกับภาคีเครือขายกําหนดใหมีการ

ดําเนินงานของชมรมรักษไต อสม.รักษไต 

7. จัดต้ังกลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังในชุมชน 

8.เฝาระวัง ยาชุด ยาสเตียรอยด อาหารเสริม สมุนไพร ขนมกรุบ

กรอบ (บูรณาการรวมกับงาน คบส.) 

9.พัฒนา ตอยอดนวัตกรรม การดูแลผูปวย DM HT เชน กระเปา

แยกสีของเหลาเสือโกก, DOT DM บุณฑริก, เขื่องในโมเดลของ

เขื่องใน 

 

 

 



M&E / Small successผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไมเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 

M&E ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1.สถานบริการผานเกณฑคุณภาพ NCD Clinic 

Plus ระดับดีขึ้นไปรวมถึงการประเมิน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 

 

เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 

1.วิเคราะหโอกาสพัฒนาจากผลการ

ดําเนินงาน NCD Clinic Plus ป 62 

2.ประชุม NCD Board อยางนอยไตรมา

สละ 1 ครั้ง 

3.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD 

Clinic Plus ป 63 

4.ประเมินพฤติกรรมบริโภค หวาน มันเค็ม

ในผูปวย DM HT และครอบครัวผูปวย 

5.ผูปวย DM HT ไดรับการคัดกรอง

ภาวะแทรกซอนทางไต รอยละ 60 

6.กลุมสงสัยปวยไตเรื้อรังทุกรายไดรับการ

สงตอเพ่ือการวินิจฉัย และดูแลรักษา 

7.จัดประชุมขับเคล่ือนการดําเนินงาน

คลินิก NCD ผาน พชอ./พชต.(บูรณาการ

กับ Setting โรงเรียน, ชุมชน, Health 

Literacy) 

 

เดือน ม.ค.-ม.ีค.63 

1.จัดต้ังกลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ในชุมชน 

2.จัดต้ังชมรม รักษไต และ ชมรม 

อสม.รักษไต อยางนอย รพ.สต.ละ 

1 ชมรม 

3.พัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ 

NCD เนน “ลดแออัด” และ จัด

กิจกรรมหองเรียน 3 สี  

4.จัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมคลินิกโรค

ไต เยี่ยมบานผูปวยโรคไต ท่ีฟอกไต 

ลางไต และชมคลิปส้ัน “วิถีไต

เรื้อรัง” เพ่ือสรางความตระหนักรู

ใหกับผูปวย 

5.สงรายงานการประเมินตนเอง 

NCDClinic Plusรอบท่ี 1 ให สสจ. 

ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563 

6. สถานบริการผานเกณฑ

คุณภาพ NCD Clinic Plus 

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปรอยละ 100 

 

เดือน เม.ย.-ม.ิย.63 

1.ทบทวน คนหาปญหา วางแผนการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ 

NCD ใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพของ

กรมควบคุมโรคไมติดตอ 

2.รพ.ท่ีผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป เตรียม

รับการประเมินคุณภาพ NCDClinic Plus 

ระดับเขต และระดับประเทศ ตอไป 

3.อําเภอสงรายงานการประเมินตนเอง 

NCDClinic Plusรอบท่ี 2 ให สสจ. ภายใน

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

(สงกอนรับประเมินในระดับเขต เดือน 

พ.ค.-มิ.ย.) 

4.สถานบริการผานเกณฑคุณภาพ NCD 

Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป(คะแนนรวม 

70 คะแนนขึ้นไป) รอยละ 70 

เดือน ก.ค.-ก.ย.63 

1.อําเภอสงรายงานการประเมินตนเอง 

NCDClinic Plusรอบท่ี 3 ให สสจ. ภายใน

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

2.สถานบริการผานเกณฑคุณภาพ NCD 

Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป(คะแนนรวม 70 

คะแนนขึ้นไป) รอยละ 100 

3.สถานบริการในจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ

การยกระดับ NCD Clinic Plus ไปสูระดับ

เขต และระดับประเทศ 

 

2.มนีโยบายสาธารณะเรื่อง 

- โรงเรียน/ชุมชน/รพช.เค็มนอย  

- ครัวเรือนลดเค็ม 

(บูรณาการกับ Setting โรงเรียน, ชุมชน, HL) 

จังหวัดมอบนโยบายสาธารณะลงสูอําเภอ 

ในเรื่อง 

- โรงเรียน/ชุมชน/รพ.เค็มนอย  

- ครัวเรือนลดเค็ม 

ถายทอดและขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะผานเวที พชอ./พชต. 

เรื่อง 

- โรงเรียน/ชุมชน/รพ.เค็มนอย  

- ครัวเรือนลดเค็ม 

จัดกจิกรรม รณรงคตามนโยบาย 

- โรงเรียน/ชุมชน/รพ.เค็มนอย  

- ครัวเรือนลดเค็ม 

สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงคตามนโยบาย 

ลดเค็ม 



3.มีคูมือเวชปฏิบัติโรคไมติดตอเรื้อรัง และมีการ

ประชุมชี้แจง 

 

- จัดประชุมพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรค

ไมติดตอเรื้อรัง ระดับจังหวัด 

- จัดทําคูมือแนวทางเวชปฏิบัติโรค

ไมติดตอเรื้อรังของจังหวัด

อุบลราชธานี สนับสนุนพ้ืนท่ี 

ติดตาม ประเมินการใชคูคูมือแนวทางเวช

ปฏิบัติโรคไมติดตอเรื้อรัง 

สรุป ประเมินผลคูมือแนวทางเวชปฏิบัติโรค

ไมติดตอเรื้อรัง และพัฒนาใหเหมาะสมกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

3.มีคลิปส้ัน "วิถีไตเรื้อรัง" จํานวน 25 ชุด 

(บูรณาการกับงาน HL) 

- จัดทําคลิปส้ัน “วิถีไตเรื้อรัง” 1 อําเภอ 1 

คลิป สงจังหวัดภายในวันท่ี 20 ธค.2562 

- จังหวัดคัดเลือกคลิป “วิถีไต

เรื้อรัง”ดีเดน เผยแพรใหกับพ้ืนท่ี

นําไปใช 

ติดตามการใชคลิป“วิถีไตเรื้อรัง” สรุป ประเมินผลคุณภาพส่ือการสอนคลิป“วิถี

ไตเรื้อรัง” และการใชส่ือคลิป 

4.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

ชมรมรักษไต อสม.รักษไต กลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ในชุมชน 

 อําเภอและ รพ.สต.ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินงานของชมรมรักษไต อสม.

รักษไต กลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ในชุมชน 

  - มีการดําเนินงานของชมรมรักษไต อสม.

รักษไต กลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังในชุมชน  

อยางตอเน่ือง 

4. แหลงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ : งบ PP อําเภอกองทุนตําบล 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ ของอําเภอ :  

1) HBP คุณภาพ 

2) ลดภาวะแทรกซอนการเกิดโรคไตเรื้อรัง 

6. ระบบ กํากับ  Coaching  และ M&E: 

กํากับติดตาม คนหาปญหา หาแนวทางแกไข และสรุปวิเคราะหขอมูล จากพ้ืนท่ี และจาก HDC  และสงคืนขอมูลรายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 



แผนงานretreat setting โรงเรียน ป 2563 

1. สถานการณป2562 

- การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 

ท่ี อําเภอ 
โรงเรียน

ท้ังหมด(แหง) 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (แหง) 

เพชร ทอง เงิน ทองแดง พ้ืนฐาน รอประเมินซํ้า ไมเขารวม 

1 - เมือง 62 3 56 - - -  - 3 

  - รพศ. 25 3 5 - - - 14 3 

2 มวงสามสิบ 78 - 24 36 10 8    - 

3 ตาลสุม 24 - 19 - - -  - 5 

4 เข่ืองใน 87 - 84 - 2 - 1  - 

5 ดอนมดแดง 20 2 14 2 1 - 1  - 

6 เหลาเสือโกก 28 - 27 - - -  - 1 

7 ตระการพืชผล 98 1 97 - - -  -  - 

8 เขมราฐ 46 7 39 - - -  -  - 

9 ศรีเมืองใหม 58 1 57 - - -  -  - 

10 โพธ์ิไทร 39 - 37 1 1 -  -  - 

11 นาตาล 27 3 21 3 - -     

12 กุดขาวปุน 32 2 28 - - -  - 2 

13 วารินชําราบ 70 - 66 4 - -  -  - 

14 สิรินธร 39 1 35 2 - 1  -  - 

15 สวางวีระวงศ 23 2 20 - - -  - 1 

16 นาเยีย 16 3 11 2 - -  -  - 

17 สําโรง 54 2 50 - - -   2 

18 พิบูลมังสาหาร 82 2 60 15 5 -  -  - 

19 โขงเจียม 31 5 14 5 7 -  -  - 

20 นํ้ายืน 41 3 - 3 - 34  - 1 

21 นาจะหลวย 36 2 13 - - - 1 20 

22 นํ้าขุน 22 1 14 7 - -  -  - 

23 บุณฑริก 59 - 51 8 - -  -  - 

24 ทุงศรีอุดม 21 1 20 - - -     

25 เดชอุดม 101 1 58 13 7 -  - 22 

  รวม 1219 45 920 101 33 43 17 60 

ท่ีมากลุมงานสงเสริมสุขภาพ ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

- อบรมครูเรื่อง SMART school RDU ความปลอดภัยในการใชยาในโรงเรียนจํานวน 200 แหง 



- โรงเรียนปลอดฟนแทผุ จํานวน 184 แหง และ รร.ปลอดฟนแทผุตนแบบ จํานวน 17 แหง 

2. กําหนดมาตรการ ท่ีสําคัญท่ีจะดําเนินงานเนนหนัก ในป 63 

- บูรณาการพัฒนาบุคลากรและระบบสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพในโรงเรียน 

- พัฒนาระบบบริการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 

- สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาสุขภาพและปจจัยเสี่ยงในโรงเรียน 

- บูรณาการการประเมินโรงเรียน(เนนประเมินผลลัพธท่ีนักเรียน)  

3. กําหนดเปาหมาย พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน (ทําข้ันพ้ืนฐาน และพ้ืนท่ีตนแบบ / จํานวน อําเภอ ตําบล) 

- ตําบล/รพ.สต.ละ 1 โรงเรียน 

- โรงเรียน ตชด. ท้ังหมด  

4. กําหนดแผนงานโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการ 

ลําดับ  กิจกรรมท่ีดําเนินการ หวงเวลา

ดําเนินการ 

การดําเนินการ งบประมาณ 

1 ประชุมทบทวนและจัดทํา 

- คูมือดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพใน รร.สําหรับ 

จนท.รพ.สต. 

- หลักสูตรอบรมการดําเนินกิจกรรม รร.รอบรู

ดานสุขภาพ สําหรับ ครูอนามัย อสร. และ 

จนท.รพ.สต. 

- เกณฑประเมิน รร.รอบรูดานสุขภาพ 

ธ.ค 62 จังหวัด ผลผลิต 

2 พัฒนาวิทยากรครู กระดับอําเภอ ม.ค 62 จังหวัด ผลผลิต 

3 MOU การดําเนินกิจกรรม รร.รอบรู 

ดานสุขภาพ 

- ระดับจังหวัด  

- ระดับอําเภอ  

 

 

ม.ค 63 

ก.พ 63 

 

 

จังหวัด 

อําเภอ 

 

ผลผลิต 

PP/กองทุนตําบล 

4 อบรม ครูอนามัย อสร.และ จนท.รพ.สต. ตาม

หลักสูตรท่ีกําหนด 

 ก.พ. 63 อําเภอ PP/กองทุนตําบล 

5 - คัดกรองและบริการสุขภาพนักเรียนจัดกลุม

สุขภาพ นร. (ผิดปกติ เสี่ยง ปกต)ิ และวิเคราะห

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพนักเรียน และบุคลากรใน 

รร. 

- คัดกรอง 4 กลุมโรค 

พ.ค – ม.ิย 63 

 

 

ก.ค 63 

ตําบล 

 

 

 

ตําบล 

PP/กองทุนตําบล 

6 ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาสุขภาพ นร.และ

ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ นร. 

ม.ิย – ก.ค 63 ตําบล PP/กองทุนตําบล 

 

 



7 รร.รวมกับ จนท.รพ.สต.จัดทําแบบประเมิน

ตนเอง เพ่ือขอรับการประเมนิ รร.รอบรูดาน

สุขภาพในระดับอําเภอ 

ก.ค - ส.ค 63 ตําบล PP/กองทุนตําบล 

8 อําเภอออกประเมินและคัดเลือก รร.รอบรูดาน

สุขภาพตนแบบ อําเภอละ 1 แหง 

ส.ค - ก.ย 63 อําเภอ PP/กองทุนตําบล 

9 อบรมพัฒนาทักษะชีวิต นร.ท่ีจะจบการศึกษา 

(ป.6,ม.3,ม.6) 

ก.ย.63 อําเภอ PP/กองทุนตําบล 

10 จังหวัดออกประเมินรับรอง รร.รอบรูดาน

สุขภาพตนแบบระดับจังหวัด 

ส.ค – ก.ย63 จังหวัด ผลผลิต 

11 มอบเกียรตบัิตร รร.รอบรูดานสุขภาพตนแบบ

ระดับจังหวัด 

ต.ค 63 จังหวัด ผลผลิต 

 

5. ระบุแหลงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ 

- ระดับจังหวัด งบผลผลิต 

- ระดับอําเภอ งบ PP/งบกองทุนตําบล 

- ระดับตําบล งบ PP/งบกองทุนตําบล 

6. ตองมีกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 

- แผนการอบรมครูอนามัย/อสร./จนท.รพ.สต. 

- แผนการคัดกรองและจัดบริการดานสุขภาพในรร. 

- แผนการแกปญหาสุขภาพเด็กนักเรียน เชน อวน/ผอม ขาดธาตุเหล็ก  4 กลุมโรค ทันตฯ 

- แผนการพัฒนา รร.รอบรูดานสุขภาพ 

7. ระบบ กํากับ  Coaching  และ M&E จะทําอยางไร   

- ระดับอําเภอมีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของตามเกณฑท่ีกําหนด 

- รายงานผลการคัดกรอง และการใหบริการสุขภาพ 

- โครงการแกไขปญหาครอบคลุมปญหา 

- การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียน 

- จํานวน รร. ผานการประเมินตามเกณฑ 

- ผลลัพธการแกไขปญหานักเรียน เชน อวน/ผอม ขาดธาตุเหล็ก  4 กลุมโรค ทันตฯ  

 

 

 

 



หมายเหตุ 

ท่ีมา  

ก. เน้ือหาคูมือการดําเนินงาน/หลักสูตรการอบรมครูอนามัย, อสร.,ยสร.,และ จนท.รพ.สต. ดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมดําเนินการในโรงเรียน จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี้  

1.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนรอบรู 3 ดาน (พัฒนา โภชนาการ(อ/ต/ส) ออกกําลังกาย ฟน) 

3.To Be Number One 

4.SMART school RDU ความปลอดภัยในการใชยาในโรงเรียน 

5.โรงเรียนปลอดบุหรี ่7 มาตรการหลัก 

6.โนโนปองกันนักสูบหนาใหมในโรงเรียน 

7.โรงเรียนตนแบบดานทันตสาธารณสุข เชนรร.ปลอดฟนแทผุ /ปลอดนํ้าอัดลม 

8.จิตอาสาเยาวชน ทําความดีดวยใจ 

9.โรงเรียนสุขบัญญัต ิ10 ประการ 

10.โครงการอย.นอย +อสร. 

11.สงเสริมกิจกรรมใหความรูเมนูอาหารลดหวาน มันเค็ม สงเสริมไมใหมีการขายนํ้าอัดลมนํ้าหวาน 

12.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุน (เหลา,บุหรี่อบายมุข, ครอบครัวอบอุนในกลุมครอบครัวกลุมเสี่ยง,การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน เชน สอนแพทยแผนไทย (ตอยอดเสริมอาชีพ) 

2. การคัดกรอง การบริการสุขภาพและสงตอ  

กิจกรรมคัดกรอง ผูดําเนินงาน กลุมงานท่ีรับผิดชอบ สงตอ 

1.ตรวจสุขภาพนักเรียน จนท.สาธารณสุข สงเสริม พบแพทย 

2.ตรวจรางกาย 10 ทา ครู+อสร สงเสริม สงตอรพ.สต. 

3.ตรวจการไดยิน/การมองเห็น จนท.สาธารณสุข สงเสริม พบแพทย 

4.คัดกรอง 4 กลุมโรค ครูประจําช้ัน การแพทย เด็กกลุมเสี่ยง +ผปค.พบ

พยาบาลจิตเวชเด็ก ในคลินิก

รพ.พยาบาลจิตเวชเด็ก

ประเมินคัดกรองซ้ําและสงเด็ก

เสี่ยงเขาพบแพทย /.แพทย 

รพ. ตรวจวินิจฉัย หรือ สงตอ 

5.คัดกรองโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

เด็ก ป.1 

จนท.สาธารณสุข สงเสริม พบแพทย 

 

 

 



6.วัคซีน EPI  จนท.สาธารณสุข ควบคุมโรค, สงเสริม  

7.บริการทันตกรรม เชน ตรวจฟน 

เคลือบหลุมรองฟนฟลูออไรด ฯลฯ,

กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน 

ทันตบุคลากร ทันตะ  

8.ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน

ในนร.เขาใหมช้ันอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมตอนตน 

จนท.สาธารณสุข ควบคุมโรค, สงเสริม  

9.ตรวจหาหนอนพยาธิในกลุมนร. จนท.สาธารณสุข ควบคุมโรค  

 ข. เกณฑประเมนิ รร.รอบรูดานสุขภาพบูรณาการจากกิจกรรม ดังตอไปน้ี  

กิจกรรมประเมิน เอกสารประกอบ 

1.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เกณฑประเมนิ รร.สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนรอบรูสุขบัญญัต ิ เกณฑประเมนิ รร.รอบรูสุขบัญญัต ิ

3.โรงเรียนตนแบบดานทันตสาธารณสุขเชน โรงเรียนปลอดฟนแทผ ุ เกณฑประเมนิ รร.ตนแบบดานทันตสาธารณสุข 

4.โรงเรียน SMART school RDU ความปลอดภัยในการใชยาใน

โรงเรียน 

เกณฑประเมนิ รร. SMART school RDU  

ความปลอดภัยในการใชยาในโรงเรียน 

5. โครงการแกปญหาสุขภาพนักเรียน ตามบริบทพ้ืนท่ี 

 



แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Area Base 

ปงบประมาณ งบประมาณ 2563  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น :การพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพสูหมูบานจัดการคุณภาพชีวิต(ธรรมนูญสุขภาพ) จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็นท่ีตองการ: 

1. มาตรการท่ีสําคัญเนนหนักในป 63 

1. กินรอนชอนกลาง ลดหวานมันเค็ม สงเสริมการออกกําลังกาย       

2.งานบุญ งานศพ ปลอดเหลา (ความยากจน กลุมเปราะปาง) 

3.สารเคมี/เกษตรอินทรีย 

4.ตามบริบทของพ้ืนท่ี ( พชอ./พชต.)ป 2563 

2. เปาหมาย 

  1. ดําเนินการทุกพ้ืนท่ี ท้ัง 25 อําเภอ 

  2. รอยละของหมูบานจัดการสุขภาพพัฒนาผานตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 70  

  3. หมูบานจัดการสุขภาพตนแบบมีการจัดการสุขภาพประเด็นขับเคลื่อนแบบบูรณาการ โดยบัญญัติเปน ธรรมนูญหมูบาน (219 หมูบาน) 

  4. รอยละของตําบลจัดการคุณภาพชีวิตพัฒนาผานตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 

  5. ตําบลจัดการคุณภาพชีวิตตนแบบ โดยใชกลไก ธรรมนูญตําบล (พ้ืนท่ีเขมขนคุณภาพ อําเภอละ 1 ตําบล 25 ตําบล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ 

มาตรการท่ี : 1. การพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน (หมูบานละ 1 คน)(New process) 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

พัฒนาศักยภาพ อสม. 

เปน หมอประจําบาน 

 

1. ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู

และทักษะ อสม. หมอ

ประจําบาน 

2. พัฒนาศูนยบริการ

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

(ศสมช.) ตามแนวทางท่ี

กําหนด 

3. อสม. หมอประจําบาน 

ปฏิบัติงานใหบริการสุขภาพ

ท้ังใน ศสมช. และเยี่ยมบาน 

4. อสม. ใชเครื่องสื่อสาร

ทางการแพทย 

(TeleHealth) ในการ

ใหบริการในชุมชน 

5. อสม. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานผาน app 

“Smart อสม.” หรือ 

ฐานขอมูล thaiphc.net 

6. ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน อสม. 

 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 

   1.1.จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ 

   1.2.จัดทําคูมือ อสม.หมอประจําบาน 

1.3 แตงตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด 

2.ถายทอดนโยบายการดําเนินงานฯ 

3. อบรมครูฝก (ครู ก และ ข) 

4.สนับสนุนการดูแลกลุมเปาหมาย 

5.สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในชุมชน 

6.สนับสนุนการจัดการสุขภาพในชุมชน

(ธรรมนูญ) 

7.ปรับหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน ตาม

บริบทของพ้ืนท่ี 

8. พัฒนาฐานขอมูลและระบบรายงาน 

9. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

1. กําหนดนโยบายและช้ีแจงระดับอําเภอ 

2. พัฒนากรอบการดําเนินงาน แนวทางการท่ี

เปนมาตรฐาน 

3. จัดทําขอมูล กลุมเสี่ยง, กลุมสงสัยปวย เพ่ือ

ทํา HBP สนับสนุนอําเภอ 

4. สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงาน  HBP คุณภาพ 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 

   1.1.จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการตามบริบทฯ 

1.2 แตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ 

2.ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

3. อบรมครูฝก (ครู ค ) 

4. สนับสนุนการดูแลกลุมเปาหมาย 

5.สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในชุมชน 

6.สนับสนุนการจัดการสุขภาพในชุมชน(ธรรมนูญ) 

7. พัฒนาฐานขอมูลและระบบรายงาน 

8. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

1. เตรียม อสม.กลุมเปาหมาย 

2.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน 

3. อสม.ปฏิบัติงานบทบาท อสม. หมอประจําบาน 

4. อสม.ดูแลผูปวยกลุมเปาหมายรวมกับทีมหมอ

ครอบครัว 

5. อสม.รายงานผลการปฏิบัติงานให รพ.สต. เพ่ือเขาสู

ฐานขอมูล thaiphc.net 

6. ติดตามและประเมินผล 

 

 



 

Small success และ M&E :การพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน (หมูบานละ 1 คน)(New process) 

มาตรการ ไตรมาสท่ี 1 (3 เดือน) ไตรมาสท่ี 2( 6 เดือน) ไตรมาสท่ี 3 ( 9 เดือน) ไตรมาสท่ี 4( 12 เดือน) 

Small success 1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอ

ประจําบาน 

2. มีการช้ีแจงแนวทางสูการปฏิบัติ 

3. มี อสม.หมอประจําบาน 2,859 คน  

(ประธาน อสม.หมูบานและชุมชน) 

มี อสม.หมอประจําบาน 219 คน 

(ประธาน อสม.ตําบล) 

 

1. มี อสม.หมอประจําบาน 3,078 คน 

(สะสม) 

2. อสม.กลุมเปาหมาย มีศักยภาพเปน  

หมอประจําบาน รอยละ 70 (จํานวน 

2,155 คน) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

รอยละ 70 (ตามเปาหมายฯ ป 2563) 

 

M&E Coaching 

ประชุมช้ีแจงผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

 

Mornitoring 

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

สรุปผลการประชุม ผลการนิเทศติดตาม 

และสรุปผลงานดําเนินงาน 

 

Evaluation 

มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมผลการประเมินความรอบรู

และพฤติกรรมสุขภาพ ของ อสม. 

หมอประจําบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการท่ี : 2..พัฒนาศักยภาพ อสม.ในหมูบานจัดการสุขภาพตนแบบ เปน อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต (อสม.รักษไต/ อสม.เกษตรอินทรีย/ตําบลละ 1 หมูบาน : 219 หมูบาน)  

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

พัฒนาศักยภาพ อสม. 

นักจัดการคุณภาพ

ชีวิต ในหมูบาน

ตนแบบ 

 

ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูและ

ทักษะ อสม. นักจัดการ

คุณภาพชีวิต ตามแผนการ

พัฒนาศักยภาพ 

 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 

   1.1.จัดทําหลักสูตร อสม.นักจัดการคุณภาพ

ชีวิต 

   1.2.จัดอบรม คร ูก อําเภอละ 4 คน 

   1.3.จัดทําคูมือ อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต 

2.ถายทอดนโยบาย 

3.เตรียมระบบขอมูลและรายงาน 

4.ติดตามเยี่ยมพลัง 

5.ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 

   1.1.จัดอบรม อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต โดย 

ครู ก และทีมงานรวม 

2.ถายทอดนโยบาย 

3.เตรียมระบบขอมูลและรายงาน 

4.ติดตามเยี่ยมพลัง 

5.ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. เตรียม อสม.กลุมเปาหมาย 

2.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต 

3. อสม.ฯ ปฏิบัตงิานตามหนาท่ีมอบหมาย 

4. อสม.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานให รพ.สต. เพ่ือ

เขาสูฐานขอมูล thaiphc.net 

5. ติดตามและประเมินผล 

 

 

Small success และ M&E :การพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน (หมูบานละ 1 คน)(New process) 

มาตรการ ไตรมาสท่ี 1 (3 เดือน) ไตรมาสท่ี 2( 6 เดือน) ไตรมาสท่ี 3 ( 9 เดือน) ไตรมาสท่ี 4( 12 เดือน) 

Small success 1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. นัก

จัดการคุณภาพชีวิต 

2. มีการช้ีแจงแนวทางสูการปฏิบัติ 

3. มีการกําหนดกลุมเปาหมายการ

พัฒนาศักยภาพ  อสม.นักจัดการ

คุณภาพชีวิต  

1. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. นัก

จัดการคุณภาพชีวิต 

2. มี อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต ใน

หมูบานตนแบบจํานวน 219 ตําบลๆ ละ 

10 คน รวม 2,190คน 

2. อสม.กลุมเปาหมาย มีศักยภาพเปน   

อสม.นักจัดการคุณภาพชีวิต  รอยละ 

100 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

รอยละ 70 (ตามเปาหมายฯ ป 2563) 

 

M&E Coaching 

ประชุมช้ีแจงผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

 

Mornitoring 

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

สรุปผลการประชุม ผลการนิเทศติดตาม 

และสรุปผลงานดําเนินงาน 

 

Evaluation 

มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมผลการประเมินความรอบรู

และพฤติกรรมสุขภาพ ของ  

 



มาตรการท่ี : 3.จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  ของ อสค. (New process) 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน ของ อสค.

(New process) 
 

อสม.จัดสรร มคีูมือ อสม.ใน

การปฏิบัติงานในชุมชนแบบ

บูรณาการ และ เรียนรูดวย

ตนเอง ใหกับระดับ อสค.ใน

เขตรับผิดชอบ 

จัดทําคูมือ อสค.ในการปฏิบัติงานในชุมชนแบบ

บูรณาการ และ เรียนรูดวยตนเอง 

 

อําเภอ จัดสรรคูมือ อสม.ในการปฏิบัติงานใน

ชุมชนแบบบูรณาการ และ เรียนรูดวยตนเอง 

ใหกับ รพ.สต.เพ่ือนําไปให อสค.ในเขตรับผิดชอบ 

ตําบล จัดสรรคูมือ อสม.ในการปฏิบัติงานในชุมชน

แบบบูรณาการ และ เรียนรูดวยตนเอง ใหกับระดับ 

ประธาน อสม.ระดับหมูบาน และ อสม.ทุกคน 

 

 

มาตรการท่ี : 4.ใชเครื่องมือ ธรรมนูญหมูบาน ขับเคลื่อน หมูบานจัดการคุณภาพชีวิต(New process) 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ 
กิจกรรมระดับตําบล (รพ.

สต) 

ใชเครื่องมือ ธรรมนูญ

หมูบาน ขับเคลื่อน 

หมูบานจัดการ

คุณภาพชีวิต 

(New process) 
 

1.ถายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  

2.แตงต้ังคณะทํางานงานระดับหมูบาน (พชม.) 

3.มีทีมสุขภาพทีมาจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

4.จัดทําแผนจัดการคุณภาพชีวิต ที่มาจากภาคี

เครือขายทุกภาคสวนในหมูบาน 

5. เตรียมฐานขอมูล แบบฟอรมระบบรายงาน 

6.ขับเคล่ือนตามกระบวนหมูบานจัดการคุณภาพ  

6.1 ระยะที่ 1 ดําเนินการทุกหมูบาน 

6.2 ระยะที่ 2 ยกระดับเปนหมูบานตนแบบ 

6.3 ระยะที่ 3 บัญญัติเปนธรรมนูญหมูบาน 

7. ประเมินหมูบานจัดการสุขภาพตนแบบ 

8. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ / ประเมิน อสม.

ตนแบบ 

9.บันทึกผลการดําเนินงานที่ www.thaiphc.net 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน แผนการ

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

3.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก พชจ./พชอ./พชต./

พชม. 

4.สุมประเมินหมูบานจัดการคุณภาพชีวิต

ตนแบบ 

5.ตรวจสอบการบันทึกผลการดําเนินงานท่ี 

www.thaiphc.net 

6.ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน แผนการ

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

3.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก พชอ./พชต./พชม. 

4.ประเมินหมูบานจัดการคุณภาพชีวิตตนแบบ 

5.ตรวจสอบการบันทึกผลการดําเนินงานท่ี 

www.thaiphc.net 

6.ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน 

แผนการติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

และประเมินผล 

3.ขับเคล่ือนโดยใชกลไก พชต./

พชม. 

4.ประเมินหมูบานจัดการคุณภาพ

ชีวิตตนแบบ 

5.เชื่อมโยงตําบลจัดการสุขภาพโดย

กลไก ธรรมนูญตําบล 

6.ตรวจสอบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานที่ www.thaiphc.net 

7.ประชุมสรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/


มาตรการท่ี : 5.เชื่อมโยง ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ใชกลไก ธรรมนูญตําบล 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

เช่ือมโยง ตําบล

จัดการคุณภาพชีวิต 

ใชกลไก ธรรมนูญ

ตําบล 

1.ถายทอดนโยบายการ

ดําเนินงาน  

2.จัดตั้งคณะทํางานตําบล 

3.กําหนดประเด็นขับเคลื่อน

เพ่ิมเติม ในกลุมท่ี 4 ตาม

บริบทของพ้ืนท่ี (พชอ./

พชต.)    ป 2563 

4. เตรียมฐานขอมูล ระบบ

รายงาน  

5.จัดทําแผนการขับเคลื่อน 

6.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก 

ธรรมนูญตําบล.เช่ือมโยงกับ

ธรรมนูญหมูบานในหมูบาน

จัดการคุณภาพชีวิตตนแบบ 

7.ออกติดตาม เยี่ยมเสริม

พลัง และประเมินผล 

8.ประเมินผลหมูบานจัดการ

คุณภาพชีวิต โดยใชกลไก

ธรรมนูญหมูบาน 

 

1.ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน ตําบลจัดการ

คุณภาพชีวิตตนแบบ อําเภอละ  1 ตําบล 

จํานวน 25 ตําบล ขับเคลื่อน โดยใชกลไก 

ธรรมนูญตําบล 

2.ใช 4 กลุมประเด็นขับเคลื่อน (1. กินรอน ชอน

กลาง ลดหวาน มันเค็ม   สงเสริมการออกกําลัง

กาย  2.งานบุญ งานศพ ปลอดเหลา (ความ

ยากจน กลุมเปราะปาง) 3.ลดใชสารเคมี /

เกษตรอินทรีย   4.ตามบริบทของพ้ืนท่ี (พชอ./

พชต.)    ป 2563 

3. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน  

4.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก ธรรมนูญตําบล. 

5.ออกติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมนิผล 

 

1.ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน ตําบลจัดการ

คุณภาพชีวิตตนแบบ อําเภอละ  1 ตําบล จํานวน 

25 ตําบล ขับเคลื่อน โดยใชกลไก ธรรมนูญตําบล 

2.กําหนดตําบลเปาหมายการขับเคลื่อน 

3.ใช 4 กลุมประเด็นขับเคลื่อน (1. กินรอน ชอน

กลาง ลดหวาน มันเค็ม   สงเสริมการออกกําลัง

กาย  2.งานบุญ งานศพ ปลอดเหลา (ความ

ยากจน กลุมเปราะปาง) 3.ลดใชสารเคมี /เกษตร

อินทรีย   4.ตามบริบทของพ้ืนท่ี (พชอ./พชต.)    

ป 2563 

4. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน  

5.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก ธรรมนูญตําบล. 

6.ออกติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมนิผล 

 

1.ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน  

2.จัดตั้งคณะทํางานตําบล 

3.กําหนดประเด็นขับเคลื่อนเพ่ิมเติม ในกลุมท่ี 4 ตาม

บริบทของพ้ืนท่ี (พชอ./พชต.)    ป 2563 

4.กําหนดหมูบานจัดการคุณภาพชีวิตตนแบบ ตําบลละ

1หมูบาน เพ่ือยกระดับบานธรรมนูญหมูบาน 

5. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน  

6.จัดทําแผนการขับเคลื่อน 

7.ขับเคลื่อนโดยใชกลไก ธรรมนูญตําบล.เช่ือมโยงกับ

ธรรมนูญหมูบานในหมูบานจัดการคุณภาพชีวิต

ตนแบบ 

8.ออกติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

9.ประเมินผลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยใชกลไก

ธรรมนูญตําบล 

 

 

 

 

 



มาตรการท่ี : 6.ประเมิน หมูบานจัดการคุณภาพชีวิต ดวย มิติ ความรอบรูดานสุขภาพอยางรอบดาน ในประชาชนท่ัวไปและกลุม อสม. (New process) 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

ประเมนิ หมูบาน

จัดการคุณภาพชีวิต 

ดวย มิติ ความรอบรู

ดานสุขภาพอยางรอบ

ดาน ในประชาชน

ท่ัวไปและกลุม อสม. 

(New process) 

 

1. ถายทอดนโยบายการ

ดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบ

รายงาน แผนการติดตาม 

เยี่ยมเสริมพลัง และ

ประเมินผล 

3.ประเมินความรอบรูดาน

สุขภาพในกลุมประชาชน

ท่ัวไปและ อสม. 

4.ตรวจสอบการบันทึกผล

การดําเนินงานท่ี 
www.thaiphc.net 

5.ประชุมสรุปประเมินผล

การดําเนินงาน 

 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน แผนการ

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

3..ออกเยี่ยมติดตามและเสริมพลัง 

4.ตรวจสอบการบันทึกผลการดําเนินงานท่ี 

www.thaiphc.net 

5.ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน แผนการ

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

3..ออกเยี่ยมติดตามและเสริมพลัง 

4.ตรวจสอบการบันทึกผลการดําเนินงานท่ี 

www.thaiphc.net 

5.ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน 

2. เตรียมฐานขอมูล ระบบรายงาน แผนการติดตาม 

เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล 

3..ออกเยี่ยมติดตามและเสริมพลัง 

4.ตรวจสอบการบันทึกผลการดําเนินงานท่ี 

www.thaiphc.net 

5.ประชุมสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. แหลงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ : งบสนับสนุนจาก กรม สบส.,PP อําเภอ,กองทุนตําบล 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ ของอําเภอ :  

1) แผนงาน/ โครงการรองรับการดําเนินงาน 

2) ดําเนินงานการตามแผนงานโครงการ 

3) บันทึกผลการดําเนินงานท่ี www.thaiphc.net 

3. ระบบ กํากับ  Coaching  และ M&E: 

4) กํากับติดตาม คนหาปญหา หาแนวทางแกไข และสรุปวิเคราะหขอมูล จากพ้ืนท่ี www.thaiphc.netและจาก HDC  และสงคืนขอมูลรายไตรมาส 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/


สรุปประเด็น retreat  ป งบประมาณ2563สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น :Digital Transformation 

เปาหมาย  (Target ) : -ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมท้ังระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย 

- รพ.ทุกแหง มีและใชระบบคิวท่ีสามารถลดระยะเวลารอคอยไดอยางเปนรูปธรรม 

- มีระบบการใหคําปรึกษาทางไกล 

Situation/baselineหนวยบริการสุขภาพทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานี มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ ประมวลผล และการบริหารจัดการฐานขอมูลเพ่ือใหไดสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ แตยังมีโอกาสพัฒนาอีกหลายประเด็น เชนการเช่ือมโยงของระบบ คุณภาพของฐานขอมูล และการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสรางความพึงพอใจในการบริการ 

 

Strategy /มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานสุขภาพ 

 

1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการรักษาพยาบาล 

1.การติดตาม ควบคุมกํากับคุณภาพขอมูล Electronic 

Medical record 

2. การพัฒนาศักยภาพการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการ 

รวมท้ังรหัสท่ีเก่ียวของ 

3. การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลภาพถายทางรังสี

วินิจฉัย (PACs) 

4. การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ (LIS) 

5. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาทางไกล ผานเครือขาย 

Internet (Telemedicine) 

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศการรับสงตอผูปวย 

7. การพัฒนาHIS ตาม User Requirement 

1.การติดตาม ควบคุมกํากับคุณภาพขอมูล Electronic 

Medical record  

2. การพัฒนาศักยภาพการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการ 

รวมท้ังรหัสโรคท่ีเก่ียวของ 

3. การพัฒนาระบบ Medical Device Automation  

 

1.การติดตาม ควบคุมกํากับคุณภาพ

ขอมูล Electronic Medical record 

2. การพัฒนาศักยภาพการใหรหัสโรค

และรหัสหัตถการ รวมท้ังรหัสโรคท่ี

เก่ียวของ 



Strategy /มาตรการ กิจกรรมระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล 

1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน 

ควบคุมโรค 

1. การพัฒนาระบบ Health Information Exchange เพ่ือให

หนวยบริการทุกแหง สามารถเขาถึงฐานขอมูลการใหบริการ

ของผูรับบริการทุกท่ี ทุกเวลา 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชงานระบบ 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ใชงานระบบ 

1.3 การพัฒนาระบบขอมูล

สุขภาพสวนบุคคล (Personal 

Health Record) 

1. การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล (Personal 

Health Record) เพ่ือสนับสนุน Health Literacy 

2. การพัฒนาระบบ Non-Thai Identify 

1. การประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูรับบริการทราบและสามารถ

ใชงานระบบได 

2. การจัดหา Hardware ท่ีจําเปนในการใชงานระบบ Non-

Thai Identify 

1. การประชาสัมพันธ เพ่ือให

ผูรับบริการทราบและสามารถใชงาน

ระบบได 

2. การพัฒนาองคกร สูการเปน

องคกรดิจิทัล 

1. การศึกษา พรบ.ท่ีเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย พรบ.คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  พรบ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2562 

และ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

2. การดําเนินการตาม พรบ. 

3. การพัฒนาระบบงาน Back Office ใหเปนรูปแบบ Digital 

4. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรทุกระดับ 

1. การศึกษา พรบ.ท่ีเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย พรบ.

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  พรบ.รัฐบาลดิจิทัล 

พ.ศ.2562 และ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร พ.ศ.2562 

2. การดําเนินการตาม พรบ. 

3. การดําเนินการพัฒนาสารสนเทศ ตามมาตรฐาน HA-IT 

4. การใชระบบงาน Back Office ใหเปนรูปแบบ Digital 

5. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรทุกระดับ 

1. การศึกษา พรบ.ท่ีเก่ียวของ ซึ่ง

ประกอบดวย พรบ.คุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ.2562  พรบ.รัฐบาลดิจิทัล 

พ.ศ.2562 และ พรบ.การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

2. การดําเนินการตาม พรบ. 

3. การใชระบบงาน Back Office ให

เปนรูปแบบ Digital 

3. การพัฒนา Smart Hospital 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศการรับสงตอ 

2. การพัฒนาระบบHospital Alert System 

3. การพัฒนาและติดตั้งระบบติดตามอุณหภูมิตูเย็นเก็บวัคซีน

อัตโนมัติ (Cold Chain Management System : CCMS) 

1. รพ.สรรพสิทธิประสงค : การพัฒนาระบบข้ึนทะเบียน

ผูปวยอิเล็กทรอนิกส 

2. รพท./รพช. การติดตั้งและใชงานระบบคิว และการใชงาน 

H4Uเนนจุดบริการแพทยแผนไทย งานกายภาพบําบัด งาน

ทันตกรรม 

3. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาทางไกล ระหวาง

โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัด 

4. จัดบริการ Green Chanel สําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

1. การใชงานระบบติดตามอุณหภูมิ

ตูเย็นเก็บวัคซีนอัตโนมัติ (CCMS) ใน

หนวยบริการทุกแหง 



Small Success ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

1. มีระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลภาพถายทางรังสีวินิจฉัย  50% 75% 100% 

2. มีระบบการแลกเปลี่ยนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  50% 75% 100% 

3. โรงพยาบาลทุกแหงมีระบบการใหคําปรึกษาทางไกล ผานเครือขาย Internet 

(Telemedicine) 

 50% 75% 100% 

4. โรงพยาบาลทุกแหง ใชระบบสารสนเทศการรับสงตอผูปวยท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูล

ระหวางกันได 

 50% 75% 100% 

5. โรงพยาบาลชายแดน 10 แหง ติดตั้งและใชงานระบบ Non-Thai Identify  30% 60% 100% 

6. โรงพยาบาลทุกแหงมีการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐาน HA-IT  50% 75% 100% 

7. โรงพยาบาลทุกแหง มีการใชงานระบบคิวในการใหบริการผูปวย รวมท้ังมีการปรับปรุง

กระบวนการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย คือการลดความแออัดของผูรับบริการ 

 100% 100% 100% 

8. หนวยบริการทุกแหง มีการจัดจุดใหบริการ Consent Form   50% 75% 100% 

การประเมินผล 

มาตรการ แนวทางการ M&E 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ  

1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการรักษาพยาบาล - การประเมินผาน HDC , UB-SIMs , Cockpit , PACs on Cloud และ LIS on Cloud  

1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค - การประเมินผานระบบ HIE 

1.3 การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health Record) - การประเมินผานระบบ 

2. การพัฒนาองคกร สูการเปนองคกรดิจิทัล - การประเมินตามมาตรฐาน HA-IT 

3. การพัฒนา Smart Hospital - การประเมินผาน Refer Board / ระบบ CCMS / การนิเทศงาน 
 



                      แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Agenda Base ปงบประมาณ งบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น : …จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ “ยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3ชนิด (พาราควอตคลอรไพริฟอสไกลโฟเสต)  

เปาหมาย  (Target ) :   1. ลดการปวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอรไพริฟอสไกลโฟเสต)  

                              2. ภาคีเครือขายรวมกันยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 ชนิด 

Situation/baseline:  จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจํานวน 3.35 ลานไร มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ในปงบประมาณ 2562 

จังหวัดอุบลราชธานีมีการข้ึนทะเบียนผูจําหนายสารเคมีเกษตรอันตรายจํานวน 687 ราย กระจายอยูท้ัง 25 อําเภอ จากการสํารวจปริมาณสารเคมีเกษตรอันตราย

ของ หนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร ( มีนาคม 2562) พบวา มีสารพาราควอต จํานวน 94,299.35 ลิตร สารไกลโฟเซต จํานวน 282,790.50ลิตร และสาร

คลอรไพริฟอส จํานวน 6,350 ลิตร รวมท้ังหมด 383,439.85 ลิตรดานการเจ็บปวยท่ีเปนผลกระทบจากการใชสารเคมีเกษตรในป 2562 พบวา มีรายงานการปวย 

72 ราย ซ่ึงไมสะทอนตอความเปนจริง ไมมีรายงานผูปวย 6 อําเภอ มีรายงาน 2-4 ราย 10 อําเภอ 

 สถานการณการควบคุมการใชสารเคมีอันตราย 3 ชนิดของกระทรวงเกษตร พบวา มีการออกประกาศกระทรวง (ออกตาม พรบ.วัตถุอันตรายฯ) จํานวน 5 

ฉบับและจะมีผลบังคับใช 24 ตุลาคม 2562 มีมาตรการสําคัญดังนี้ 

 มาตรการดานกฎหมาย มีการกําหนดผูเกี่ยวของ 5 กลุมคือ เกษตรกรผูใช ผูรับจาง ผูขาย ผูผลิต/นําเขา และ พนักงานเจาหนาท่ี(กํานัน/ผญบ./ปลัด อปท.)

ซ่ึงมีกระบวนการอบรมใหความรู เรื่อง มาตรการจํากัดการใช พิษภัย/อันตรายของสาร และการใชอยางปลอดภัย โดยท่ีมีการจํากัดการใชคือ   1)ไกลโฟเซตและ

พาราควอต ใหใชกําจัดวัชพืชใน ออย ยางพารา ปาลม มันสําปะหลัง ขาวโพดและไมผล  2)คลอรไพรีฟอส ใชกําจัดแมลงไมดอก พืชไร และหนอนเจาะลําตนไมผล  

 3)พ้ืนท่ีหามใชสารท้ัง 3 ชนิด คือ การปลูกผัก พืชสมุนไพร พ้ืนท่ีตนน้ํา และพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 มาตรการใหความรู มีการอบรมใหความรูเกษตรกรผูใช ผูท่ีรับจางพน และพนักงานเจาหนาท่ี ตามหลักสูตรท่ีกําหนด ระหวางมีนาคม-เมษายน 62 

 มาตรการวิจัยสารทดแทน  

 มาตรการประชาสัมพันธสรางการรับรู  

 มาตรการติดตามและบันทึกขอมูลการใช โดยใหผูนําเขา/ผูผลิต/ผูครอบครอง/ผูขาย/ผูใช บันทึก และรายงาน Stock เริ่ม 20 ตุลาคม 62 

 มาตรการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ผูผลิต/ผูบริโภค  



จะเห็นไดวา หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการดําเนินการและออกมาตรการอยางจริงจัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงไดกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคือ  

Strategy /มาตรการ 

มาตรการ  1 การเฝาระวังปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี

ทางการเกษตร 

มาตรการ 2 การขับเคล่ือนนโยบายยุติ

การใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตราย

สูง3ชนิด 

มาตรการท่ี 3การสงเสริมเกษตรอินทรีย 

Key Activity /กิจกรรม

หลักและแหลงงบฯ 

หมายเหตุ : ใหระบุพ้ืนท่ี

เปาหมายและแหลงงบฯใน

แตละกิจกรรมหลัก 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

    พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหรหัส

โรค T60 และศักยภาพดานเกษตรอินทรีย  

กิจกรรมระดับอําเภอ 

    พัฒนาคลินิกเกษตรกรเพ่ือใหบริการและ

สอบสวนโรค เชื่อมโยงขอมูลกับชุมชน 

กิจกรรมระดับตําบล/ชุมชน 

การสื่อสารใหประชาชนรับรูพ้ืนท่ีการใช

สารเคมีโดย พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีหนาท่ี

ตามกฎหมาย โดยการประกาศ ทําปาย/

สัญลักษณ 

จัดบริการคลินิกเกษตรกร จัดทําฐานขอมูล 

     อสม.สื่อสารความเสี่ยงผาน App 

เพ่ือใหขอมูลผูใช/ผูปวย/พ้ืนท่ีเกษตร

อินทรีย 

 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

ขับเคลื่อนมาตรการผานคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรจังหวัด (อพก.) 

คณะอนุกรรมการตาม พรบ.ควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 เนนการใหขอมูล

อันตรายตอสุขภาพ 

กิจกรรมระดับอําเภอ 

ขับเคลื่อนมาตรการผาน พชอ. โดยเนน

การใหขอมูลดานสุขภาพ และใหมีประเด็น

สุขภาพดานการยุติสารเคมีเกษตรอันตราย 

กิจกรรมระดับตําบล/ชุมชน 

     กําหนดประเด็นการควบคุม/เขตพ้ืนท่ี

ปลอดสารเคมีเกษตรอันตราย  

ผานธรรมนูญสุขภาพตําบล หรือมาตรการ

ทางสังคมระดับหมูบาน 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

สงเสริมตอยอดโครงการโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยทุกแหง  

กิจกรรมระดับอําเภอ 

โรงพยาบาลจัดการดานอาหารปลอดภัย (มี

แปลงสาธิตท่ี รพ./รพ.สต./ร.ร.) มีบุคคล

ตนแบบเกษตรอินทรีย ตลาดสีเขียว

คุณภาพ 

กิจกรรมระดับตําบล/ชุมชน 

อสม.ตนแบบเกษตรอินทรีย ตําบลละ 1 คน 

ขยายเครือขายเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน อยาง

นอย 1 เครือขาย 

 



Small Success 

( ใหระบุผลลัพธเชิง 

Process ท่ีตองการบรรลุ 

ในแตละหวงเวลา) 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใหรหัสโรค

และดานเกษตรอินทรีย 

อสม.รายงานขอมูลผาน App ไดรอยละ .. 

 ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

รพ.สต./รพ.มีการเปดบริการคลินิก

เกษตรกรทุกแหงและมีการสรุปรายงาน

สถานการณการบริการ 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

มีระบบการสื่อสารในชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงทุก

ตําบล 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

อัตราปวยลดลง พ้ืนท่ีมีการสื่อสารความ

เสี่ยง รอยละ 80 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

นําเสนอสถานการณในการประชุม

คณะอนุกรรมการ กอพ/ พชอ. 

 ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพ 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

ชุมชนกําหนดประเด็นในธรรมนูญสุขภาพ/ 

มีมาตรการทางสังคม 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

ธรรมนูญสุขภาพ รอยละ 50 

     กําหนดพ้ืนท่ีปลอดสารทุกตําบล 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

รพ./รพ.สต.จัดทําแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

 มีแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย ใน รพ. 

GREEN and CLEAN Plus 50% 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

      มีแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย ใน รพ. 

GREEN and CLEAN Plus 100%รพ.อ่ืน 

รอยละ 20 รพ.สต.รอยละ10 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

มีบุคคลตนแบบดานเกษตรอินทรียรพ.ละ 1 

คน สสอ. 1 คน 

     มีเครือขายเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

M&E 

หมายเหตุ : ใหระบุ ระบบ กํากับ  

Coaching  และ M&E ของแตละ

มาตรการ 

   ตรวจสอบและประเมินผาน HDC และการดึงฐานขอมูล 

รายงานการจัดบริการคลินิกในอําเภอเปาหมายที่เปนพื้นที่

เส่ียง (มวงสามสิบ เมือง    เขื่องใน เขมราฐ วาริน  

พิบูลมังสาหาร  ตระการ เขมราฐ ศรีเมืองใหม สิรินธร 

บุณฑริก เดชอุดม  นาจะหลวย นาเยีย น้ําขุน น้ํายืน  

ทุงศรีอุดม  สําโรง 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการ 

บูรณาการกับงานภาคประชาชน 

 

บูรณาการกับ G&C Hospital  

รายงานการการประเมินตนเอง 

 



แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Agenda Base ปงบประมาณ งบประมาณ 2563สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น :การสรางเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy) 

เปาหมาย  (Target ) :ประชาชนกลุมเปาหมาย มีความรอบรูสุขภาพเพ่ิมขึ้นใน 4 ประเด็น (กินรอนชอนกลาง ลางมือ การลดหวานมันเค็มการออกกําลังกายสัญญาณเตือนการฆา 

ตัวตาย) 

Situation/baseline :     1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมนําไปสูการเจ็บปวยท่ีสามารถปองกันได ซ่ึงกอใหเกิดคาใชจายดานสุขภาพท่ีสูงขึ้น 

2. การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ชองทางการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ

ของประชาชนกลุมเปาหมาย  

3 ประเด็น ไดแก 

1.การกินรอนชอนกลางลางมือ 

(กลุมงานควบคุมโรคติดตอ และ

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

อาชีวอนามัย) 

2.การลดหวานมันเค็ม 

(กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ) 

3.การออกกําลังกาย 

(กลุมงานสงเสริมสุขภาพ) 

4.สัญญาณเตือนการฆา 

ตัวตาย (NCD การแพทย) 

 

 

 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปสถานการณปญหา

ปจจุบันใน 4 ประเด็น 

2. กําหนดนโยบายและมาตรการพัฒนาความรอบรูดาน

สุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย เรื่อง การกิน

รอนชอนกลาง ลางมือ การลดหวานมันเค็มและการ

ออกกําลังกายสัญญาณเตือนการฆา 

ตัวตาย 

3. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด 

4. ประชุมช้ีแจงและมอบนโยบายแกผูบริหาร /

ผูเก่ียวของ 

5. กําหนดแผนงานและภารกิจในแตละระดับเพ่ือการ

พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ(ตามท่ีกลุมงานท่ี

รับผิดชอบกําหนด) 

 

 

กิจกรรมระดับอําเภอ 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปสถานการณ

ปญหาปจจุบันเชน 

2. ระบาดวิทยาโรคติดตอทางเดินหายใจ และ

ทางเดินอาหารและนํ้า 

3. การบริโภคเครื่องปรุงรสประเภทโซเดียม 

4. คา BMI / ภาวะอวน 

5. เจาหนาท่ี/บุคคลท่ีขาดการออกกําลังกาย 

6. รพท. รพช. และ สสอ.มีนโยบายขับเคลื่อน

ใหเกิด One health One District และ

นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ในโรงเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัด ดําเนินการดังน้ี 

 1) จัดใหมีชอนกลางในการตักอาหาร 

รับประทานรวมกัน 

2)จัดใหมีสถานท่ีลางมือดวยสบูทุกครั้ง 

กอนและหลังรับประทานอาหาร 

กิจกรรมดานสังคม 

1. มีนโยบายสาธารณะในโรงเรียน และชุมชน

เปนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  ชุมชนรอบรู

ดานสุขภาพ 

1) ลดเค็ม กินจืด ยืดชีวิต 

2) Health Activity 

3) ชุมชน/หมูบาน ดําเนินงานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ (อาหาร ออกกําลังกาย 

บุหรี่     การปองกันวัณโรค  การใชยาสม

เหตุผล) 

4) โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ  โรงเรียน

เค็มนอยเค็ม นํารอง1 อําเภอ 1 ตําบล 1 

โรงเรียน 1 หมูบาน (บูรณาการกับ setting 

โรงเรียนและตําบลจัดการคุณภาพชีวิต) 

2. มีมาตรการทางสังคมเพ่ือเอ้ือตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 



แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Function Base 

ปงบประมาณ 2563  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น :สุขภาพจิต /การปองกันปญหาการฆาตัวตาย 

เปาหมาย  (Target )  :ประชาชนอายุ 15 ป ข้ึนไป  

Situation/baseline : 1.อัตราฆาตัวตายสําเร็จ ป 2560 – 2562 เทากับ 6.06, 6.63 และ 8.94 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ        

2.รอยละผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทําซํ้าใน 1 ป ป 2560-2562 เทากับ 91.06,96.74 และ 94.25 

  3.รอยละผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ป 2560-2562 เทากับ  48.33,73.72 และ 91.65  

ประเด็นท่ีตองการ: 

1. มาตรการท่ีสําคัญเนนหนักในป 63 

1) เพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการคัดกรอง และจับสัญญาณเตือนการฆาตัวตาย  

2) พัฒนาระบบบริการ และเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

3) พัฒนาระบบฐานขอมูล และการสื่อสารประชาสัมพันธ 

2. พ้ืนท่ีเนนหนัก :  :ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมูบาน 

3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

 

1)เพ่ิมศักยภาพ

ขีด

ความสามารถ

ในการคัดกรอง 

และจับ

สัญญาณเตือน

การฆาตัวตาย 

1.พัฒนาทักษะ จนท. 

สาธารณสุข /อสม. ในการ

คัดกรองและจับสัญญาณ

เตือนการฆาตัวตาย 

2.การคัดกรองคนหาผูมี

ความเสี่ยงตอการฆาตัว

ตายในสถานบริการ /ใน

ชุมชน 

3.การติดตามดูแลและสง

ตอกลุมเสี่ยงเขาระบบ

บริการ 

1. กําหนดนโยบายและช้ีแจงระดับอําเภอ 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน

การจับสัญญาณเตือนการฆาตัวตาย  

(ความรู ความตระหนักในเรื่อง สัญญาณ

เตือนความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย )          

ในกลุมบุคลากรสาธารณสุข ระดับอําเภอ 

3. จัดทําแนวทางการดําเนินงานการคัด

กรองกลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย การเฝา

ระวัง ติดตามดูแล ในสถานบริการ/ใน

ชุมชน  

4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1.ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการ ท้ังดานการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ทุกแผนกท่ีเก่ียวของใน รพ./จน

ท.สาธารณสุขระดับตําบล /แกนนํา /อสม.  

2.วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนการเฝาระวัง คัดกรองและจับ

สัญญาณเตือนความเสี่ยงตอการฆาตัวตายของผูปวยกลุมเสี่ยง

คลินิกผูปวยโรคจิต โรคซึมเศรา โรคติดสุรา ยาเสพติด และ

ผูปวยโรคเรื้อรัง 

 และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

3.พัฒนาระบบการสงตอ กลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ในคลินิก

จิตเวช 

4.บูรณาการกิจกรรมการเฝาระวัง คัดกรองในภาคี เครือขาย

1.รพ.สต. สงบุคลากร เขารับการพัฒนาศักยภาพในเรื่อง

การจับสัญญาณเตือน และการชวยเหลือเบ้ืองตน 

2.มีการพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนนํา ในการจับ

สัญญาณความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย และการชวยเหลือ

เบ้ืองตน ในชุมชน 

3.เจาหนาท่ีและ อสม.มีการคัดกรองผูมีความเสี่ยงตอ

การฆาตัวตาย ในกลุมผูปวยโรคจิต โรคซึมเศรา โรคติด

สุรา ยาเสพติด และผูปวยโรคเรื้อรัง) และติดตามเยี่ยม

บานทุกคน   

4. มีการสงตอกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย พบ

พยาบาลจิตเวช   



หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  โรงเรียน   

5. กําหนด รพ.สต.นํารองในการเฝาระวัง ฯ อําเภอละ 1 แหง 

6. รพช. บันทึกขอมูลใน 43 แฟม  

5.รพ.สต.บันทึกขอมูลการเยี่ยมใน 43 แฟม 

6.สรุปผลการดําเนินงาน ในพ้ืนท่ี 

 

3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ(ตอ) 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต.) 

 

2)พัฒนาระบบบริการ 

และเพ่ิมการเขาถึง

บริการสุขภาพจิตและ

จิตเวช 

1.  พัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการ

สุขภาพจติและจิตเวช 

-ดานบุคลากร 

-ดานสถานท่ี 

-ดานระบบบริการ 

-ดานการสงตอ 

-ดานการติดตามดูแล 

1.รวบรวมขอมูลการประเมินตนเองของ

สถานบริการ และสรุปผลการประเมิน

กอนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 

2.จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ และ

จัดประชุมคณะทํางาน Service Plan 

ระดับจังหวัด 

3.ประชุม Tele conference เพ่ือ

พัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงานในประเด็นเนนหนัก  

4.ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด จัดทําแผน

สนับสนุนวิชาการ /Coaching /นิเทศ

ติดตามการพัฒนาคุณภาพใน รพ. /   

รพ.สต./ PCC 

 

1วิเคราะหโอกาสพัฒนาจากผลการดําเนินงาน

สุขภาพจิต ป 2562 และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการ และทํา

แผนปองกันแกไขปญหาสุขภาพจิตในแตละพ้ืนท่ี 

2มีการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวช  

3..สสอ รวบรวมและสรุปการประเมินตนเอง และ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ภาพรวม

อําเภอ 

 4.คปสอ.จัดทําแผนนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนา รพ.สต. 

ในการวางแผนปองกันแกไขปญหาสุขภาพจิตตามบริบท

ของปญหาในแตละตําบล 

5.จัดทําฐานขอมูลผูปวยโรคซึมเศรา และฐานขอมูล

ผูปวยโรคจิตจําแนกตามกลุมเสี่ยง เพ่ือติดตามเยี่ยม

ผูปวยทุกราย ไมใหขาดยา 

6. มี Best practice/เรื่องเลาอยางนอย 1 เรื่อง  

1. PCC/ PCU /รพ.สต. มีการประเมินตนเอง เพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

2. จัดทําฐานขอมูลผูปวยโรคซึมเศรา และฐานขอมูลผูปวย

โรคจิตจําแนกตามกลุมเสี่ยง เพ่ือติดตามเยี่ยมผูปวยทุกราย 

ไมใหขาดยา 

3. การสรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายอสม.ทุกคน  

ในการเฝาระวัง ปองกันปญหาการฆาตัวตาย ทุกหลังคา

เรือนท่ีรับผิดชอบ  

4.มี Best practice/ เรื่องเลา อยางนอย 1 เรื่อง  

 

 

 



 

3. โครงการแผนงาน/กิจกรรม ท่ีตองดําเนินการ  

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอําเภอ กิจกรรมระดับตําบล (รพ.สต) 

 

3)การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ

และพัฒนา

ระบบ

ฐานขอมูล 

  

การสรางการมีสวนรวมใน

การเฝาระวังปองกัน 

ปญหาการฆาตัวตาย 

1.ประชาสัมพันธ สรางกระแส เพ่ิมความ

ตระหนัก ในการใหความรอบรู สัญญาณเตือน

ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย และการ

ชวยเหลือเบ้ืองตนแกเครือขายระดับจังหวัด /

อําเภอ 

2.วิเคราะหระบาดวิทยา ระดับจังหวัดและ

อําเภอ ตําบล เพ่ือสะทอนขอมูลใน

คณะกรรมการ กวป. ในการประกอบการ

จัดทําแผนแกไขปญหา /และเพ่ือสรางความ

ตระหนักในการเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอการฆา

ตัวตาย  

3.ผลิตสื่อ รณรงคประชาสัมพันธสถานการณ

และปญหาการฆาตัวตายของจังหวัด เพ่ือ

สรางความตระหนักแกประชาชน 

4.พัฒนาพ้ืนท่ีนํารองในการเฝาระวัง ปองกัน

แกไขปญหาการฆาตัวตาย (โครงการฯ กลุม

จังหวัด) 

4.ติดตาม ประเมินผลการบันทึกขอมูลการ

ใหบริการดานสุขภาพจิตใน  43 แฟมและสง

เขา HDC  และโปรแกรมการติดตามเยี่ยม

ผูปวยเสี่ยงตอความรุนแรง  (SMI-V) ทุกเดือน 

 

1.ประชาสัมพันธ สรางกระแส เพ่ิมความตระหนัก 

ในการใหความรอบรู สัญญาณเตือนความเสี่ยงตอ

การฆาตัวตาย และการชวยเหลือเบ้ืองตนแก

เครือขายระดับอําเภอ /ตําบล 

2.วิเคราะหระบาดวิทยา อําเภอและตําบล เพ่ือ

สะทอนขอมูลในคณะกรรมการ คปสอ./พชอ. ใน

การประกอบการจัดทําแผนแกไขปญหา /สรางการมี

สวนรวม และความตระหนักในการเฝาระวัง ปองกัน

ปญหาการฆาตัวตาย ในพ้ืนท่ี 

3.บูรณาการกิจกรรมเฝาระวัง ปองกันปญหาการฆา

ตัวตาย ดวย 3 ส  (สอดสอง  มองหา Look /ใสใจ 

รับฟง Listen /สงตอ เช่ือมโยง Link)  ในกิจกรรม 

พชอ. 

4.พัฒนานวัตกรรม จัดทําสื่อประเภทตาง ๆ เพ่ือใช

ในการรณรงค ประชาสัมพันธปองกันแกไขปญหา

การฆาตัวตายในพ้ืนท่ี   

5.พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการสุขภาพจิต 

โดยการบันทึกการใหบริการสุขภาพจิตในระบบ ใน 

HDC / 43 แฟมและโปรแกรมการติดตามเยี่ยม

ผูปวยเสี่ยงตอความรุนแรง  (SMI-V)ใหมีคุณภาพ 

6.พ้ืนท่ีนํารอง 4 อําเภอ (อําเภอ 

 

1.บูรณาการกิจกรรมเฝาระวัง ปองกันปญหาการฆาตัว

ตาย  ดวย 3 ส (สอดสอง  มองหา /ใสใจ รับฟง /สง

ตอ เช่ือมโยง ) ในกลุม อสม./แกนนําชุมชน ในทุก

หมูบาน 

2.วิเคราะหระบาดวิทยาระดับตําบล ปญหาสุขภาพจิต

รายหมูบาน เพ่ือสะทอนขอมูลในคณะกรรมการ

กองทุนตําบล ในการจัดทําแผนปองกัน แกไขปญหา

ตามบริบทแตละหมูบาน 

3.ประชาสัมพันธ สรางกระแส เพ่ิมความตระหนัก โดย

ใชสื่อวิทยุชุมชน /        สื่อโซเชียล ในการใหความ

รอบรู สัญญาณเตือนความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย และ

การชวยเหลือเบ้ืองตนแกชุมชน 

4.การพัฒนานวัตกรรม จัดทําสื่อประเภทตาง ๆ เพ่ือ

ใชในการรณรงค ประชาสัมพันธปองกันแกไขปญหา

การฆาตัวตายในพ้ืนท่ี  

5.พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการสุขภาพจิต โดย

การบันทึกการใหบริการสุขภาพจิตใน 43 แฟม 

6.มีชุมชนตนแบบ ใน 4 อําเภอนํารอง ท่ีเขารวม

โครงการฯ ( มวงสามสิบ ,ตระการพืชผล,วารินชํา

ราบ และ น้ํายืน) 

 

 

 

 



Small 

Success 

3 เดือน 

1.กลุมเสี่ยงตอการฆาตัว

ตาย ไดรับการคัดกรอง 

รอยละ 25 

2.มีแผนงานโครงการ 

กิจกรรมการปองกันแกไข

ปญหาฆาตัวตายในพ้ืนท่ี 

3.ผูพยายามฆาตัวตาย ไม

กลับไปทํารายตนเองซ้ํา 

ใน 365 วัน รอยละ 95 

6 เดือน 

1.กลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ไดรับการคัด

กรอง รอยละ 50 

2.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ไมเกิน 6.0 ตอ

แสนประชากร 

3.ผูพยายามฆาตัวตาย ไมกลับไปทําราย

ตนเองซ้ํา ใน 365 วัน รอยละ 95 

9 เดือน 

1.กลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ไดรับการคัดกรอง รอย

ละ 75 

2.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ไมเกิน 6.0 ตอแสน

ประชากร 

3.ผูพยายามฆาตัวตาย ไมกลับไปทํารายตนเองซ้ํา 

ใน 365 วัน รอยละ 95 

12 เดือน 

1.กลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ไดรับการคัดกรอง รอย

ละ 90 

2.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ไมเกิน 6.0 ตอแสน

ประชากร 

3.ผูพยายามฆาตัวตาย ไมกลับไปทํารายตนเองซ้ํา ใน 

365 วัน รอยละ 100 

M & E  

แผนงานโครงการ 

กิจกรรมการปองกัน แกไข

ปญหาการฆาตัวตายใน

พ้ืนท่ี 

การผลิตสื่อในการดําเนินกิจกรรมปองกัน

แกไขปญหาการฆาตัวตาย 

Best Practice / เรื่องเลา  

 

ชุมชนตนแบบ 

อําเภอสุขภาพจิตดี 

 

4. แหลงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ : งบCUP /PP อําเภอ/กองทุนตําบล 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการของอําเภอ :  

1) การปองกัน แกไขปญหาการฆาตัวตายในพ้ืนท่ี 

2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน รพ.ศ./รพ.ท./รพ.ช/รพ.สต./ 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

กลุมเปาหมาย คือ  

1. ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 25 

ตําบล ( 1 ตําบล 1 หมูบาน 1

โรงเรียน 1 สถานบริการ) 

2. สถานท่ีจําหนายอาหารในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 59 แหง (เทศบาล) 

3. สมาชิกผูประกอบการ

รานอาหาร 

6. ผลิตชุดความรูใหกับพ้ืนท่ีเผยแพรใหประชาชนตอไป 

- จัดทําหนังสั้น หรือคลิปวิดีโอเรื่อง  กินรอน 

ชอนกลางลางมือ ลดหวานมันเค็ม  ออกกําลังกาย

สัญญาณเตือนการฆาตัวตาย 

- จัดทําสื่อ Infographic   ใน 4 ประเด็น 

       - ปายประชาสัมพันธ ใน 4 ประเด็น 

       - ปายตั้งโตะรานอาหารกินรอนชอนกลางลางมือ 

       - Spot ความรูดานสุขภาพ 

7. ประชาสัมพันธสื่อสารผานสังคมออนไลน  

- Facebook 

- เพจประชาสัมพันธ สสจ.อุบลราชธานี 

- กลุมไลนท้ังในและนอกหนวยงาน เชน ไลน

สื่อมวลชน  ไลนรวมพลสสจ.อุบลราชธานี  ไลน

ผูรับผิดชอบงาน สารนิเทศ  เขตสุขภาพท่ี 10 

ไลนหมูบาน  เปนตน 

- จัดรายการทางสถานีวิทยุ สวท.อุบลราชธานี 

- Website สสจ.อุบลราชธานี 

- ทางสํานักสารนิเทศ 

- เพจกระทรวงสาธารณสุข  We are MOPH 

- เพจ PRสา’สุข 

8. จัดประกวดคลิป หนังสั้น Infographic ระดับจังหวัด 

9. จัดกิจกรรม Event  ใน 4ประเด็น  เชน ประชุม

ประจําเดือนหนวยงานราชการในจังหวัด

อุบลราชธานี  ประเมิน BMI ผูเขารวมประชุม สาธิต

พรอมติดปายการลางมือ 7 ข้ันตอน 

3)จัดตั้งทีมติดตาม ประเมินผลการ 

ดําเนินงาน 

4) พัฒนาโรงพยาบาลใหเปน 

“โรงพยาบาลรอบรูดานสุขภาพ” จํานวน 

26 โรงพยาบาล  

- โรงพยาบาลเค็มนอย 

- อาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ 

- จัดอาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

- จัดใหมีชอนกลางในการตักอาหาร

รับประทานรวมกัน 

- จัดใหมีท่ีลางมือดวยสบูทุกครั้งกอนและ

หลังรับประทานอาหาร 

- กําหนดวันออกกําลังกาย  จัดหาอุปกรณ  

และพ้ืนท่ีในการออกกําลังกาย 

- กําหนดวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะ

สําหรับแตละบุคคล 

7. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

ระดับอําเภอ หรือบูรณาการรวมกับ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ(พชอ.3 มิติ : 1) ตําบลจัดการ

คุณภาพชีวิต 2) คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 3) 

ธรรมนูญตําบล) 

- สมัชชา  

- ธรรมนูญตําบล ธรรมนูญหมูบาน / 

ธรรมนูญ อสม.) 

- มาตรการหรือขอตกลงของหมูบาน 

เชน มาตรการเพ่ือนชวนเพ่ือนออก

กําลังกาย  มาตรการลดหวานมันเค็ม 

3. พัฒนาชองทางการสื่อสารสุขภาพและ

ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน 

- หอกระจายขาว เสียงตามสาย  

- วิทยุชุมชน  

- สื่อบุคคล อสม.ออนไลน  

- ไลนกลุม เชน กลุม อสม. กลุมหมูบาน 

ชมรมตางๆ  เปนตน 

4. จัดทําแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพในชุมชน เชน ฐานการเรียนรูตางๆ 

ชมรมตางๆ  

5. จัดทําขอมูลการบริโภคเครื่องปรุงรส

ประเภทโซเดียมใน โรงเรียน  ครอบครัว 

ชุมชน วิเคราะหสงขอมูลคืนใหแก โรงเรียน 

ครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน 

6. จัดปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เชน ลานกีฬา อุปกรณ

การออกกําลังกาย เปนตน 

7. สรางและขับเคลื่อน ธรรมนูญ อสม. /อสม.



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

การออกกําลังกาย  เมนูชูสุขภาพ  ชุดอาหารวาง

ตัวอยางท่ีกําหนดคาแคลอรี่   

10. ออกแบบสื่อตั้งโตะ/สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

ไฟลอิเลกทรอนิก“รานน้ีกินรอนชอนกลางลางมือ” 

ให อปท. จัดสนับสนุนใหกับรานอาหารในพ้ืนท่ี   

11. กําหนดรูปแบบการออกกําลังกาย แบบ Exercise 

challenge   ท่ีเปนท่ีนิยม เชน 

1) แบบลดนํ้าหนัก  

2) แบบลดเฉพาะสัดสวนของรางกาย 

3) แบบเพ่ิมมวลกลามเน้ือ 

4) แบบเพ่ือสุขภาพ 

       วิธีการ challenge (เพ่ือนชวนเพ่ือนออกกําลังกาย) 

1) ระหวาง บุคคล  

2) กลุมงาน หรือหนวยงานยอยภายในสังกัด สธ. หรือ

หนวยงานอ่ืน  

3)หนวยงาน องคกร  ชมรม ระดับจังหวัด และอําเภอ(ภาคี

เครือขาย ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ 

อสม. ) 

12. จัดทําแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ 

13. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ/ตําบล 

14. พัฒนาสงเสริมสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีเขารวม

โครงการใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

8. กําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรอบ

รูดานสุขภาพ 4 ประเด็น (การกินรอนชอน

กลางลางมือ การลดหวานมันเค็มและการ

ออกกําลังกายสัญญาณเตือนการฆา 

ตัวตาย) 

9. กําหนดรูปแบบการออกกําลังกาย 

- การออกกําลังกายแบบลดนํ้าหนัก 

- การออกกําลังกายแบบลดเฉพาะสัดสวน

ของรางกาย 

- การออกกําลังกายแบบเพ่ิมมวลกลามเน้ือ 

- การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

วิธีการออกกําลังกายโดยการ challenge  

- ระหวางบุคคล 

- ระหวางกลุมงานหรือหนวยงาน ภายใน

สังกัดกระทรงสาธารณสุข หรือหนวยงาน

อ่ืน 

- หนวยงาน องคกร ชมรม ระดับจังหวัดและ

ระดับอําเภอ (ภาคีเครือขาย ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ อสม.) 

มาตรการ : เพ่ือนชวนเพ่ือนออกกําลังกาย 

10. อําเภอจัดทําคลิปสั้น VDO “วิถีไตเรื้อรัง”

เลาเรื่องราวของผูปวย DM HT CKD 

CAPD HD 1 อําเภอ 1 คลิป  โดยนําเสนอ

เรื่องราวท่ีแสดงใหเห็นถึงคาใชจายท่ีตองใช

ตนแบบ / บุคคลตนแบบและครอบครัว

ตนแบบดานสุขภาพ 

8. เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. และ

แกนนําสุขภาพครอบครัว 

9. พัฒนาสถานท่ีจําหนายอาหารตนแบบ  

สนับสนุนกิจกรรมกินรอนชอนกลางลางมือ 

 

 

 

 

 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

ในการดูแลรักษา  ซึ่งเปนการรักษาดูแล

ตลอดชีวิต 

11. จัดทําแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ 

12. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี

ตําบล 

13. ทีม PR ของอําเภอเชิญชวนผูบริหารและ

เจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

กิจกรรมระดับตําบล 

14. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปสถานการณ

ปญหาปจจุบัน 

15. กําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรอบ

รูดานสุขภาพ 4 ประเด็น (การกินรอนชอน

กลาง ลางมือ การลดหวานมันเค็มและการ

ออกกําลังกาย สัญญาณเตือนการฆา 

ตัวตาย) 

16. ช้ีแจงนโยบายการกินรอนชอนกลางลางมือ

ใหแกผูบริหารและคณะครู ในโรงเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และวัด 

17. สงเสริมสรางความรูความเขาใจ ความ

ตระหนักรู การตัดสินใจปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ใน 4 ประเด็นโดย 

จนท.สธ./อสม.ตนแบบ/บุคคลตนแบบ/ 

ครอบครัวตนแบบ เชน 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

1) จัดกิจกรรมรณรงคการกินรอน ชอน

กลางลางมือในโรงเรียนและชุมชน 

2) จัดกิจกรรมลดปจจัยเสี่ยงเลี่ยงไต 

แซบนัวอยางไร ใหไตแข็งแรงแก อสม. 

ประชาชนกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไป 

3) อสม. รักษไต คูหูในหลังคาเรือนท่ีมี

ผูปวย 

18. กําหนดรูปแบบการออกกําลังกายและ

วิธีการ challenge (เพ่ือนชวนเพ่ือนออก

กําลังกาย) 

19. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพกอนและ

หลังการจัดกิจกรรม 

20. เฝาระวังอุบัติการณเกิดโรคติดตอทางเดิน

หายใจและโรคติดตอและโรคติดตอการ

เดินอาหารและนํ้า 

21. อปท.สงเสริม สนับสนุนพฤติกรรมการกิน

รอนชอนกลางลางมือในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร (กฎหมาย พรบ.การสาธารณสุข

๒๕๓๕) 

22. ของบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ (ใช

เงินกองทุนตําบล/บูรณาการใน อสค.) 

- ซื้อเครื่องตรวจวัดโซเดียมสําหรับ  

อสม.ทุกหมูบาน 

- จัดซื้อโมเดลอาหารสนับสนุน รพ.สต. 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

(เสนอโครงการใชเงินกองทุนตําบล) 

23. เฝาระวังยาชุด ยาสเตียรอยด อาหารเสริม  

สมุนไพร  ขนมขบเคี้ยวท่ีมีโซเดียมสูง 

24. การสื่อสารสาธารณะท่ีเจาะกลุมทาง โซ

เชียล 

25. เกลืออาหารทางเลือกทดแทนลดเค็ม เชน 

ใชนํ้าปลาท่ีมีโซเดียมต่ํา 

26. ทีม PR ของตําบล  เชิญชวนขาราชการ  

ในพ้ืนท่ี และประชาชนเขารวมกิจกรรม 

 

Small Success 

 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1. มีการสรุปสถานการณและปญหาในปจจุบัน 

ต.ค.62 

2. มีนโยบายและมาตรการพัฒนาความรอบรูดาน

สุขภาพ พ.ย.62 

3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับ

จังหวัด  พ.ย.62 

4. ประชุมช้ีแจง มอบนโยบายการดําเนินงาน   

ธ.ค. 62 

5. ผลิตชุดความรูใน 4 ประเด็น ธ.ค. 62 

6. กําหนดจํานวนกลุมเปาหมาย 4 ประเด็นของ

พ้ืนท่ี  ธ.ค. 62 

(ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 25 ตําบล) 

7. การขับเคลื่อนโยบายระดับ อปท. ธ.ค. 62 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1. มีผลการสรุปสถานการณและปญหาใน

ปจจุบัน  ต.ค. 62 

2. มีนโยบายและมาตรการพัฒนาความ

รอบรูดานสุขภาพ พ.ย. 62 

3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ระดับอําเภอ (พชอ.)พ.ย. 62 

4. มีกลไกขับเคลื่อนโดยใชธรรมนูญตําบล 

5. อําเภอจัดสงชุดความรูใน 4 ประเด็นให 

รพ.สต. ชุมชน  หนวยงานราชการ 

ธ.ค. 62 

6. กําหนดกลุมเปาหมาย 4 ประเด็นใน

พ้ืนท่ี  ธ.ค. 62 

(ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต25 ตําบล) 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1. มีการสํารวจปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 

เชน ลานกีฬา อุปกรณการออกกําลัง

กายเปนตน  ธ.ค. 62 

2. มีการสํารวจขอมูลชองทางการสื่อสาร

สุขภาพในชุมชน เชน หอกระจายขาว 

เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อบุคคล สื่อ

ออนไลน เปนตน  ธ.ค. 62 

3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ระดับตําบล (พชต.) ธ.ค. 62 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

- ชุมชนมีนโยบายสาธารณะ 

- โรงเรียนมีนโยบาย 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

- เชิญชวนรานอาหารเขารวม

กิจกรรมอยางนอยอําเภอละ 2 

ราน  รณรงคการใชชอนกลาง  มี

ท่ีลางมือสําหรับผูรับบริการ 

- สงเสริมการจัดท่ีลางมือใหเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนใหเพียงพอ 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

- กําหนดนโยบายใหโรงพยาบาล

ทุกแหงเปนโรงพยาบาลเค็มนอย 

- สงเสริมการจัดอาหารวางเพ่ือ

สุขภาพในการประชุมของ

หนวยงานราชการ 

- อําเภอจัดทําคลิปสั้น “วิถีไต

เรื้อรัง” ๑อําเภอ ๑คลิป 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

- มีทะเบียนรายช่ือกลุมเปาหมาย

ท่ีไมออกกําลังกาย  หรืออวนลง

พุง 

- มีรูปแบบการออกกําลังกาย 

แบบ Exercise challenge 

 

 

 

- อปท.มีแผนสนับสนุนงบประมาณ

การดําเนินงานของโรงเรียนและ

หมูบาน 

- เชิญชวนรานอาหารในพ้ืนท่ีเขา

รวมโครงการ 

กิจกรรมลดหวานมันเค็ม 

- มีรายช่ือ อสม.ครอบครัวเขารวม

โครงการ  เพ่ือเปนตนแบบ 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

- มีแผนท่ีจะปรับปรุงสถานท่ีออก

กําลังกาย  สนับสนุนอุปกรณออก

กําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1. จัดทําระบบลงทะเบียนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมในเว็ปไซค / APP สสจ. ม.ค. 63 

2. ช้ีแจงการบันทึกขอมูลกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมในเว็ปไซคสสจ.ใหแกพ้ืนท่ี  ม.ค. 63 

3. จัดทําแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ  

ม.ค. 63 

4. ผลิตชุดความรูใน 4 ประเด็นผานสื่อออนไลน  

ม.ค. – ก.พ. 63 

5. ติดตามการดําเนินงานใน อปท.  ม.ีค. 63 

6. จัดประกวดคลิปสั้น/Infographic ระดับจังหวัด  

มี.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1. ช้ีแจงการบันทึกขอมูลกลุมเปาหมายท่ี

เขารวมกิจกรรมในเว็ปไซค / App

สสจ.และเว็ปไซดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

เว็ปไซดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เปนตน  ม.ค. 63 

2. สงเสริมการใหความรู ความเขาใจใน4 

ประเด็น (กินรอนชอนกลางลางมือ 

การลดหวานมันเค็มและการออกกําลัง

กาย)โดย จนท.สธ. / อสม.ตนแบบ / 

บุคคลตนแบบ/ ครอบครัวตนแบบ / 

อปท./  ม.ค. - ก.พ. 63 

3. อําเภอจัดสงชุดความรูใน ๓ ประเด็น

ให รพ.สต. ชุมชน  หนวยงานราชการ 

เพ่ือเผยแพรตอไป  ม.ค. – ก.พ. 63 

4. เก็บขอมูลความรอบรูดานสุขภาพกอน

ดําเนินกิจกรรม  และวิเคราะหปญหา

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี  ม.ค. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

- ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน

แก อปท./ผูประกอบการ/โรงเรียน 

- รานอาหารดําเนินงานตาม

หลักเกณฑตรวจประเมิน

สุขาภิบาลอาหาร 

ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1. จัดหา ปรับปรุง แกไข ปจจัยแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในชุมชน  ม.ค. – ก.พ. 63 

2. จัดหา ปรับปรุง แกไขชองทางการ

สื่อสารสุขภาพในชุมชน               

ม.ค. – ก.พ. 63 

3. จัดทําแผนขอรับงบประมาณสนับสนุน

จาก อปท. เพ่ือพัฒนาชองทางการ

สื่อสารและพัฒนาปจจัยเอ้ือตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ก.พ. 63 

4. มีการขับเคลื่อนความรอบรูดานสุขภาพ 

4 ประเด็น โดยใชกลไกธรรมนูญตําบล  

ม.ค. – มี.ค. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

5. การพัฒนาตนแบบ สถานท่ีจําหนาย

อาหาร  สงเสริมพฤติกรรมการกินรอน

ชอนกลางลางมือ 

 

 

 

 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนจัดทําท่ีลางมือให

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

- โรงเรียนบรรจุวิธีการลางมือ 7

ข้ันตอนในวิชาเรียนสุขศึกษา 

- อปท.สนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

ในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมลดหวานมันเค็ม 

- สรางความรอบรูในการเลือก

บริโภคอาหาร ปรุงอาหาร 

สําหรับนักเรียน ครู แมครัว 

ครอบครัว ชุมชน 

- สรางความตระหนัก เรียนรูผาน

สื่อออนไลน  จากสถานการณ

จริง ในกลุมนักเรียน กลุมปกติ 

กลุมเสี่ยง กลุมปวย 

- ดําเนินการโรงพยาบาลเค็มนอย 

- จัดทําแผนของบสนับสนุนจาก 

อปท.เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดโซเดียม 

โมเดลอาหาร 

- เฝาระวังยาชุด ยาสเตรียรอยด 

อาหารเสริม สมุนไพร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

7. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี 

เม.ย. – มิ.ย.63 

8. ติดตามการดําเนินงานใน อปท. 

เม.ย. – มิ.ย. 63 

9. ผลิตชุดความรูใน 4 ประเด็น  เม.ย. 63 

10. เผยแพรคลิปท่ีชนะเลิศระดับจังหวัดสูพ้ืนท่ี 

เม.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมออกกําลังกาย 

ไตรมาสท่ี 3 (9 เดือน) 

1. อําเภอจัดสงชุดความรูใน 4 ประเด็นให 

รพ.สต.  ชุมชน  หนวยงานราชการ 

เพ่ือเผยแพรตอไป เม.ย. 63 

2. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของ

พ้ืนท่ีตําบล  เม.ย. – มิ.ย. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลางลางมือ 

- รานอาหารดําเนินงานตาม

หลักเกณฑตรวจประเมิน

สุขาภิบาลอาหาร 

- โรงเรียนจัดทําท่ีลางมือให

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

- โรงเรียนบรรจุวิธีการลางมือ 7 

ข้ันตอนในวิชาเรียนสุขศึกษา 

- จัดกิจกรรมรณรงคการลางมือ 

การใชชอนกลางใน ร.ร./ศพด. 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

- อปท.สนับสนุนงบประมาณการ

ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารใน

พ้ืนท่ี 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

- สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

- สงคืนขอมูลใหกับชุมชน 

 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา

ความรอบรู 4 ประเด็นของประชาชน

กลุมเปาหมาย  เม.ย. – มิ.ย. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

- การขยายผลรานอาหารตนแบบ

ใน อปท. 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

- มีนโยบายสาธารณะในโรงเรียน

และชุมชน 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

- มีชมรมออกกําลังกาย   

- มีสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 4(12 เดือน) 

11. สรุปผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพหลัง

จัดกิจกรรมในกลุมเปาหมายภาพรวมจังหวัด 

ส.ค. 63 

12. ประเมินเฝาระวังสถานการณดานสุขาภิบาล

อาหารในระดับจังหวัด ก.ค.-ส.ค.63 

13. สรุปผลการดําเนินงาน  ก.ย. 63 

 

 

- วางแผนพัฒนาปตอไป 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

- มีชมรมออกกําลังกาย   

- มีสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

7. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพหลัง

จัดกิจกรรมในกลุมเปาหมาย  ส.ค. 63 

8. ประเมินผลและรายงานผลการ

ดําเนินงาน  ก.ย. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

- ประเมินเฝาระวังสถานการณ

ดานสุขาภิบาลอาหารในระดับ

อําเภอ 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

1. ประเมินผลและรายงานผลการ

ดําเนินงาน  ก.ย. 63 

กิจกรรมกินรอนชอนกลาง ลางมือ 

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 

กิจกรรมออกกําลังกาย 

 

M & E Coaching 

1. ประชุมช้ีแจงผูท่ีเก่ียวของ 

Mornitoring 

1. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

2. สรุปผลการประชุม ผลการนิเทศติดตามและสรุปผลงาน

ดําเนินงาน 

Evaluation 

Coaching 

1. ประชุมช้ีแจงผูท่ีเก่ียวของ 

Mornitoring 

1. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

2. สรุปผลการประชุม ผลการนิเทศติดตามและ

สรุปผลงานดําเนินงาน 

Evaluation 

Monitoring 

1. มีนโยบายสาธารณะ/ธรรมนูญตําบล/ธรรมนูญ

หมูบาน/มาตรการทางสังคม 

2. อปท.มีแผนงานโครงการเพ่ือสนับสนุนความ

รอบรูดานสุขภาพ 4 ประเด็น 

Evaluation 

1. จํานวนหนวยงานราชการ/สถานประกอบการ/



Strategy /มาตรการ มาตรการ  1การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
มาตรการ 2การขับเคลื่อนของหนวยงานอําเภอ 

/ สถานบริการสาธารณสุข 
มาตรการ 3การขับเคลื่อนดานสังคม 

1. มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

2. ประเมินผลดัชนีมวลกาย (BMI)กอนและหลังกิจกรรม3. 

มีการสรุปผลการประเมินความรอบรูและพฤติกรรม

สุขภาพ 

4. อุบัติการณเกิดโรคติดตอทางเดินหายใจและโรคติดตอ

การเดินอาหารและนํ้าลดลง 

 

1. มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

2. ประเมินผลดัชนีมวลกาย (BMI)กอนและหลัง

กิจกรรม 

3. มีการสรุปผลการประเมินความรอบรูและ

พฤติกรรมสุขภาพ 

4. อุบัติการณเกิดโรคติดตอทางเดินหายใจและ

โรคติดตอการเดินอาหารและนํ้าลดลง 

5. โรงพยาบาลรอบรูดานสุขภาพ 

 

รานอาหาร/ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 

2. ชุมชนมี อสม.หมอประจําบาน/อสม.ตนแบบ/

บุคคลตนแบบ/ครอบครัวตนแบบ/รานอาหาร

ตนแบบ 

3. โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

4. หมูบานรอบรูดานสุขภาพ 

 

 

 

 



แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประเด็น Function Baseปงบประมาณ งบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น :การพัฒนาระบบสงตอ 

เปาหมาย  (Target ) : 1.เพ่ือใหผูรับบริการ เขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม ตามศักยภาพของสถานพยาบาลแตละระดับ 

2.เพ่ือใหผูรับบริการ ไดรับการสงตออยางเหมาะสม และมีคุณภาพ 

3.เพ่ือพัฒนาระบบบริการการสงตอทุกระดับของสถานบริการสาธารณสุข 

Situation/baseline :การสงตอจากแมขาย ลูกขายในจังหวัดอุบลฯมาท่ีโรงพยาบาลสรรสิทธิ์ ยังไมลดลง และคุณภาพการสงตอยังไมไดตามมาตรฐาน 

 

Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

การพัฒนา

ระบบสงตอ 

เปาหมาย  

 1.โรงพยาบาล

ทุกระดับ,ใน

จังหวัด

อุบลราชธาน ี

2. รพ.สต.ทุก

แหงในจังหวัด

อุบลราชธาน ี

3.งบประมาณ  

จากกองทุน 

EMS 

 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

(รพศ. สสจ.) 

1.กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบและแนวทางการสงตอทุกระดับและการสง

ตอชายแดน 

2.พัฒนาระบบและแนวทางการสงตอ ไป- กลับระหวางโรงพยาบาลลูกขายกับ

โรงพยาบาลศูนยและระหวางโรงพยาบาลแมขายกับโรงพยาบาลศูนยใหครอบคลุม

ประเด็น การสงตอ (Refer out) /การรับสงตอ (Refer in) /การสงกลับ(Refer 

back)  /การรับกลับ(Refer receive) /การสงตอไป- กลับระหวางหนวย 

3.ถายทอดนโยบายแกผูท่ีเก่ียวของ 

4.ประชุมติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

5.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

6..พัฒนาระบบและทบทวนแนวทางการสงตอระหวางประเทศ(AEC) 

• พัฒนากลไกความรวมมือในการสงตอผูปวยกับประเทศเพ่ือนบาน 

ภายใต MOD/MOAกับ4 แขวงลาวใต 

• พัฒนาระบบและแนวทางการสงผูปวย/ศพระหวางประเทศท้ังในและ

นอกเวลาราชการ  

กิจกรรมระดับจังหวัด 

1.พัฒนาฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนาระบบรับสงตอ 

เชนฐานขอมูลผูใหบริการ 

ไดแก 

1.1 จัดทําทําเนียบและเครือขายแพทยเช่ียวชาญเครือขาย

ผูรับผิดชอบงานรับสงตอของแตละโรงพยาบาล 

1.2 กําหนดแนวทางการบันทึกขอมูลและการจัดเก็บขอมูล

ท่ีสําคัญ การจัดทํารายงาน การเก็บตัวช้ีวัด 

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับงานรับสงตอ

ผูปวยท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลของเครือขายท้ังระดับจังหวัด 

- พัฒนา Smart Refer 

3.กําหนดเปนนโยบายในการคัดกรองและ identified  

person ท่ีดานเพ่ือเช่ือมตอกับระบบการสงตอของไทย 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บและเช่ือมขอมูลระหวางดานคร.

กับรพ.สิรินธร, รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.วารินชําราบ และรพ.

สรรพสิทธิประสงค รวมท้ังรพ.เฉพาะทาง 

กิจกรรมระดับจังหวัด 

(รพศ. สสจ.) 

1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดหา Central 

supply 

2 การจัดซื้ออุปกรณตามสวนขาด 

3 จัดระบบการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ Central supply

เมื่อมีการสงตอ 

4 จัดระบบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในรถ

สงตอ 

5 จัดระบบการใชรถสงตอใหไดมาตรฐาน พรอมใช 

และปลอดภัย 

กิจกรรมระดับอําเภอ 

1.วิเคราะหและจัดซื้ออุปกรณตามสวนขาด 

2.จัดระบบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในรถ

สงตอ 

 3. จัดระบบการใชรถสงตอใหไดมาตรฐาน พรอมใช 



Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

• การพัฒนาระบบการคัดกรอง/identifiedผูปวยท่ีมาจากระบบการสงตอ

ผูปวยระหวางประเทศ ท่ีดานควบคุมโรคฝงประเทศไทย ท้ังท่ีมาตาม

ระบบและมาเอง 

• พัฒนาระบบ fast track ระหวางศูนยสงตอระหวางประเทศ (ท่ีดานคร.)

กับประเทศเพ่ือนบานในแตละชองทาง 

• พัฒนาภาคีเครือขายการสงตอผูปวยท้ังในและระหวางประเทศกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

7. กําหนดนโยบายการสงตอผูปวยระหวางประเทศระดับจังหวัด-แขวง  

8.จัดระบบติดตามงบสงตอคาใชจายตามสิทธิการรักษา 

9.ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

10.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

• พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการสงตอ 

• พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ 

• พัฒนาศักยภาพพยาบาลENP 

• พัฒนาดานความรูดานกฎหมายระหวางประเทศ  

• Fax-clamed 

• ทักษะการสงตอผูปวย ทาง air ambulance 

• การสรางขวัญกําลังใจบุคลากร 

11. การพัฒนาการทําวิจัย R2R เพ่ือพัฒนาระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ

รวมกัน 

12.นํานโยบายสูการปฏิบัติในรูปแบบตางๆเชน การทําประกันชีวิต บุคลากร การ

ตอทะเบียนรถ, พรบ.ทําประกันพาหนะสงตอ  การพิจารณาข้ันพิเศษ.ติดGPSบน

รถสงตอ,การเบิกจายคาตอบแทนเจาหนาท่ี 

5. พัฒนาระบบ tele-medicine ท่ีจุดประสานงานการสง

ตอผูปวยระหวางประเทศกับภาคีเครือขายท้ังในและระหวาง

ประเทศ 

6.จัดทําทําเนียบและภาคีเครือขายการสงตอผูปวยระหวาง

ประเทศ 

7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับงานรับสงตอ

ผูปวยท่ีเช่ือมตอกับขอมูลระดับจังหวัดเชน line group, 

call, messenger 

กิจกรรมระดับอําเภอ 

1.นํานโยบายและแนวทางสูการปฏิบัต ิ

2.ใชระบบสารสนเทศในศูนยสงตอตามนโยบายและดานท่ีมี

การรับ-สงตอผูปวยระหวางประเทศมีการเช่ือมระบบการ

จัดเก็บขอมูลกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

3.จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทุกเดือนและมีการรายงาน

ขอมูลการรับสงตอผูปวยระหวางประเทศ ใหกับศูนย AEC 

 

 

 

กิจกรรมระดับตําบล 

1.นํานโยบายและแนวทางสูการปฏิบัต ิ

2.จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสงตอ 

ทุกเดือน 

และปลอดภัย 

4.จัดระบบการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ Central supply

เมื่อมีการสงตอ 

5.ควบคุม กํากับ ติดตามคุณภาพระบบเครื่องมือ

กิจกรรมระดับตําบล 

1.ประสานหนวยงานสวนทองถ่ินในการสรรหาพาหนะ

ในการเพ่ือสงตอใหพอเพียง 

2.พัฒนาศักยภาพ อสม.ใหสามารถคัดกรองผูปวยใน

ชุมชนท่ีตองสงตอ. 

 



Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

กิจกรรมระดับอําเภอ 

1. พัฒนาศูนยสงตอใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบและแนวทางการสงตอไป- กลับ ในเครือขายทุกระดับและ

สงตอระหวางประเทศกับภาคีเครือขายทุกระดับ(มี flow รองรับ) 

3. ปฏิบัติตามแนวทางการสงตอไป- กลับจากโรงพยาบาลลูกขาย  แมขาย 

ไปโรงพยาบาลศูนย 

4. การลงนาม MOD/MOA เมืองคูขนานในการสงตอระหวางประเทศ 

5. ปฏิบัติตามแนวทางการรับ-สงตอระหวางประเทศท่ีดานควบคุมโรค

ระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก 

6. กําหนดงบประมาณในการพัฒนา 

7. สรรหาบุคลากรใหไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 

8. ประเมินสมรรถนะหลังการอบรม 

กิจกรรมระดับตําบล(รพ.สต.) 

1.รับทราบนโยบายและนําแนวทางสูการปฏิบัต ิ

2.ปฏิบัติตามแนวทางการสงตอไป- กลับ ในเครือขายบริการ 

3.จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

Small 

Success 

 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1.จังหวัดกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสงตอ,สรรหางบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากรและสรางขวัญกําลังใจ 

2.แตงตั้งกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด อําเภอ 

3.ศูนยสงตอจังหวัดและอําเภอประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาสวนขาด  

4.แมขายระดับจังหวัด/แมโซนและลูกขายทบทวนCPG,Flowchartสงตอท้ัง

ภายในเครือขาย,นอกเครือขายและสงตอระหวางประเทศโดยการนําของ

ผูเช่ียวชาญ 

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1.จังหวัดมอบนโยบาย 

2.แตงตั้งกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด อําเภอ 

3.ทบทวนและพัฒนาระบบสารสนเทศ,คนหาชองวาง และ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติผูรับผิดชอบศูนยสงตอท้ังในและระหวาง

ประเทศ  

ไตรมาสท่ี 1(3 เดือน) 

1.จังหวัดกําหนดนโยบายและสรรหาแหลงงบ

สนับสนุน 

2.ศูนยสงตอและประเมินตนเองจัดทําแผนพัฒนาสวน

ขาดของเครื่องมือและอุปกรณ 

3.จัดระบบการแลกเปลี่ยนCentral Supply 

ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑท่ีใชในระบบสงตอ 



Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

5.กําหนดขอตกลงโรคและหัตถการท่ีสามารถสงตอไปโรงพยาบาลในแมโซน,

โรงพยาบาลใกลเคียงท่ีมีศักยภาพเพียงพอหรือสงไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิ 

6.สรางเครือขายระบบสงตอระหวางประเทศและคนหาปญหา/ชองวางการสงตอ

ระหวางประเทศเมืองคูขนาน 

7.อําเภอวิเคราะหความตองการและกําหนดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

และสรางขวัญกําลังใจ 

8.จังหวัดกําหนดหลักสูตรและคุณสมบัติเปาหมายผูเขาอบรม 

9.แจงพ้ืนท่ีในการสรรหาบุคลากรเขาอบรม 

ไตรมาส ท่ี 2 (6 เดือน) 

1.ประชุมถายทอดการใชCPG,Flow chart แกรพช.รพ.สต. 

2.จัดผูเช่ียวชาญลงเยี่ยมโรงพยาบาลแมขาย ครั้งท่ี 1ท้ัง4โซนเพ่ือติดตามนโยบาย

,นําCPGสูการปฏิบัติ,คนหาปญหาใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงาน 

3.ยกราง/ลงนามMOD/MOA เรื่องการสงตอผูปวยระหวางประเทศ ระหวางเมือง

คูขนาน 

4.ประชุมทบทวนCPG ,Flowchartการสงตอผูปวย/ศพท้ังระหวางประเทศกับภาคี

เครือขายท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยผูเช่ียวชาญ 

โดยการทําcase conference/case management 

3.อําเภอสงบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเขารับการอบรม 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนระบบสงตอท้ังในประเทศและงการสงผูปวย/

ศพระหวางประเทศท้ังในและนอกเวลาราชการ  

2.เกิดระบบการคัดกรอง/identifiedผูปวยท่ีมาจากระบบการสงตอผูปวยระหวาง

ประเทศ ท่ีดานควบคุมโรคฝงประเทศไทย 

 

2. ทดลองใชโปรแกรม 

3.ประเมินการใชงานโปรแกรม 

ไตรมาสท่ี 3 (9เดือน) 

1. ประเมินผลการใชงานโปรแกรม( evaluation 

program) 

2. implement 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

สรุปผลการดําเนินงานการใชงานโปรแกรมและวางแผน

พัฒนาการใชงานโปรแกรมตอไป 

2.อบรมการใชเครื่องมือแกผูรับผิดชอบ 

3. ช้ีแจงระบบCentral Supply 

ไตรมาสท่ี 3  (9เดือน) 

ประเมินระบบ Central Supplyและระบบการใช

เครื่องมืออ่ืนๆ 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

ประเมินระบบ Central Supplyและระบบการใช

เครื่องมืออ่ืนๆ 

 



Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

3.มีระบบ fast track ระหวางศูนยสงตอระหวางประเทศ (ท่ีดานคร.)กับประเทศ

เพ่ือนบาน 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการConference case ท่ีสําคัญ 

5.มีภาคีเครือขายการสงตอผูปวยท้ังในและระหวางประเทศกับประเทศเพ่ือนบาน 

ไตรมาสท่ี 4 (12เดือน) 

1.ติดตามเยี่ยมโรงพยาบาลแมขายครั้งท่ี2 ท้ัง 4 โซน 

2.ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3.สรุปผลการดําเนินงาน 

4.research R2R 

M&E 

หมายเหตุ : ให

ระบุ ระบบ 

กํากับ  

Coaching  

และ M&E ของ

แตละมาตรการ 

Coaching 

1.มีการกําหนดแพทยเฉพาะทางแตละสาขาในระดับแมขายเพ่ือใหคําแนะนํากอน

สงตอ 

2.ประชุมผูรับผิดชอบกําหนดรายโรคหรือหัตถการท่ีสามารถใหบริการในแตละ

โรงพยาบาลและแตละโซนและขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

3.การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ(โดยแบบสุมรายไตรมาส) 

4.เก็บmonthly report and quarterly report  

Mornitoring 

1.มีแนวทางการสงตอผูปวยและทางการสงตอระหวางประเทศ(AEC)จากสถาน

บริการทุกระดับ  

2. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและมีการประชุมติดตามและสรุปผลอยางตอเน่ือง 

3..มีเครือขายผูเช่ียวชาญและจัดทําระบบการสงตอท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan  

4.มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการดําเนินงาน การสงตอผูปวยในหนวยบริการ 

มีการวางแผนแกไขและพัฒนา 

1.รพ.ทุกแหงใชโปรแกรม ในการสงตอ 

2.รายงาน จากฐานขอมูล 43แฟม/ 

แบบรายงาน monthly report, quarterly report, 

midyear report, Annual report 

/ HDC/ รายงานจากศูนยประสานสงตอของหนวยบริการ 

 

1. สํารวจอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการสงตอ 

2.มีระบบการแลกเปลี่ยนอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการ

สงตอท่ีเปนระบบ 

 



Strategy /

มาตรการ 

มาตรการ 1 

การพัฒนาระบบการสงตอ 

 

 

มาตรการ  2 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

มาตรการ3 

การพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณการสงตอ 

 

5.สงเจาหนาท่ีเขาอบรม 

6.จัดอบรม พขร.ใหครอบคลุม 

7.ทีมงานนิเทศติดตามประเมินผลระหวางประเทศลงนิเทศหนุนเสริมระดับพ้ืนท่ี 

Evaluationประเมินจาก 

1.ฐานขอมูลโปรแกรม refer/HDC /monthly report and quarterly 

report/mid year and annual report 

2. แนวทางการสงตอผูปวยตาม service plan  

3.ผลงานการสงตอ เหมาะสมและมีแนวโนมลดลง 

 

 

 

 

 

 


