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               ค ำน ำ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนางาน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564  ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะน าประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการพัฒนา
งานคุณภาพชีวิตของคนไทย ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเชิงตะกอน โดยเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  และในปีงบประมาณ 2564  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการ Re-Treat ประเด็น
การพัฒนางานสาธารณสุข จ านวน 7 ประเด็นเพื่อเป็นการพัฒนางานที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการปรับ
กระบวนการท างาน ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เน้นมาตรการการท างานให้เกิดเป็นกระบวนงาน แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการ พชอ. และ พชต.  เน้นกระบวนการบูรณาการงานกันกับทุกภาคส่วน 
เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีสุขภาวะที่ดี  

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวทางการท างาน การให้นิยามตัวช้ีวัด Ranking ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 51 ตัวช้ีวัด เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลงานของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหารสาธารณสุข ที่ได้ให้นโยบายการท างานพัฒนางานสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนางาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุข ต่อไป 
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  หน้า 
 ค าน า  
 สารบญั ก-ง 
 แผนปฎิบัตริาชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 A 
 ตัวช้ีวัด Ranking ปีงบประมาณ 2564  
 รายละเอียด Template ตัวช้ีวัด Ranking ปีงบประมาณ 2564  

R 1 ระดับความส าเร็จเพื่อลดอตัราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกดิมชีีพแสนคน 1 
R 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย 3 

 R 2.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคดักรองพัฒนาการ 3 
 R 2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสยัล่าช้า 4 
 R 2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับการตดิตาม 6 
 R 2.4 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 7 
 R 2.5 ระดับความส าเร็จการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี เจริญเติบโต  

        สูงดี สมส่วน 
8 

R 3 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวยั 10 
 R 3.1 ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตเุหล็ก 10 
 R 3.2 ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12  ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก  

        โดยการตรวจ Hct หรือ CBC 
11 

R 4  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี 12 
R 5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ 13 

 R 5.1 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 13 
 R 5.2 ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care)  

        ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
14 

 R 5.3 ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤตกิรรมสุขภาพพึงประสงค ์ 16 
R 6 การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ DM HT 19 

 R 6.1  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 19 
 R 6.2  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 20 

R 7 Good Control 22 
 R 7.1 ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดไดด้ี 22 
 R 7.2 ร้อยละของผูป้่วยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคมุความดันโลหติไดด้ี 24 

R 8 CKD 25 
 R 8.1 ร้อยละของผูป้่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคดักรองโรคไตเรื้อรัง 25 
 R 8.2  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 27 

R 9 การประเมินคณุภาพ NCD Clinic Plus 29 
R 10 ผลส าเร็จในการด าเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 31 
R 11 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้ับการคดักรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ 33 
R 12 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสขุภาพจิต 35 

 R 12.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน    
          (TEDA4I) 

35 

 R 12.2 ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก 36 
R 13 ระดับความส าเร็จในการให้บริการบ าบัดรักษาและเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ 39 
R 14 ร้อยละสถานบริการที่มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย 42 
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  หน้า 
R 15 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานยาเสพตดิ 46 

 R 15.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานบ าบัดยาเสพตดิ 46 
 R 15.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลแ์ละผลิตภัณฑ์ยาสูบ 47 
 R 15.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 49 

R 16 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 52 
 R 16.1 อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร 52 
 R 16.2 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์   

          และสาธารณสุข (EOC) 
54 

 R 16.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล 56 
R 17 ผลส าเร็จของการป้องกันการเสียชวีิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 58 
R 18 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 

 R 18.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 60 
 R 18.2 ร้อยละต าบลเป้าหมายผา่นเกณฑต์ าบลจดัการคณุภาพชีวิต 67 

R  19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ 69 
 R 19.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่าย 

          หน่วยบริการปฐมภูม ิ
69 

 R 19.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ 72 
 R 19.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  

          (รพ.สต.) ติดดาว 
74 

 R 19.4 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน 
          มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

76 

R 20 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 78 
R 21 ระดับความส าเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate care) 80 
R 22 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired 85 
R 23 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 87 
R 24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69) 94 
R 25 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
99 

R 26 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลมีคณุภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  HA 102 
R 27 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยสีุขภาพท่ีคิดค้นใหม่

หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
105 

R 28 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันวัณโรค 108 
 R 28.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 108 
 R 28.2 อัตราการขาดการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ 110 
 R 28.3  อัตราการคดักรองเพื่อคน้หาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีถ่ายภาพ 

           รังสีทรวงอก 
111 

 R 28.4  อัตราการครอบคลมุการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่ และกลับเป็นซ้ า 112 
 R 28.5  อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปว่ย วัณโรคปอดรายใหม ่ 113 
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  หน้า 
R 29 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ 116 

 R 29.1 ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป 116 
 R 29.2 ร้อยละการตดิเช้ือซ้ าโรคพยาธิใบไม้ตับ 118 

R 30 มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาส าหรับหน่วยงาน   (การรายงาน 506) 119 
R 31 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี 121 

 R 31.1 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนโปลโิอชนิดฉีด (IPV) 121 
 R 31.2 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนโปลโิอชนิดหยอด(OPV3) 122 
 R 31.3 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) 122 

R 32 โรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) บูรณาการด าเนินงาน  
1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบอ าเภอละ 1 แห่ง 

124 

R 33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 126 
R 34 ระดับความส าเร็จการส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภาพตามกลุม่วัย 128 
R 35 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์ 

และบริการสุขภาพ 
131 

R 36 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชาทางการแพทย์ 133 
R 37 ระดับความส าเร็จของการการด าเนินงาน RDU 134 
R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 137 

 R 38.1  ร้อยละผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟืน้ฟูสภาพด้วยศาสตร์  
           การแพทย์แผนไทย 

137 

 R 38.2  รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 139 
 R 38.3  ร้อยละผลการด าเนินงานทับหม้อเกลือ 140 

R 39 อ าเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจดัการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร 141 
R 40 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสขุมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ตามมาตรฐาน 
143 

 R 40.1 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น 143 
 R 40.2  โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑร์ะดบัดี   144 
 R 40.3  รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น 145 

R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 147 
R 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 149 
R 43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน 151 
R 44 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการบุคลากรสาธารณสุข 

(HROPS) จังหวัดอุบลราชธาน ี
154 

R 45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 156 
R 46 อ าเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 160 
R 47 ร้อยละการเบิกจา่ยงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ 161 
R 48 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 162 
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R 49 ร้อยละของหน่วยบริการในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 163 
R 50 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital    (Smart tools & Smart service) 165 

 R 50.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  
         (Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2) 

165 

 R 50.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น  (Smart tools & Smart service)  
          (รพ.ระดับ F1  F2  F3) 

165 

 R 50.3 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตดิตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer 169 
R 51 ร้อยละการพัฒนาคณุภาพบญัชี 170 
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 -เอกสารไฟล์ power point  ถ่ายทอดนโยบายปี 2564  Re-Treat2564  
 -Gantt chart Re-Treat 2564 (7 ประเด็น)  
 -แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  
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              แผนปฎิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2564 
       ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) กระทรวงสาธารณสุข 
 
เป้าหมาย (Goal)    :  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ (Vision)  :  เป็นองค์กรหลักด้านสุขสภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ (Mission)  :  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 
ค่านิยมองค์กร(Core Value) 
 M = Mastery   เป็นนายตนเอง 
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 H=Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

 รับผิดชอบ 
 ตรงต่อเวลา 
 พัฒนาเป็นนิจ 
 จิตบริการ 
 ท างานเป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B 
 

 
                 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              ตัวชีว้ัด Ranking ประจ าปงีบประมาณ 2564  
                                                                                ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ ชือ่ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน
ตอบประเด็น 

Retreat
R 1 ระดับความส าเร็จเพ่ือลดอัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิด

มีชีพแสนคน
 ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริม 1  /

R 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย ส่งเสริม  /

2.1 เด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองพฒันาการ ≥ ร้อยละ 90 ส่งเสริม 0.5

2.2  เด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รับการคัดกรองพฒันาการ พบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ส่งเสริม 0.5
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ีที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ≥ ร้อยละ 90 ส่งเสริม 1
2.4 เด็กอายุ 0-5 ป ีมีพฒันาการสมวัย ≥ ร้อยละ 85 ส่งเสริม 1

2.5 ร้อยละเด็ก 0-5 ป ีสูงดี สมส่วน ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 
เด็กชาย 113 cm ,
เด็กหญิง 112 cm

ส่งเสริม 0.5

2.6 ระดับความส าเร็จการพฒันาศูนย์เด็กปฐมวัยคุณภาพ ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริม

R 3 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ส่งเสริม
3.1 ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก  ร้อยละ 90 ส่งเสริม 1  /

3.2 ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12  ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหติจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก โดยการตรวจ Hct หรือ CBC

 ร้อยละ 90 ส่งเสริม 1

R 4  อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15 -19 ปี  ไม่เกิน  29 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป ีพันคน

ส่งเสริม 0.5  /

R 5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริม  /
5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแลตาม care plan  ร้อยละ 85 ส่งเสริม 1
5.2 ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 ร้อยละ90 ส่งเสริม 0.5

5.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพงึประสงค์  ร้อยละ60 ส่งเสริม 0.5  /

R 6 การติดตามผู้ปว่ยรายใหม่ DM HT NCD  /
6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน >= 60% NCD 0.5
6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง >= 70% NCD 0.5

R 7 Good Control NCD  /
7.1 ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี >= 40% NCD 1

7.2 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติได้ดี >= 50% NCD 1

R 8 CKD NCD  /
8.1 ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา
      และคัดกรองโรคไตเร้ือรัง

>= 80% NCD 1

8.2 ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
     eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

>= 67% NCD 1

R 9 การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีขึน้ไป NCD 1  /



ล าดับ ชือ่ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน
ตอบประเด็น 

Retreat

R 10 ผลส าเร็จในการด าเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ หา่งไกล NCDs ความส าเร็จระดับ 5 NCD 1  /

R 11 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและทอ่
น้ าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์

>= 90% NCD 0.5  /

R 12 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสุขภาพจิต NCD
12.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน กระตุ้นพฒันาการล่าช้า 
ด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน (TEDA4I)

 ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

12.2 ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก  ความส าเร็จระดับ 5 NCD 1

R 13 ระดับความส าเร็จในการใหบ้ริการบ าบดัรักษาและเฝ้าระวัง
ผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่

 ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

R 14 ร้อยละสถานบริการที่มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ย
ประคับประคองระยะทา้ย

ร้อยละ 80 NCD 0.5

R 15 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานยาเสพติด NCD
15.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานบ าบดัยาเสพติด ความส าเร็จระดับ 5 NCD 1

15.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

15.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER
 ONE

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

R 16 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน NCD
16.1 อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5
16.2 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพฒันาศูนย์ปฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

16.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5
R 17 ผลส าเร็จของการปอ้งกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ

ต่ ากว่า 15 ปี
ความส าเร็จระดับ 5 NCD 0.5

R 18 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พฒันารูปแบบ  /
18.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 0.5
18.2 ร้อยละต าบลเปา้หมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   ร้อยละ 70 พฒันารูปแบบ 0.5

R 19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ พฒันารูปแบบ  /
19.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภมูิ  
      และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ

 ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 1

19.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ  ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 1
19.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ติดดาว

 ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 0.5

19.4 ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายได้รับการดูแลจาก อสม .
      หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  ร้อยละ 70 พฒันารูปแบบ 0.5

R 20 ร้อยละครอบครัวเปา้หมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

 ร้อยละ 70 พฒันารูปแบบ 1

R 21 ระดับความส าเร็จของการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ย
ใน (Intermediate care)

 ร้อยละ 100 พฒันารูปแบบ 1  /



ล าดับ ชือ่ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน
ตอบประเด็น 

Retreat

R 22 อัตราตายผู้ปว่ยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด 
community-acquired

 น้อยกว่าร้อยละ 28 พฒันารูปแบบ ไม่ประเมิน

R 23 ร้อยละของการใหก้ารรักษาผู้ปว่ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด

 ร้อยละ 50 พฒันารูปแบบ 1.5  /

R 24 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)  น้อยกว่าร้อยละ 7 พฒันารูปแบบ 1.5  /
R 25 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
 ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 1

R 26 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง  HA

 ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 1

R 27 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

 ความส าเร็จระดับ 5 พฒันารูปแบบ 1

R 28 การรักษา/ควบคุม/ปอ้งกันวัณโรค ควบคุมโรค  /
28.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 87 ควบคุมโรค 1
28.2 อัตราการขาดการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ <ร้อยละ 1 ควบคุมโรค 0.5
28.3 อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเส่ียง
       โดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก

ร้อยละ 100 ควบคุมโรค 0.5

28.4 อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ปว่ยรายใหม่
      และกลับเปน็ซ้ า

ร้อยละ 87.5 ควบคุมโรค 0.5

28.5 อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปว่ย
       วัณโรคปอดรายใหม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ควบคุมโรค 0.5

R 29 การรักษา/ควบคุม/ปอ้งกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ ควบคุมโรค  /
29.1 ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน
      กลุ่มเส่ียงอายุ 15 ปขีึน้ไป

ร้อยละ  100 ควบคุมโรค 0.5

29.2 ร้อยละการติดเชื้อซ้ าโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ  0 ควบคุมโรค 0.5
R 30  มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาส าหรับหน่วยงาน 

(การรายงาน 506)
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ควบคุมโรค 0.5

R 31  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ควบคุมโรค
31.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ควบคุมโรค 0.5
31.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด(OPV3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ควบคุมโรค 0.5
31.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหดั คางทมู หดัเยอรมัน 
(MMR1)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ควบคุมโรค 0.5

R 32 โรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) 
บรูณาการด าเนินงาน 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทกุแหง่) 
ต้นแบบอ าเภอละ 1 แหง่

ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 1 /

R 33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการทนัตสาธารณสุขสู่
ความเปน็เลิศ

ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 1.5  

R 34 ระดับความส าเร็จการส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภาพตามกลุ่มวัย ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข 1.5

R 35 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ

ความส าเร็จระดับ 5 คบส. 1

R 36 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชา
ทางการแพทย์

ความส าเร็จระดับ 5 คบส. 1



ล าดับ ชือ่ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน
ตอบประเด็น 

Retreat

R 37 ระดับความส าเร็จของการการด าเนินงาน RDU ความส าเร็จระดับ 5 คบส. 1
R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20.5 แพทย์แผนไทย

38.1 ร้อยละผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ร้อยละ 20.5 แพทย์แผนไทย 0.5

38.2 รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปจัจุบนั แพทย์แผนไทย 0.5
38.3 ร้อยละผลการด าเนินงานทบัหม้อเกลือ แพทย์แผนไทย 1

R 39 อ าเภอมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้นแบบในการบริหารจัดการ
สิ่งปฏกูิลแบบครบวงจร

อย่างน้อย 1 แหง่ อนามัยส่ิงแวดล้อม 2  /

R 40 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน

อนามัยส่ิงแวดล้อม 1

40.1 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น ร้อยละ 100 อนามัยส่ิงแวดล้อม

40.2 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 100 อนามัยส่ิงแวดล้อม

40.3 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น ร้อยละ 10 อนามัยส่ิงแวดล้อม

R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 50

อนามัยส่ิงแวดล้อม 1

R 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ไม่มีระดับ 7 ประกันสุขภาพ 2
R 43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน
 ความส าเร็จระดับ 5 HRD 1.5

R 44 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการบคุลากรสาธารณสุข (HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี

 ความส าเร็จระดับ 5 HRD 1.5

R 45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

 ร้อยละ 92 กลุ่มกฎหมาย 2

R 46  อ าเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  ความส าเร็จระดับ 5 ยุทธศาสตร์ 0.5
R 47  ร้อยละการเบกิจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ 0.5
R 48  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปงีบประมาณ 

2564
ระดับ 5 ยุทธศาสตร์ 1

R 49  ร้อยละของหน่วยบริการในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  ร้อยละ 85 ยุทธศาสตร์ 1  /
R 50 ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital 

  (Smart tools & Smart service)
ยุทธศาสตร์  /

50.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital 
       (Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2)

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ 1

50.2  ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็  
       (Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ F1  F2  F3)

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ 1

50.3 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภมูิที่ติดต้ังและใช้งานระบบ 
      Smart Refer

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ 1

R 51 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบญัชี บริหาร 2
รวม 69 คะแนน
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    รายละเอียดตัวชี้วัด Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ตัวชี้วัด  R1 ระดับความส าเร็จเพ่ือลดอัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ค านิยาม       1. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และ 

หลังคลอด ภายใน 42 วัน แม้ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ทีต่ าแหน่งใด  
จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแล 
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใชจ่ากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
      2. การเย่ียมเสริมพลัง หมายถึง กระบวน(process) การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นท่ีมีหลักการและเหตผุลบนหลักฐานเชิงประจักษ์และวชิาการ ไดผ้ลลัพธ์เป็น
ระบบ(system) หรือแนวทาง(guideline) การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด อย่างมีคณุภาพ ลดการตายมารดา ตลอดจนช่ืนชมให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
ภาคีเครือข่าย ใช้ศักยภาพของตนเองและทีมงานด าเนินงานอย่างเตม็ความสามารถในการ
พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับบริบท 
      3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อลด 
การตายมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ระดับความส าเร็จระดับ 5 (อัตราส่วนมารดาตายไมเ่กิน16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบ(system)การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดให้มคีุณภาพ       

    และมีมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตามที่ก าหนด 
2. ติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ให้มีคณุภาพมาตรฐาน  
   เพื่อลดการตายของมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ สู่ระยะคลอด และหลังคลอด 
3. พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและฉุกเฉินอย่างมคีุณภาพ 
    และประสิทธิภาพ 
4. เฝูาระวังภาวะโรคร่วม (Comorbidity) ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ 
   เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์, หญิงขณะรอคลอด ขณะคลอด และหญิงหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีจัดเก็บข้อมลู การรายงานการตายมารดา มีขั้นตอนดังนี้ 

    1. สถานบริการสาธารณสุขแจง้ข้อมูลการตายมารดาเบื้องต้นใหส้ านักงานสาธารณสุข   
       จังหวัดภายใน 24 ช่ัวโมง 
    2. สถานบริการสาธารณสุข ส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (ก1 หรือ CE) ให้ส านักงาน           
       สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 7 วัน 
    3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัตรวจสอบความสมบรูณ์ข้อมลูและลงพื้นที่ทบทวนสาเหตุ   
        การตายมารดา (MM-conference) และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา  
        (ก1 หรือ CE) ให้ศูนย์อนามัย ภายใน 15 วัน 
    4. ศูนย์อนามัย จัด MM-conference ระดับเขต ร่วมกับ MCH Board และผูเ้ชี่ยวชาญ  
       และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (ก1 หรือ CE) ให้กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ , ส านักทะเบียนราษฎร ์
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 ปีละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   และ รอบท่ี 2 (เมษายน – กันยายน 2564) 
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ทุก 6 เดือน 
2. มีทะเบียนและรายงานผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงของหญงิตั้งครรภ์ที่มารับ 
    บริการฝากครรภ์ทุก 3 เดือน  (ใช้เกณฑ์คัดกรองจากสมุดบันทึกสุขภาพ) 
3. รายงานผลการซ้อมแผนฉุกเฉินทางูติศาสตร์ หรือ ภาวะเสีย่งสูงท่ีเปน็ปัญหาของพื้นที่ 
    ปีละ 1 ครั้ง 
4.  มีการจัดประชุมวิชาการผู้ปุวยรายกรณีที่เป็นความเสี่ยงสูง หรือประชุมประจ าปี 
     ของหน่วยงาน อย่างน้อย  2 ครั้ง/ปี 
5. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการอบรมการช่วยฟ้ืนคนืชีพ ปีละ 1 ครั้ง 
6.   โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
7.  ไม่มีมารดาตาย 

         เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ผ่านข้อ 1 - 3  
2 คะแนน ผ่าน ข้อ 1 - 4  
3 คะแนน ผ่านข้อ 1 -5  
4 คะแนน ผ่านข้อ 1 - 6  
5 คะแนน ผ่าน ทั้ง 7 ข้อ  

เอกสารสนับสนุน 1. แบบรายงานการตายมารดา CE หรือ แบบรายงาน ก1  
2. แบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ ์
3. มาตรฐานบริการอนามยัแม่และเด็กคณุภาพ 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

อัตราส่วนการตาย
มารดา 

อัตราส่วนการตายต่อ
การเกิดมีชีพแสนราย 

11.40 5.69 23.03 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกลุ      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ,045-244-801  ต่อ 113      
โทรศัพท์มือถือ : 085-419-2898 
โทรสารที่ท างาน : 045-241-918      E-mail : keng295@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ  โรจนศ์ตพงค์             ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301,  045-244-801 ต่อ 113      
โทรศัพท์มือถือ : 089-624-9475 
โทรสารที่ท างาน : 045-241-918      E-mail : rr.tippawon@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  R 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย 
ค านิยาม        -เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

       -การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคดักรองเด็กอายุ  
9, 18, 30, 42, และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 
       -พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน า
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า  
ส่งต่อทันที (1B262: เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน 
       -พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม  หมายถึง เด็กที่ได้รบัการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไมค่รบ 5 ด้าน เฉพาะกลุม่
ที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 
       -พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง  
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเดก็ท่ีพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าและไดร้ับการติดตามให้ได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน 
ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 2.1) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ค านิยาม -การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลมุของการคัดกรองเด็กอายุ  

9, 18, 30, 42, และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แตท่ะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 

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

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 

และType3) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรบัผิดชอบที่ไดร้ับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  = B / A x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking                      เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
             รอบที่ 1/รอบที่ 2  (เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ) 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 คะแนน ร้อยละ 80-84 
3 คะแนน ร้อยละ 85-89 
4 คะแนน ร้อยละ 90-94 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95  

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

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 90.15 88.87  91.13 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599  โทรสาร : 045-241918  
E-mail : mai.j4959@gmail.com 

หน่วยงานจัดท าข้อมลู กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค ์       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 2.2) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
ค านิยาม     -พัฒนาการสงสัยล่าช้า  หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 

เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้ 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อ
ทันที (1B262: เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

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

mailto:rr.tippawon@gmail.com
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แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 

และType3) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน  มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  
สูตรค านวณ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  

= B / A x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking                     เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

  รอบที่ 1/รอบที่ 2 (เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 15 
2 คะแนน ร้อยละ 15- 19 
3 คะแนน ร้อยละ 20 -24 
4 คะแนน ร้อยละ 25 - 29 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30  

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

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการพบ 
สงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 23.43 25.16  26.11 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599  โทรสาร : 045-241918  
E-mail : mai.j4959@gmail.com 

หน่วยงานจัดท าข้อมลู กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค ์       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 2.3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ค านิยาม     -พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม  หมายถึง เด็กที่ไดร้ับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไมค่รบ 5 ด้าน เฉพาะกลุม่
ที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แตท่ะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 

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

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน  มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รายการข้อมูลที่ 2 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน  มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)

ทั้งเด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคดักรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

สูตรค านวณ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการตดิตาม 
=  E / C  x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking                         เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

       รอบที่ 1/รอบที่ 2 (เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 15 
2 คะแนน ร้อยละ 15- 19 
3 คะแนน ร้อยละ 20 -24 
4 คะแนน ร้อยละ 25 - 29 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30  

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

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599  โทรสาร : 045-241918  
E-mail : mai.j4959@gmail.com 

หน่วยงานจัดท าข้อมลู กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ    โรจน์ศตพงค์       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 2.4) เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ค านิยาม      -พัฒนาการสมวัย  หมายถึง เด็กท่ีไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 

เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง  
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเดก็ท่ีพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าและไดร้ับการติดตามให้ได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน 
ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 
    -เด็กอายุ 0-5 ป ี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 85 
วัตถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
3.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมคีุณภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แตท่ะเบียนบ้าน 
อยู่นอกเขต) 

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, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดร้ับการตรวจคดักรองพัฒนาการโดยใช้

คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 
5 ด้าน ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสยัล่าช้าและ
ได้รับการตดิตามให้ไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแลว้ผลการประเมิน ผา่นครบ 
5 ด้านภายใน 30วัน(1B260) 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรบัผิดชอบที่ไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณ A  X 100 
    B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
รอบที่ 1 /รอบที่ 2 
เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย  (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 คะแนน ร้อยละ 80-84 
3 คะแนน ร้อยละ 85-89 
4 คะแนน ร้อยละ 90-94 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95  
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เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวดีีโอ)  
   และคู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส)์ 
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคมุการสง่เสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปริตา  วรากรโอฬาร    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599  โทรสาร : 045-241918  
E-mail : mai.j4959@gmail.com 

หน่วยงานจัดท าข้อมลู กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค ์       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 2.5) ระดับความส าเร็จการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเพ่ือเด็กอายุ 0-5 ปี เจริญเติบโต  
สูงดี สมส่วน 

ค านิยาม หมายถึงการด าเนิน ดังต่อไปนี้ 
1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝูาระวังและติดตามการเจริญเติบโต โดยการช่ังน้ าหนัก  

วัดส่วนสูง แปลผล ทุก 3 เดือน (ร้อยละ 90) 
2. เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน  (ร้อยละ 63) 
3. มีหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบในการจัดกิจกรรมเชิงรุก ( Health – Social Activity) 

เพื่อดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ าหว่าเกณฑ์ (ผอม, เตี้ย)   
(อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง) 

     -การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ป ีหมายถึง การจัดการเครื่องมือและ
วิธีการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ซึ่งเดก็อายุ 0-5 ปี ได้รับการ
เฝูาระวังตามรอบระยะเวลาคือ ทุก 3 เดือน อย่างครอบคลุม อย่างน้อย 
ร้อยละ 90 มีการบันทึกผลและแปลผลภาวะโภชนาการแจ้งแก่บิดา มาดา หรือผู้ปกครอง  
มีฐานข้อมูลการเฝาูระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโภชนาการทั้งด้านขาดและด้านเกิน  สรุปผลการเจรญิเติบโตเด็กและแนวโน้ม 
คืนสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขหรือสนับสนนุการด าเนินงานโดยการมสี่วนร่วม 
    -เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
    -สูงดี  หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรม
อนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD
ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
     -สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัย
โลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
    -สูงดีสมส่วน  หมายถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 1.เด็ก 0-5 ปี ไดร้ับการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง แปลผล  ร้อยละ 90 
2.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63 
3.อ าเภอมีหมู่บ้านต้นแบบในการส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการ  1 แห่ง 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
2. เพื่อส่งเสรมิการเจริญเติบโตเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
3. เพื่อให้เด็กมีศักยภาพ และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟูม 

แหล่งข้อมลู 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)   2. ศูนย์เดก็เล็ก 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีได้รบัการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
รายการข้อมูลที่ 2 A2 = เด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน(แยกเพศชาย, หญิง) 
รายการข้อมูลที่ 3 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมด 
สูตรค านวณ 1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการเฝูาระวัง  = (A1 / B1) × 100 

2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมสว่น  = (A1 / B1) × 100  
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี    = (A2(ชาย) / B1)  
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 5 ปี   = (A2 (หญิง) / B1) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4   งวดที่ 1 เดือนตุลาคม       งวดที่ 2 เดือนมกราคม  
                              งวดที่ 3 เดือนเมษายน     งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  : รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบท่ี 2 (เมษายน – กันยายน 2564) 
                                                        น าคะแนนตัวชี้วดั  (1)((2)((3) /หาร 3 

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ 
   ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงบันทึกผล 

 60 60 - 69 70 - 79 80 - 89  90 

2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  54 54 - 56 57 - 9 60 - 62  63 
3) มีหมู่บ้านต้นแบบหรือนวัตกรรมในการ 
   แก้ไขเด็กท่ีมีปัญหาโภชนาการ 

ไม่ม ี - - -  1 แห่ง 
 
เอกสารสนับสนุน 1.มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณจากท้องถิ่นเพือ่แก้ไขปัญหา 

โภชนาการ(การสนับสนุนเครื่องช่ังน้ าหนัก ท่ีวัดส่วนสูง  นม 90 วัน 90 กล่อง /  
ตักบาตรนมจืด) 
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต าบลสง่เสริมเด็ก 
อายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุพฒันาการสมวยั 
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเปูาหมาย 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พศ.) 
2561 2562 2563 

เด็ก0-5ปี ได้รับการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 

ร้อยละ - - 77.68 

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน 

ร้อยละ 50.82 63.31 62.45 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจิระนันท์   เวียงนนท์                ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 085 656-1588    E-mail : oppjra@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ   โรจน์ศตพงค ์           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ,045-244-801  ต่อ 113 
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด  R 3 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 3.1) ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
ค านิยาม -เด็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 59 เดือน  

ทุกราย (ไม่นับคนซ้ า หากมีซ้ าใหน้ับครั้งแรกของการมารับบริการของไตรมาสนั้นๆ) 
-ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ าท่ีมีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elementaliron 12.5 
มิลลิกรัมส าหรบัเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม ส าหรับเด็กอายุ 2 ขึ้นไป ถึง 5 ปี 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวยั 

เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีท่ีมารับบริการวัคซีน (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตัวอยู่จริง และ 

Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูล การจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ในโปรแกรมหลักของสถานบริการส่งออกข้อมูล

ตามมาตรฐานโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีท่ีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กในแต่ละไตรมาส 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีท้ังหมดที่ไดร้ับยาน้ าเสริมธาตเุหล็กในแต่ละไตรมาส 
สูตรค านวณ (A / B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4       (งวดที่ 1 เดือนตลุาคม     งวดที่ 2 เดอืนมกราคม  

                                  งวดที่ 3 เดือนเมษายน    งวดที่ 4 เดอืนกรกฎาคม) 
                       รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  และ รอบท่ี 2 (เมษายน – กันยายน 2564) 

คะแนน Ranking 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีท่ีได้รับยาน้ า
เสรมิธาตุเหล็ก 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
60 - 69 

ร้อยละ  
70 -79 

ร้อยละ  
80- 89 

≥ ร้อยละ 90 

 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
เด็กอายุ 6 เดือน–5 ปี
ได้รับยาน้ าเสรมิ 
ธาตุเหล็ก 

ร้อยละ 16.75 38.10 63.00 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจิระนันท์   เวียงนนท์    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 085 656-1588     
E-mail : oppjra@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ   โรจน์ศตพงค์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ,045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 3.2) ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12  ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
โดยการตรวจ Hct หรือ CBC 

ค านิยาม เด็ก อายุ 6 -12 เดือนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
หมายถึง เด็กอายุ 6 - 12 เดือน ได้รับการตรวจหาความเขม้ข้นของเลือดด้วยวิธีตรวจ 
Hematrocrit (Hct)  หรือ จากการตรวจหาความสมบรูณ์ของเมด็เลอืดโดยการนับแยก 
ด้วยเครื่องอัตโนมัติในเลือด CBC  

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปญัญาที่สมบูรณ ์
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กสญัชาติไทย ที่มีอายุ 6 -12  เดือน ทุกสิทธ์ิที่มารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 

ทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 

มาตรฐาน 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุ 6 – 12 เดือน ท่ีได้รับการตรวจ Hct หรือ CBC แต่ละเดือน 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 6 -12 เดือน ท้ังหมดแต่ละเดือน 
สูตรค านวณ (A / B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  
   เกณฑ์การให้คะแนน Ranking รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบท่ี 2 (เมษายน – กันยายน 2564)   

คะแนนRanking 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ เด็กอายุ 6 - 12 เดือน  
ได้รับการตรวจ Hct หรือ CBC 

 ร้อยละ
60 

ร้อยละ 
60 - 69 

ร้อยละ 
70 -79 

ร้อยละ 
80 - 89 

≥ ร้อยละ
90 

           
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
เด็กอายุ 6 -12 เดือน
ได้รับการตรวจ Hct 
หรือ CBC 

ร้อยละ - - 23 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจิระนันท์   เวียงนนท์    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์  085 656-1588     
E-mail : oppjra@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

mailto:rr.tippawon@gmail.com
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค ์    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ,045-244-801  ต่อ 113  
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   
E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 
 

 
 

ตัวชี้วัด  R 4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี 
ค านิยาม -อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของ

ผู้หญิงอาย ุ15-19 ปีต่อจ านวนประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปีต่อ 1,000 คน 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่เกิน 29 ต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปีพันคน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ตามยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปีท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีทาการเก็บข้อมูล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู 1.ฐานข้อมูลการเกดิมีชีพจากทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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 ปีท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)   
สูตรค านวณ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC= (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1:      5 เดือนแรก(ตุลาคม 2562–กุมภาพันธ ์2563)  

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

                                                       เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
                                     รอบที ่1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
อัตรามากกว่า 39 
ต่อประชากรหญิง  
15-19 ปีพันคน 

อัตราระหวา่ง 38-36
ต่อประชากรหญิง  
15-19 ปีพันคน 

อัตราระหวา่ง 35-33
ต่อประชากรหญิง  
15-19 ปีพันคน 

อัตราระหวา่ง 32-30
ต่อประชากรหญิง  
15-19 ปีพันคน 

อัตราน้อยกว่า29 ต่อ
ประชากรหญิง  
15-19 ปีพันคน  

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญตัิการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
2. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) 
และส่งเสรมิเครือข่ายการดาเนินงานระดับพื้นท่ีด้วยการส่งเสริมกลไกอ าเภออนามัย 
การเจรญิพันธ์ุ 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

การคลอดมีชีพในหญิง
อาย ุ15-19 ปี 

อัตราต่อประชากร
หญิงอาย ุ15-19 ปี 
1,000 คน 

23.44 33.32 31.94 

 
 

mailto:rr.tippawon@gmail.com
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางยุพีพร    มีแก้ว    ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-242-225 ต่อ 113    โทรศัพท์มือถือ : 089 – 945 - 2936  
โทรสาร : 045-241918       E-mail : tingmarasri2506@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ  โรจนศ์ตพงค์       ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมสขุภาพ 
โทรศัพท์ท่ีทางาน : 045-242-225 ต่อ 113      โทรศัพท์มือถือ : 089-624-9475  
โทรสาร : 045-241918            E-mail : rr.tippawon@gmail.com 

 
 
 

ตัวชี้วัด  R 5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 5.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 
ค านิยาม -ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ ผู้สูงอายุกลุ่มตดิบ้าน(ADL 5-11คะแนน  

กลุ่มตดิเตยีง(ADL0-4 คะแนน) ไดร้ับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสขุ ทีมสหวิชาชีพ  
ตามแผนการดูแลผูสู้งอายุรายบุคคล(Care plan) ทุกสิทธ์ิที่ได้รับบริการตามชุด 
สิทธิประโยชน์ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan  
วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อให้ผู้สูงอายุไดร้ับการดูแลสง่เสริมสุขภาพจากทีมสหวิชาชีพของหน่วยบริการ 

    ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 
2) เพื่อให้ผู้สูงอายุไดร้ับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขถึงบ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
    ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้มี    
    ภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค 
    ถ้วนหน้าและเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
3) สามารถลดภาระงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยัง่ยืน ลดความแออัด 
   ในหน่วยบริการด้านสุขภาพ เพิม่ทักษะในการจัดการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี  
   ครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลสุขภาพทุกระบบ 
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเข้ารว่มกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ  
   คุณภาพ/โรงเรยีนผูส้งอายุท้ังในระดับชุมชนและระดับครอบครัว 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีด าเนินการทุกอ าเภอทุกต าบล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู                    ข้อมูลการจัดท า (Care plan) ผู้สูงอายุรายบุคคล 

1) พื้นที่จัดท าCare planรายบุคคล ผ่านระบบโปรแกรมLong Term Care (3C) 
2) เสนอ Care plan ผ่านอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับต าบล 
3) Care Manager ระดับพื้นท่ีบันทึกข้อมูลระบบผลการอนุมตัิรายงาน Care plan ตาม
ระบบโปรแกรม Long Term Careทั้งในระบบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย  
4) การรายงานผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด โดยการรายงานผ่านระบบโปรแกรม Long Term 
Care (3C) ส่วนกลางโดยกรมอนามัยจะด าเนินการดึงข้อมูลจากระบบโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกต้องส่งผ่านระบบHealth KPIของยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
และคืนข้อมลูให้ศูนย์อนามยัเขต10ๆ ส่งคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีต่อไป
ตามล าดับ 
5) ระดับกรมอนามัยเช่ือมต่อกับระบบโปรแกรม DOH Dashboard กรมอนมัย 
 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและเป็นฐานข้อมลูกลางด้านผูสู้งอายุของประเทศต่อไป 
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แหล่งข้อมลู ระบบโปรแกรม Long Term Care สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง / 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
หมายเหต ุ
-ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการ 
 Long Term Care 
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึง่พิงทุกคนทุกสิทธ ิ

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชการที่เข้าร่วมที่เข้าร่วม
โครงการLTC 
หมายเหต ุ
- ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการ Long Term Care 
- ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงทุกคนทุกสิทธิ 

สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 
                                      เกณฑ์การให้คะแนน Ranking   (รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2) 

ตัวช้ีวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลตาม care plan 

ร้อยละ60 ร้อยละ60 - 69 ร้อยละ70 - 79 ร้อยละ80 - 84 ร้อยละ 85 
 
เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพผูสู้งอาย ุ

2 คู่มือการระบบโปรแกรม Long Term Care Long Term Cara 
3.คู่มือการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลตาม 
Care plan 

ร้อยละ 80 85    95 

 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 5.2) ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
ค านิยาม        -ระบบการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริม 

พัฒนาสนับสนุนฟ้ืนฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคเีครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสู้งอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาว                                                                                                 
       -มีระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์  หมายถึง มีการด าเนนิงานครบองค์ประกอบดังน้ี 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผูสู้งอายุในการวางแผนการดูแล 
  ที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายรุายบุคคลและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
2. มีการสนับสนุนการด าเนินชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพกรมอนามยั   
   อย่างน้อย ต าบลละ 1 ชมรม 
3. มีบริการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/  
   ทีมหมอครอบครัว ภาคเีครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีส่วนร่วม 
4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝาูระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูสุขภาพ  
   ผู้สูงอายุในระดับต าบล 
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หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์  หมายถึง  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
-มีการประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) /การประเมินสภาวะ 
ของผู้สูงอาย ุ( TAI ) ประกอบด้วย Functional Activity status และประเมินคัดกรอง 
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์ 
-ชมรมผูสู้งอายุท่ีผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณุภาพ หมายถึง ชมรมผูสู้งอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ กรมอนามัย 
-มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังภาวะหกลม้/การฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แผนการปูองกันดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในระดับต าบล เช่น ทันตสุขภาพการปูองกัน 
ความในระดบัต าบลหมายถึงมีการจัดบริการปูองกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 90 ของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูสู้งอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจากทีมสหสาขาวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศร“ีสังคมไทย
สังคมสูงวัยไม่ทอดทิ้งกัน ”  
2. สามารถลดภาระงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืนลดความแออัดใน
สถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจดัการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วม 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีด าเนินการทุกอ าเภอทุกต าบล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1) รายงานทางหนังสือราชการหรอืส่งข้อมูลผ่านผู้รับผิดชอบงานกลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ   

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรายงานตามระบบ   
   หนังสือราชการ  ตามรอบรายงาน 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน 
3) รายงานผ่านเว็บไซตร์ับ-ส่งงาน ส่งเสรมิสุขภาพ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

แหล่งข้อมลู 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง่  
2) ชมรมผู้สูงอาย/ุโรงเรียนผู้สูงอายุ 
3) จากระบบโปรแกรม Long Term Care ( 3C )  
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนต าบลที่มรีะบบส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายผุู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
      และการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธาน ี
สูตรค านวณ  (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 (ตุลาคม 63-มีนาคม 64)  และรอบที่ 2  (เมษายน-กันยายน 64) 
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                                                เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 :  
1.มีระบบการประเมินคดักรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมลูผู้สูงอายุในการวางแผนการดูแลทีส่่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
   รายบุคคลและการดูแลช่วยเหลอืระยะยาว 
2. มีการสนับสนุนการด าเนินชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพกรมอนามยัอย่างน้อย ต าบลละ 1 ชมรม 
3. มีบริการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย  
   ท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีส่วนร่วม 
4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝาูระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูสุขภาพ ผู้สูงอายุในระดับต าบล 
5. มีการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านท่ีไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ การจัดวางสิ่งของไม่เป็นระบบ  
   การสวมรองเท้าขนาดไม่พอดีกบัเท้า (การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เปาูหมาย 1 รพ.สต./1 หมู่บ้าน) 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1  คะแนน ผ่าน 1 ข้อ 
2  คะแนน ผ่าน 2 ข้อ 
3  คะแนน ผ่าน 3 ข้อ 
4  คะแนน ผ่าน 4 ข้อ 
5  คะแนน ผ่าน 5 ข้อ  

เอกสารสนับสนุน 1. 1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานผู้สูงอาย ุ
2.หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม Long Term Care 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ต าบลที่มรีะบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 80 85 95 

 

 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 5.3) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ 
ค านิยาม -ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีอายตุั้งแต ่60 ปีขึ้นไป  

-ชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมทีจ่ัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ส าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข  
-พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านร่างกาย หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง  
6 เดือนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีพฤตกิรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี ้ 
1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที  
   หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที / สัปดาห์  
2. รับประทานผัก ผลไมส้ด เป็นประจ า  
3. ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว  
4. ไม่สูบบุหรี ่/ไมสู่บยาเส้น  
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มทีม่ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)  
หมายเหตุ:  
1. ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  
2. กิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการท างานของกล้ามเนื้อและท าให้
ร่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย การท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การท างานบ้าน การท างานอาชีพท่ีต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วย
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จักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา ว่ิง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว 
(ที่มา : แผนการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)  
3. รับประทานผัก เป็นประจ า (ผัก 1 ส่วน หมายถึง ผักสุก 1 ทัพพี ผักสด 2 ทัพพี)  
4. รับประทานผลไม้สด เป็นประจ า (ผลไม ้1 ส่วน หมายถึง ผลไม ้6 - 8 ช้ินค า)  
5. อ้างอิงดัชนีท่ี 8 ตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2552  
-พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านจิตใจ หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สงูอายุ ได้รับการประเมินสุขภาพจติด้วยแบบประเมิน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิตดีกว่า
คนท่ัวไป (คะแนน 43 คะแนนข้ึนไป)  
-กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขท้ัง 5 ด้าน ให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อให้เกดิความสุขท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัด
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ประกอบดว้ย  
1. สุขสบาย (Happy Health) กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คล่องแคล่ว 
ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายให้นานท่ีสุด  
2. สุขสนกุ (Recreation) กิจกรรมนันทนาการทีส่ร้างความสดชื่น สร้างพลังความมี
ชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความซึมเศร้า ความเครียด และความวิตกกังวล  
3. สุขสง่า (Integrity) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มี
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และเกดิมุมมองต่อการใช้ชีวิตในเชิงบวก  
4. สุขสว่าง (Cognition ) กิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบความจ า 
การมีสติ การคดิอย่างมีเหตุผล และการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สุขสงบ (Peacefulness) กิจกรรมการรับรู้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุม
อารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับ
ตนเองได ้(ตาม Flowchart)  
-ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผูสู้งอายุกลุม่ติดบ้าน ตดิเตียง ท่ีมผีล
การคัดกรองโรคซึมเศร้า แบบ 2 ค าถาม (2Q) ผิดปกต ิ(ตั้งแต่ 1 คะแนนข้ึนไป) จากระบบ
คลังข้อมูลดา้นการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)  
-การดูแลทางสังคมจิตใจ หมายถงึ การดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์สังคม
และจิตวญิญาณ ตามชุดความรู้การดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุปุวยเรื้อรัง 
ที่ติดบ้าน ติดเตียง ประกอบด้วย  
1. การสังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม เป็นการสังเกตด้วยความใส่ใจ ถึงสิ่งแวดล้อม ร่างกาย 
อารมณ์และพฤติกรรมของผู้สูงอายุมองให้เห็นสิ่งท่ีเป็นอันตราย ความเสีย่ง  
2. การใส่ใจเข้าใจปัญหา การใช้ทักษะการถาม การฟังอย่างใส่ใจ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ฟัง
ด้วยใจ หรือการใช้แบบคัดกรองทางสุขภาพจิตเพื่อให้รับทราบถึงปญัหาและให้การช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม  
3. การเสริมสร้างดูแลใจ การให้การช่วยเหลือตามปญัหาที่พบท้ังทางด้านสังคม อารมณ์และ
จิตใจของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยการใช้ทักษะการฟังเพื่อให้ผูสู้งอายุไดร้ะบาย การพูดคุย
ให้ก าลังใจ การสื่อสารเพื่อสร้างคณุค่า และการปรับความคดิของผูสู้งอายุ  
4. การส่งต่อเชื่อมโยง โดยประสานหน่วยงานหรือแหล่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือไดต้าม
สภาพปัญหาและอาการที่พบ (ตาม Flowchart) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ร้อยละ 65 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสง่เสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการ 

   ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง  
2. เพื่อให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพ    
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   และชุดสิทธิประโยชน์โดยการมสี่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
  ให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี อยูใ่นสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการ อย่างถ้วนหน้า 
  และเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์  
3. สามารถลดภาระงบประมาณคา่ใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยัง่ยืน ลดความแออัด 
  ในสถานพยาบาลเพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
  มีส่วนร่วม  
4. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ/โรงเรยีน   
   ผู้สูงอายุและชุมชน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต6่0 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1 ของประชากรสูงอายทุั้งหมดของพื้นที่ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. สุ่มส ารวจผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี 

2. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน 
3. การรายงานข้อมูลในระบบ Health Data Center : HDC  

แหล่งข้อมลู การรายงานข้อมลูในระบบ Health Data Center : HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผูสูงอายุท้ังหมดทีไ่ดรับการประเมิน 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 3 
                                               เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2564 
รอบที ่1   (ตค.63 – มีค.64)  ไม่มีการประเมิน 
รอบที ่2   (เมย.64 – กย.64) ประเมินผลดังนี ้

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ50 ร้อยละ 50-54 ร้อยละ 55- 59 ร้อยละ 60-64 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65  

เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพผูสู้งอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค ์

ร้อยละ -  21 21.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายสิทธิศักดิ์  เผ่าพันธ์       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978      E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางทิพวรรณ   โรจน์ศตพงค ์        หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301   045-244-801 ต่อ 113    
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241-918       E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  R 6 การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ DM HT 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 6.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน 
ค านิยาม       1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ

ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลโดยวธิีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FCBG) 
หรือการตรวจระดับพลาสมากลโูคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG)  
มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิว้จากการที่ไม่อดอาหาร 
(RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการทีไ่ม่อดอาหาร (RPG)  
มีค่า ≥200 mg/dlและยังไมไ่ดร้ับการวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวานในปีงบประมาณ 
      2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานไดร้ับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG)  
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตาม
ภายใน 3-6 เดือน) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค ์ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพื่อรับการ

วินิจฉัยโรคเบาหวาน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยปุวย

โรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ 
หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่จริง (type area 1) และ ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต 
(type area 3) และPERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION=“099” 
(สัญชาติไทย) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 
แฟูม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรสงสัยปุวยโรคเบาหวานอาย ุ35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบได้รับการ

ตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลโูคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG)  
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ 
(ทั้งนี้ควรตรวจตดิตามภายใน 3-6 เดือน) 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 
ในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน 

สูตรค านวณ  (A/B) x 100 
วิธีการประเมินผล A: จ านวนกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN และได้รับการตรวจยืนยันโดย

การตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลงัอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG)  
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตาม
ภายใน 3-6 เดือน) ประมวลผลจาก 
  - แฟูม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ าตาลในเลือดจากหลอดเลือดด าหลังอด
อาหาร), หลังจากตรวจคดักรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 
เดือน) หรือ 
  - แฟูม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ าตาลกลโูคสในซรีั่ม/
พลาสมา่), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 
3-6 เดือน) 
B: จ านวนกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN ประมวลผลจาก 
  - BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ าตาลในเลือดจากหลอดเลือดด าหลังอดอาหาร),  
3 (ตรวจน้ าตาลในเลือดจากเส้นเลอืดฝอยหลังอดอาหาร)โดยที ่BSLEVEL ≥ 126 mg/dl 
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  - BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ าตาลในเลือดจากหลอดเลือดด าโดยไมอ่ดอาหาร), 4 (ตรวจ
น้ าตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอยโดยไม่อดอาหาร)โดยที ่BSLEVEL ≥ 200 mg/dl 

ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2564   
ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking                 ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ตามรอบ Ranking)  

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 
Base Lined Data       Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
ร้อยละการตรวจตดิตาม 
กลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ - - 59.18 

 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 6.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม        1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ีได้รับ

การคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหติตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg 
ในเขตรับผดิชอบและยังไมไ่ด้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
       2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดนัโลหิตซ้ าที่บ้าน 
ตามแนวทางการวัดความดันโลหติที่บ้าน (เอกสารแนบ) หลังจากไดร้บัการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสขุหรือในชุมชนแล้ว 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีความดันโลหิตสูงจริง  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไปในเขตรบัผิดชอบที่ไดร้ับการคดักรองว่าเปน็กลุ่มสงสัยปุวยโรค

ความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
หมายเหต:ุ ประชากรในเขตรบัผิดชอบหมายถึงผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่จริง (Type area 1)  
ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต (type area 3)  
และPERSON.DISCHARGE=“9”(ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION=“099”  
(สัญชาตไิทย) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. บนัทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 
   ข้อมูล 43 แฟูม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหติที่บ้าน ให้บันทึกผ่านระบบ HDC 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มสงสัยปวุยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดร้ับการคัดกรองใน

ปีงบประมาณ 2564  ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน* 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดร้ับการคัดกรองความดันโลหิต

สูงในปีงบประมาณ 2564 และเปน็กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหติสูง 
สูตรค านวณ (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2564    

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาสที่ 4  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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                                       ประเมินผลครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า 40.00 % 
2 คะแนน 40.00 – 49.99 % 
3 คะแนน 50.00 - 59.99 %  
4 คะแนน 60.00 - 69.99% 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % 

 

วิธีการประเมินผล ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ 
* B : กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหติตัวล่าง (DBP) ในช่วง 
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
* A : กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหติตัวล่าง (DBP) ในช่วง 
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
และได้รับการท า Home BP โดยต้องรายงานผลค่าเฉลี่ย Home BP ถัดจากวันสงสัยปุวย
อย่างน้อย 8 วันและไม่เกิน 120 วัน 
                          ตัวอย่างการค านวณเป้าหมายผลงาน 
     1. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จะต้องได้รับการวดัความดันโลหิตที่บ้านภายใน 120 วันดังนั้นวัน
สุดท้ายของการวัดความดันโลหติที่บ้านจะต้องไมเ่กินวันที ่30 มกราคม 2564 จึงจะนับเป็น
เปูาหมายและผลการด าเนินงานของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 
     2. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จะตอ้งได้รับการวดัความดันโลหิตที่บ้านภายใน 
120 วันดังนั้นวันสุดท้ายของการวดัความดันโลหติที่บ้านจะต้องไม่เกนิวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2564 จึงจะนับเป็นเปูาหมายและผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 

เอกสารสนับสนุน รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง กองโรคไมต่ิดต่อ  
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
ร้อยละการตรวจตดิตามกลุ่ม
สงสัยปุวยโรคความดันโลหติสูง 

ร้อยละ - - 68.00 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301   045-244-801  ต่อ 301 
   โทรสาร : 0 4524 1918                  โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
  E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

  รพช./รพท./รพศ./ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางจันทร์เพ็ญ หวานค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301    
      โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
ระดับอ าเภอ  : ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ 

 



22 
 

 
 

ตัวชี้วัด  R 7 Good Control  DM  HT 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 7.1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ค านิยาม -ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานท่ีได้รับการขึ้น

ทะเบียน และผู้ปุวยเบาหวานอาศยัอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด (Type 1,3) 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง  
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย  
น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ 
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม* มีค่าระดบัน้ าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย  
น้อยกว่าร้อยละ 8 
 *หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่เป็นโรคร่วม ได้แก ่
1. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจขาดเลือด I20 – I25 
2. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจล้มเหลว I50 
3. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหลอดเลือดสมอง I60 – I69 
4. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5  
   N18.4-N18.5 
5. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคลมชักและโรคลมชักชนิด 
   ต่อเนื่อง G40 – G41 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ด ี
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ปุวยโรคเบาหวานที่อาศัย 

อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด (type area 1,3) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 แฟูม

เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟูม และระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานในเขตรับผดิชอบท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไดด้ี 

A2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไดด้ี 
รายการข้อมูลที่ 2 B1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

B2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด 
รายการข้อมูลที่ 3 C1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม ในเขตรับผดิชอบ ท่ีควบคุมระดับน้ าตาล 

       ในเลือดไดด้ ี
C2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบริการ  
       ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดไดด้ ี

รายการข้อมูลที่ 4 D1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม ในเขตรับผดิชอบท้ังหมด 
D2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด 

รายการข้อมูลที่ 5 E1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม ในเขตรับผิดชอบ ท่ีควบคุมระดับน้ าตาล 
       ในเลือดไดด้ ี
E2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบรกิาร ท่ีควบคุมระดับ  
       น้ าตาลในเลือดได้ด ี

รายการข้อมูลที่ 6 F1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม ในเขตรับผิดชอบท้ังหมด 
F2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม ที่ข้ึนทะเบียนและมารับบรกิารทั้งหมด 

สูตรค านวณ (A1/B1) x 100      
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2564   

ครั้งท่ี 2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2564 
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เกณฑ์การประเมินผล 
Ranking ปี 2564 

ประเมิน จากผลงาน 2 ตัว คือ  
1.ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ  HbA1c  >=70% 
2.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีควบคุมน้ าตาลในเลือดไดด้ ี

ประเมินโดยน าคะแนนจาก 2 ข้อ รวมกัน 
                                       เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
 
 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ดร้ับการ
ตรวจ HbA1C 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีควบคุม
น้ าตาลในเลือดได้ด ี

0.5 คะแนน < 40.00 % 0.5 คะแนน < 25.00 % 
1.0 คะแนน 40.00 - 49.99 % 1.0 คะแนน 25.00 - 29.99 % 
1.5 คะแนน 50.00 - 54.99 % 1.5 คะแนน 30.00 - 34.99 % 
2.0 คะแนน 60.00 - 69.99 % 2.0 คะแนน 35.00- 39.99 % 
2.5 คะแนน ≥ 70.00 % 2.5 คะแนน ≥ 40.00 % 

วิธีการประเมินผล 
คิดจาก 43 แฟูม ในปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลลัพธ์จากระบบรายงานใน HDC 
A1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไดร้ับการวินิจฉัยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหสั ICD-10  3 หลักท่ีขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผดิชอบ PERSON.TYPE 
AREA 1, 3 (Type 1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบและอยู่จริง, Type 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จ าหนา่ย)  
PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย) 
และได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST = 0531601  
ระดับ HbA1C ครั้งสดุท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT 
    - HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกวา่ร้อยละ 7 ในผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม 
    - HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกวา่ร้อยละ 8 ในผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม 
A1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานข้ึนทะเบียนท่ีมารับบริการ จากแฟูม CHRONICFU ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีได้รับการตรวจ 
HbA1C (LABFU.LABTEST = 0531601  
ระดับ HbA1C ครั้งสดุท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT 
    - HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกวา่ร้อยละ 7 ในผู้ปุวยเบาหวานท่ีไมม่ีโรคร่วม 
    - HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกวา่ร้อยละ 8 ในผู้ปุวยเบาหวานท่ีมโีรคร่วม 
B1 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท่ีไดร้ับการวินิจฉัยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหสั ICD-10  3 หลักท่ีขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อาศัยในเขตพื้นทีร่ับผดิชอบ PERSON.TYPE 
AREA 1, 3 (Type 1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบและอยู่จริง, Type 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จ าหนา่ย)  
PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย) 
B2 = จ านวนผู้ปุวยเบาหวานขึ้นทะเบียน CHRONIC และมารับบริการทั้งหมดจากแฟูม CRONICFU ในปีงบประมาณ 2564 
เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560 

2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูง ในเวชปฏิบัติทัว่ไป พ.ศ. 2562 
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหติสูงส าหรับการ 
   ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานควบคุม
น้ าตาลได้ด ี

ร้อยละ 2688 28.32 29.37 

 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 7.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ค านิยาม -ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ปุวยที่ไดร้ับการวินิจฉัยโรคความด้นโลหิตสูง 

 ด้วยรหัส I10 –I15  
-ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ปุวยโรค 
ความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดนัโลหิตครั้งสดุท้าย< 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ 
2564 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตไดด้ี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด (Person 

type area 1,3 หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ไดร้ับการวินิจฉัยโรค 
ด้วยรหสั = I10 - I15 และ Person type area = 1 และ 3) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 แฟูม
ส่งเข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 ประเมินจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบท่ีควบคมุระดบัความดันโลหิตได้ดี

ครั้งสุดท้าย ในปีงบประมาณ 2564 
รายการข้อมูลที่ 2 B1 = จ านวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ  
สูตรค านวณ (A1/B1) x 100     
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ตามการนิเทศงาน  ครั้งท่ี1  ภายในเดือน มีนาคม 2564   

ครั้งท่ี2 ภายในไตรมาส 4  ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม2564 
                                                      เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
                                  ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนตามรอบการนิเทศงาน ปี 2564 
 

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 % 

วิธีการประเมินผล 
                       ข้อมูลจาก 43 แฟูม ในปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลลัพธ์จากระบบรายงานใน HDC 
เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน ปี2560 

2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูง ในเวชปฏิบัติทัว่ไปพ.ศ.2562 
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหติสูงส าหรับการ 
   ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ปุวย 
ความดันโลหิตสูงคุม 
ความดันโลหิตไดด้ ี

ร้อยละ 57.42 56.05 58.28 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจันทร์เพ็ญ   หวานค า   (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301 
 โทรสาร : 0 4524 1918              โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
 E-mail : pomwank@gmail.com   

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั: นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า   (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301 
โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495        E-mail : pomwank@gmail.com   
ระดับอ าเภอ : ผู้รบัผิดชอบงาน NCD ของอ าเภอ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด  R 8 CKD 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 8.1) ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง 
ค านิยาม -ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง (CKD) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งในสองข้อนี้  

1. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ปุวยอาจมีอัตรากรองของไต 
(glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่กไ็ด ้
2. ผู้ป่วยท่ีมี eGFR น้อยกว่า 60 ml/mim/1.73m2 ติดต่อกันเกนิ 3 เดือน โดยที่อาจจะ
ตรวจพบหรือไม่พบว่ามรี่องรอยของไตผิดปกติก็ได ้
* ผู้ปุวยท่ีได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็น CKD จะหมายถึง CKD จากสาเหตุใดก็ตาม เช่น นิ่ว  
โรค DM และ HT เป็นต้น 
การคัดกรองไตในผู้ป่วย DM และ/หรือ HT หมายถึง 
1. ผู้ป่วย HT ไดร้ับการตรวจ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 2564 
2. ผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจทั้ง  serum creatinine และ urine protein อย่างน้อย  
1 ครั้งในปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจเลือดและปสัสาวะ  
ซึ่งการตรวจ urine protein หมายถึง การตรวจ LAB  วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้

1. urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส lab คือ 0440206 หรือ 
2. urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส lab คือ 0440205 หรือ   
3. microalbuminuria รหัส lab คือ 0440204 หรือ 
4. macroalbuminuria รหัส lab คือ 0440203  

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ ลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ในคลินิกบริการ

เครือข่ายทั้งหมด (Person type area 1,3) 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู  
43 แฟูม เข้าส านักงานสาธารณสขุจังหวัด 

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC) 
รายการข้อมูลที่ 1 ตัวตั้ง (A) หมายถึง จ านวนผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ในเขตรับผิดชอบ ท่ีไม่เคยได้รบัการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง (ต้องไม่มีรหสัโรค N181 - N189 ก่อนการคัดกรอง) ที่ไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองโรคไต 

รายการข้อมูลที่ 2 ตัวหาร (B) หมายถึง จ านวนผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ในเขตรับผิดชอบ ท่ีไม่เคยได้รบัการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง (ต้องไม่มีรหสัโรค N181 - N189 ก่อนการคัดกรอง) และเป็น
ประชากร Type area 1,3 สัญชาติไทย : File PERSON : สัญชาตไิทยรหัส 099  

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ในไตรมาสที่ 2 และ  4  ตามรอบการประเมิน ranking 
วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟูม    HDC 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
รอบท่ี 1/รอบท่ี 2 

 
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 

Base Lined Data Base Lined data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ทางไต 

ร้อยละ 74.77 77.22 80.41 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

    นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี     
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301, 045-244-802 ต่อ 301 
    โทรสาร : 0 4524 1918                     
    โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
    E-mail : pomwank@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล  

รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

      ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ หวานค า     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301, 045-244-802 ต่อ 301 
      โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495            
      E-mail : pomwank@gmail.com 
     ระดับอ าเภอ : ผู้รบัผิดชอบงาน NCD อ าเภอ  
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 8.2) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม • CKD = ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง  

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

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 67 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ประเมินผลส าเรจ็ที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

(CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 
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'  
ที่มคี่า eGFR ระหว่าง  15 – 59.99 

วิธีจัดเก็บข้อมลู • การตรวจตดิตาม eGFR ของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อย 
ทุก 6 เดือน และในผู้ปุวยโรคไตเรือ้รัง 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 eGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

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

สูตรค านวณ ค านวณ Stage เมื่อสิ้นสุดไตรมาส  
ผู้ปุวยจะต้องได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จึงจะถูกน ามาประเมินอัตรา
การลดลงของ eGFRได้ เปรียบเทียบกับค่า GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณและการตรวจแต่
ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
วิธีการค านวณการเปลี่ยนแปลง eGFRอาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFRค านวณจากสูตร  
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เมื่อ n = จ านวนครั้งของการตรวจ GFR  
     x = จ านวนวันท่ีตรวจ eGFRที่ห่างจากการตรวจ eGFRครั้งแรก  
     y = ค่าของ eGFRณ.วันท่ีตรวจ  

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ตามการนิเทศงาน  ครั้งที่ 1  ใช้ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564    
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 4  ใช้ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า  52 % 
2 คะแนน 52.00 – 56.99 % 
3 คะแนน 57.00 – 61.99 % 
4 คะแนน 62.00 – 66.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ  67 % 

 

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

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ปุวย CKD 
ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ - - 65.56 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  นางจันทร์เพ็ญ หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301 
  โทรสาร : 0 4524 1918                      โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
  E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

รพช./รพท./รพศ. 
 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน   ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า     
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
          โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ตอ่ 301 
          โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495 
  ระดับอ าเภอ : ผู้รับผิดชอบงาน CKD ของโรงพยาบาล 
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ตัวชี้วัด  R 9 การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 
ค านิยาม -NCD Clinic Plus หมายถึง คลนิิก/ศูนย/์เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการ ท่ีมีการ

พัฒนาคุณภาพ เกดิความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการและด าเนินการทางคลินิกให้เกิด
กระบวนการ ปูองกัน ควบคุมและดูแลจดัการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค
กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มปุวยเพือ่การดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาสเสีย่ง รักษา ควบคุมความ
รุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรกัษาดูแลที่จ าเป็นใน
ระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและเครอืข่ายการบริการ  
ซึ่งมีการประเมิน 2 ส่วนคือ  
1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) เป็นการประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ทิศทางและนโยบาย  ระบบ
สารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการบริการ มีระบบสนบัสนนุการจัดการตนเองระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและ ระบบการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (50 คะแนน)  จ านวน 12 ตัวช้ีวัด   ได้แก่  
        1) การตรวจติดตามกลุม่สงสัยปุวยโรคเบาหวาน>= ร้อยละ60   
        2) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รบัการตรวจไขมัน LDL และมคี่า LDL < 100 mg/dl   
            >= ร้อยละ60   
        3) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน้ าตาลในเลือดได้ดี >= ร้อยละ 40 
        4) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมคีวามดันโลหติน้อยกว่า 140/90 mmHg >= ร้อยละ60  
        5) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมภีาวะอ้วน [BMI ≥25กก./ตร.ม] ลดลงจากปีงบประมาณ 
            ที่ผ่านมา >= ร้อยละ 10 
        6) การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ปุวยเบาหวาน<= รอ้ยละ2 
        7) ผู้ปวุยเบาหวานรายใหมล่ดลง >= ร้อยละ 5   
        8) การตรวจติดตามกลุม่สงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง>= รอ้ยละ 70    
        9) ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ด>ี= ร้อยละ 60   
       10) ผู้ปุวยเบาหวาน และหรอื ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคดักรองโรคไต    
            เรื้อรัง>= ร้อยละ 80  
       11) ผู้ปุวยเบาหวาน และหรอื ความดันโลหิตสูงที่มี   CVD Risk > 20% ในช่วง 
           ไตรมาสที ่1,2 และมผีล CVD Risk ลดลงเป็น < 20%   ในไตรมาส 3,4  
           >= ร้อยละ 40 
       12)  ผู้ปุวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหติสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง 
             ของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย >= ร้อยละ 50  
   คะแนนประเมินคุณภาพจากการประเมินกระบวนการ 50 คะแนน และ  
   ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  50 คะแนน มีระดับผลการประเมิน ดังนี ้
    -ระดับดีเด่น     85-100  คะแนน                -ระดับดมีาก 80-84 คะแนน 
    -ระดับด ี         70-79   คะแนน                 -ระดับพื้นฐาน 60-69 คะแนน 
    -ต่ ากว่าพื้นฐาน  <60     คะแนน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ผ่านเกณฑ์ ต้องมี ค่าคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus  
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

วัตถุประสงค ์ พัฒนา clinic NCD ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอให้มคีุณภาพมาตรฐาน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย กลุ่มเปูาหมายในการประเมินคณุภาพ NCD Clinic Plus ประกอบด้วย 

- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

- โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
- โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู ปีละ 2 ครั้ง โดย 
1. ประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินออนไลน์ ของกองโรคไม่ติดต่อ  
และส่งแบบประเมินตนเองเป็นไฟล์ Excel ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. จากการสุ่มประเมินจากทีมจังหวัด ตามรอบการนิเทศงาน  

- ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- ครั้งท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 

หมายเหตุ  เนื่องจากกองโรคไม่ตดิต่อ จะน าระบบการประเมินออนไลน์  
จากเขตสุขภาพที่ 10 ไปขยายผลใช้ในระดับประเทศต่อไป 

แหล่งข้อมลู 1 การประเมินกระบวนการพัฒนา เป็นไฟล์ Excel ประเมินตนเอง  
  และผลการสุ่มประเมินจากทีมจงัหวัด 
2 การประเมินการประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ ใช้ข้อมูล 43 แฟูม โดยใช้ข้อมูลจาก HDC 

รายการข้อมูลที่ 1 A = คะแนนการประเมินกระบวนการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ของเครือข่ายบริการ    
      สุขภาพอ าเภอ (สสอ.รพช.รพท.รพศ.) ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 6 องค์ประกอบ     
      (คะแนนเต็ม 250 คะแนน) 

รายการข้อมูลที่ 2 B = คะแนนผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ NCD Clinic Plus ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ    
      (รพ.สต.รพช.รพท.รพศ.) ตามตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด (คะแนนเต็ม 250 คะแนน) 

สูตรค านวณ (A x 50)  +  (B x 50 ) 
   250          250 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 

                                         เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปีงบประมาณ 2564 
คะแนนประเมินคณุภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมินกระบวนการพัฒนาคณุภาพ 50 คะแนน  
และการประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมินดังนี ้

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 

การผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง 
                          - เครือข่ายบริการระดับอ าเภอ ได้คะแนนประเมินรวม มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 
วิธีการประเมินผล :  1. ประเมินตนเองทุกเครือข่าย ในการด าเนินงาน NCD Clinic Plus (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) ในรอบไตรมาส 1 และ 2ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย  
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก ่
     ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (50 คะแนน) 
ใช้ข้อมูลการประเมินตนเอง และ จากการนิเทศตามห้วงเวลา  
    ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ (50 คะแนน)ใช้ข้อมูลจาก   HDC 
2. รับการสุม่ประเมินจาก ส านักงานปูองกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีละ 1 ครั้งเฉพาะเครือข่ายทีสุ่่มประเมิน 
(รายละเอียดจากคู่มือแนวทางการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  ปี 2563) 

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  ปี 2563 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 
จ านวน 26 แห่งเครือข่ายทั้ง 25 อ าเภอ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ301 
โทรสาร : 0 4524 1918                       โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
E-mail : pomwank@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

 รพศ./ รพท./ รพช./ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี   
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ301  
  โทรสาร : 0 4524 1918                      โทรศัพท์มือถือ :  080 415 9495 
  E-mail : pomwank@gmail.com   
 ระดับอ าเภอ/เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic ของอ าเภอ 
 

 
 

ตัวชี้วัด  R 10 ผลส าเร็จในการด าเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
ค านิยาม -ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs หมายถึง ชุมชนที่มีการด าเนินการเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยปุวยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง แบบ
มีส่วนร่วมจากภาคเีครือข่ายหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น ภาคสาธารณสุข และ
ภาคประชาชน เชน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ชุมชนและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวทางการ
ปูองกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) 5 ขั้นตอน ผนวกกับ
การใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบตัรออตตาวา (Ottawa charter for health 
promotion) ทั้ง 5 ประเด็น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการชุมชน/นโยบาย
สาธารณะ ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 
-ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน หรือ ชุมชนในเขตเมือง ตามเขตปกครอง 
เกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถใีหม่ ห่างไกล NCDs” 5 ข้อ ประกอบด้วย 

1. มีคณะท างานระดับชุมชนที่ประกอบด้วย ผู้น าตามกฎหมาย ผู้น าตามธรรมชาติ อสม.
ตัวแทนผู้ปุวยกลุม่โรค NCD เป็นตน้ 

2. ชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  มีการวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณโ์รค
ปัญหาและปัจจัยเสีย่งต่อการเกดิโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังร่วมกัน เพื่อวางแผนก าหนด
มาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังในชุมชนตามกลุม่วัย 

3. ชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีการจดัท าแผนงาน/โครงการแบบมี
ส่วนร่วมมีการเสนอแผน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

4. มีกิจกรรม การลดเค็มในชมุชน เพื่อสร้างกระแสการดูแลสุขภาพ ลดปุวยโรคไต 
ในชุมชน  
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5. ชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  มีการตดิตามประเมนิผล 

อย่างมีส่วนร่วม และสรุปการด าเนินงานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ในระยะต่อไป  

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 รพ.สต.ด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 
ครอบคลมุ 25 อ าเภอ  

วัตถุประสงค ์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง  จนท.สธ.  และชุมชนในการวางระบบการด าเนินงานดูแล
สุขภาพผู้ปุวย และสร้างเสรมิสุขภาพ ผู้ปุวย NCD ลดปัจจยัเสีย่ง NCD 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รพ.สต.และ PCU ทุกแห่งๆ ละ 1 ชุมชน มีการด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 
ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่สงสัยปุวยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัยเด็ก 
วัยรุ่น/วัยเรียน วัยท างาน วัยสูงอายุ (Type 1 และ 3) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.ชุมชนร่วมกับ รพ.สต. รวบรวม ประเมินผล บันทึกและรายงานผลการด าเนินงาน 
เป็นไฟล์ให้อ าเภอและอ าเภอรวบรวมส่งให้จังหวัด 
2.จังหวัดประเมินภาพรวมของอ าเภอ และสุ่มประเมินชุมชน 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนชุมชน (หมู่บ้าน) ของแต่ละอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์การด าเนนิงาน  
     “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนชุมชน (หมู่บ้าน) ทั้งหมดของแต่ละอ าเภอท่ีด าเนินงาน  
     “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  

สูตรค านวณ  ( A / B ) * 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง จากรายงานการด าเนนิงานรายสถานบริการ และการสุม่ประเมิน 

จากจังหวัด ตามรอบการนิเทศงาน 
รอบที ่1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
รอบที ่2 เดือน กรกฎาคม 2564 

วิธีการประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานของอ าเภอ และจังหวัดสุ่มประเมินชุมชน 
1. ชุมชน/รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
2. สุ่มประเมิน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามรอบ Ranking 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

                                        รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า  40.00 % 
2 คะแนน 40.00 – 49.99 % 
3 คะแนน 50.00 - 9.99 %  
4 คะแนน 60.00 - 69.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ  70 %  

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อ โดยยดึชุมชนเป็นฐาน 
2. แนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. คู่มือการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน :  
   ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (CBI NCDs) ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผู้รับผดิชอบ    
   งานโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวอลิษา   สุพรรณ        (หัวหน้ากลุ่มงาน NCD การแพทย์สขุภาพจิตและยาเสพตดิ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301 
โทรสาร : 0 4524 1918       โทรศัพท์มือถือ :  081-790-4981 
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หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ระดับจังหวดั :  นางสาวอลิษา   สพุรรณ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน :  045-243-301 หรือ  045-244-801   ต่อ 301    
     โทรศัพท์มือถือ :  081-790-4981 
ระดับอ าเภอ  :  
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน “ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค NCDs” ระดับอ าเภอ 

 
 

ตัวชี้วัด  R 11 ร้อยละของประชาชนกลุม่เสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธี 
อัลตร้าซาวด์ 

ค านิยาม -การคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจอัลตรา้ซาวด ์
กลุ่มเสี่ยง เพื่อหาความผิดปกติของตับและท่อน้ าดี  
-กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป (person 1,3 ) ที่มีประวัตดิังต่อไปนี้  
อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ 
1. มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)     
2. กลุ่ม Chronic Dyspepsia กลุม่อาการปวดท้องช่วงบน ท้องอืด จุกเสียดแน่นท้อง  
   จุกลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัด ไมส่บายตัว หรือมีอาการแสบร้อนกลางทรวงอกหลังรับประทาน   
   อาหาร  เป็นเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ อย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 90  ของเปูาหมายที่ก าหนด 
วัตถุประสงค ์ 1.ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี เพื่อส่งต่อการวินิจฉัยและรักษา  

2.อัตราตายด้วยมะเร็งตบัและท่อน้ าดี ลดลงสองในสาม ในปี 2578 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนอายุ 40 ปี ข้ึนไปที ่

     -  มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไมต้ับ (OV+)   
     -  กลุ่ม Chronic Dyspepsia กลุ่มอาการปวดท้องช่วงบน ท้องอืด  
จุกเสียดแน่นท้อง จุกลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว หรือมีอาการแสบร้อนกลางทรวงอกหลัง
รับประทานอาหาร  เป็นเรื้อรังเปน็ ๆ หาย ๆ อย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป 
    -  กลุ่มเสีย่ง ที่ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจ  PPF3, 
Liver mass และ Dilated Duct 
    -  ไม่เป็นผู้ปุวยกลุ่มพิษสุราเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง  

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. จัดเก็บข้อมลูตามแบบ แบบฟอร์ม CCA 01 , CCA02 , CCA03  , CCA04 , CCA 
05 บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟูม 
1.1 รหสัการวินิจฉัย  Z128 : Specific screening for CA 
1.2 อัลตร้าซาวด์ รหัส หตัถการการตรวจบันทึกใน43แฟูม โรงพยาบาล  
= 8876หรือบันทึกใน 43 แฟูมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
หัตการ=9270700 
กรณผีลการตรวจอัลตร้าซาวด์ พบสิ่งผิดปกติ บันทึก ดังนี้ 
  -PDF = R 932 Abnormal fining on diagnosis imagine of liver 
  -Fatty liver = k760 
  -Cirrhosis = k746 
  -Liver mass = D376 (mass hepatic) 
  -Dilated duct  K8.31 bile duct obstruction 
  -Gall bladder thickening =k82.8 cholecystitisunspecified = K81.9  
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  -Gall stone =   K80.2 
  -Ascites  = R18 
  -อื่น ๆ Jaundice = R17,  CA Liver = C22,  CHCA = C22.1 

  2. หากพลความผิดปกติ ได้แก่ Liver mass หรือ Dilate Duct ให้ส่งต่อ รพ.แม่ข่าย  
     เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา 
  3. สรุปผลการด าเนินงาน ราย เดือน  

แหล่งข้อมลู 1. ข้อมูลจาก 43 แฟูม   (ประชากร  Person Type area 1,3) 
2. จากแบบสรุปผลการด าเนินงานรายอ าเภอ  

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ฯ 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนกลุ่มเสีย่งตามเปูาหมายที่ได้รับทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที ่2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานท่ีด าเนินงานได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

                                         รอบท่ี 1  /รอบท่ี 2 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน น้อยกว่า69.99 % 
2 คะแนน 70.00 – 74.99 % 
3 คะแนน 80.00 – 84.99 % 
4 คะแนน 85.00 – 89.99 % 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 90 %  

วิธีการประเมินผล : 1. ระบบฐานข้อมูลใน 43 แฟูม 
2. จากแบบสรุปผลการด าเนินงานรายอ าเภอ 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองมะเร็งตบัและท่อ
น้ าดีด้วย  
วิธีอัลตร้าซาวด ์

ร้อยละ 94.00 96.40 100 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวภูรดิา   พลศักดิ์                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์หน่วยงาน 045-243-301   045-244-801     โทรศัพท์มือถือ 089 949 5856 
e-mail :   ncdatlotus@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

รพช./รพท./รพศ./ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล 
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ตัวชี้วัด  R 12 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสุขภาพจิต 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 12.1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน 

(TEDA4I) 
ค านิยาม -เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไมผ่่าน 
อย่างน้อย1 ด้าน  ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 
1B232, 1B242) เพื่อเข้าสู่ระบบ TEDA4I   ใน รพท./รพช. / และรบัการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือมาตรฐานTEDA4I จากพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจติและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
( 1B271, 1B272, 1B273, 1B274 และ 1B275 ) 
-ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน  หมายถึง การที่เด็กได้รับการ 
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินจิฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมิน
พัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคูม่ือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวยัที่มีปัญหา
พัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ เช่น คู่มอืคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกดิ-5 ปี 
ส าหรับบคุลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแกไ้ขพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โปรแกรม
การฝึก/กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด นักเวชศาสตร์
สื่อความหมาย) เป็นต้น 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 เด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแลว้พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รบัการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน (TEDA4I) มากกว่า หรอืเท่ากับ ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค ์ 1. ส่งเสรมิให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 
2. พัฒนาระบบบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการลา่ช้าด้วยด้วย 
   เครื่องมือมาตรฐาน TEDA4I  ของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสรมิให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความสมารถ ในการกระตุ้นพัฒนาการ 
   เด็ก ให้มีพัฒนาการสมวยั 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0 -5 ปี  ณ ช่วงเวลาที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเป็นเด็ก 
ในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต  
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

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

แหล่งข้อมลู รพท./ รพช. / HDC จังหวัด 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการดว้ย TEDA4I  

ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 
สูตรค านวณ A X100 

   B 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลจาก HDC ทุกเดือน 
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                                                 เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 
    ก าหนดเป็นระดับความส าเรจ็ Milestone ในการด าเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน (TEDA4I) 
                                                               ขั้นตอน 5 ข้อ ดังนี้ 
        1.  มีการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้า ใน 43 แฟูม 
        2.  มีการน าส่งเด็กตามข้อ1  เข้าสู่ระบบกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I  ที่โรงพยาบาลชุมชน  
        3. เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครือ่งมือTEDA4I ต้องติดตาม 
           (ไม่ทุกราย 0.5 คะแนน , ทุกราย 1 คะแนน ) 
        4. มีข้อมูลการรายงานการติดตามการกระตุ้นพัฒนาการ  
        5. เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการครบตามเกณฑ์ 90  วันด้วยเครื่องมือTEDA4I >ร้อยละ 70   
            ค่าคะแนน   <ร้อยละ 70    = 0.5 คะแนน ,>ร้อยละ 70   = 1 คะแนน 
         ** หากไม่มีเด็กที่พัฒนาการล่าช้า (จากการคดักรอง DSPM กลุ่มงานส่งเสรมิ ) จะไม่ประเมินตวัช้ีวัดนี้ ** 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5 

1 คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / /  

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

เด็กท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าไดเ้ข้ารับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

 
ร้อยละ 

# NA # 53.48 
(60%) 

56.94 
(60%) 

 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 12.2) ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก 
ค านิยาม           -การคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่ม โรค  หมายถึง การคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก

นักเรียนรายบุคคลโดยคุณครูประจ าช้ัน ด้วยเครื่องมือ 1.) แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็ก
สมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และเดก็เรียนรู้ช้า 6-12 ปี 2.) แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณเ์ด็ก  3.) แบบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง (SDQ) 
          -เด็กอายุ 6-15 ป ีหมายถึง เด็กอายุ 6 ปี 1 วัน ถึงอายุ 15 ปี 11 เดือน 29 วัน   
ที่เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็น
เด็กในพ้ืนท่ี (Type1: มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยูจ่ริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต  
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
         -ระยะเวลาด าเนินงานคัดกรองโดยครู  ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
        -ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก หมายถึง หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดทัง้ 5 ขั้นตอน 
        -โรคสมาธิสั้น (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) หมายถึง ภาวะ
ผิดปกติทางจติเวชที่ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว ท าให้มี
ลักษณะอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บ
รายละเอียดไมค่่อยได้ ขาดความรบัผิดชอบ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเดก็ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง  
3-7 ปี แต่ในรายที่เป็นไม่มาก อาการจะแสดงออกชัดเจนกว่าในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป  
โดยสาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็น
ส่วนท่ีท าหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งช่ังใจท างานน้อยกว่าปกติ  
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       -การประเมินเด็กเสี่ยงสมาธิสั้น หมายถึง การประเมินเด็กกลุม่อายุ 6-15 ปี โดยใช้
แบบประเมินตามแบบสังเกตพฤตกิรรม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม  แอลดี และการ
เรียนรู้ช้า โดยคณุครูประจ าช้ันเปน็ผู้ประเมินเด็ก และอยู่ใกล้ชิดเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ซึ่งให้ครูประเมินเด็กจากการสังเกตลักษณะพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนท่ี
เด็กแสดงออกบ่อย ๆ ท้ังนี้ ในเด็ก 1 คน อาจประเมินพบหลายภาวะที่สามารถเกิดร่วมกันได้
และเด็กกลุ่มเสีย่งจากการประเมินของครู ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อพบพยาบาลเฉพาะทางจิต
เวชเด็กและวยัรุ่น ที่คลินิกจิตเวชเด็กฯ ในโรงพยาบาลเพื่อท าการประเมินเด็กซ้ าเตรียมเด็ก
กลุ่มเสี่ยงสมาธิสั้น ออทิสซมึ  แอลดี และการเรียนรู้ช้า เข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉยั     
      -การเข้าถึงบริการ หมายถึง  การที่เด็กได้รับการตรวจวินิจฉัยวา่เป็นโรคสมาธสิั้นและ 
ได้รับการบริการตามระบบการดูแลรักษา หรือไดร้ับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการสาธารณสุข  
     -ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก  หมายถึง  เด็ก 6-15 ปี ท่ีได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์ตาม
เกณฑ์วินิจฉัยโรค 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 ปี2564 1. ร้อยละผลงานตรวจคัดกรองเดก็นักเรียน 4 กลุ่มโรค≥ร้อยละ 80 
2. การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ปี 
    มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 

วัตถุประสงค ์          1.เพื่อให้ผู้ปุวยโรคสมาธิสัน้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที  
เพราะการรักษาโรคนี้ต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือท้ังจากตัวเด็ก  
พ่อแม่ผู้ปกครอง และคุณครูผูส้อน ซึ่งต้องใช้หลายศาสตร์ร่วมกันเพือ่ผลการรักษาท่ีดี 
        2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจติเด็กวัยเรียน       
สู่น าการก าหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนต่อไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6-15 ปี ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ตัวอยู่จริงและType3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบยีนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู          1. จนท.สาธารณสุข ประสานและช้ีแจงครูประจ าช้ันทุกห้องเรียนในโรงเรียน 
เขตรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลการการคัดกรองเด็กนักเรยีนในโปรแกรม “ระบบงาน 
เฝูาระวังโรคจติเวชในเด็ก” ในเว็บไซดส์ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  
URL : http://www.phoubon.in.th/ 
        2. รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงาน และแบบรายงานที่เกีย่วข้อง ดังนี้  
           1) แบบการประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม   
แอลดี และระบบเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็กส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
           2) แบบรายงานผลการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจติเวชเด็กและวัยรุ่น  
           3) การบันทึกข้อมูลการให้บริการเด็กโรคสมาธิสั้นทีไ่ด้รบัการตรวจวินจิฉัย 
จากแพทย์ในหน่วยบริการ (43 แฟูม) และส่งข้อมลูเข้า HDC จังหวัดอุบลราชธานี ทุกเดือน 

แหล่งข้อมลู 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
2.ระบบเฝูาระวังโรคจติเวชในเด็กส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยสมาธิสั้น อายุ 6-15 ปี ในปีงบประมาณ 2556  
      สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคสมาธสิั้นในเด็กอายุ 6-15 ปี คาดประมาณการจาก 
      ความชุกท่ีได้จากการส ารวจ  
      (สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ก าหนดเปูาหมายรายอ าเภอให้) 
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สูตรค านวณ A x100 
   B 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
                                  เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564    (รอบท่ี 1 / รอบที่ 2) 
                                      การด าเนินงานตามกระบวนการเปน็ระดับแบบมีเง่ือนไข ดังนี ้
ก าหนดเป็นขั้นตอนของความส าเรจ็(Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
กระบวนการประเมิน เป็นตามเงื่อนไข 5 ขั้นตอน ดังนี ้
        1.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีข้อมูล รายชื่อกลุ่มเปูาหมาย (คัดกรอง และ ผูม้สีมาธิสั้น)   
           (โปรแกรมเฝูาระวังโรคสขุภาพจิตในเด็ก และ HDC) 
        2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีช่องทางในการประสานงาน ภาคีเครือข่าย เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูล 
          เด็กกลุ่มเสีย่ง และผู้ปุวยโรคสมาธิสั้น 
        3. มีการประเมินเด็กกลุม่เสี่ยงซ้ า โดยครูและผู้ปกครอง และมีการแปลผลโดย จนท.สาธารณสขุ >=80%  
        4. ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉยัเป็นโรคสมาธิสั้น ≥ ร้อยละ 30 
        5.  โรงพยาบาลมีกรอบยารกัษาโรคสมาธิสั้นและมีการด าเนินการสั่งจ่ายยารักษาโรคสมาธสิั้น 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / /  

เอกสารสนับสนุน 1.จากฐานข้อมูลกรมสุขภาพจิต   
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเดก็สมาธิสั้น ออทิสซมึ  แอลดี และการเรยีนรู้ช้า  
3.แบบรายงานผลการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
4.ระบบเฝูาระวังโรคจติเวชในเด็กส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
   และ HDC จังหวัดอุบลราชธาน ี

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของเด็กอาย ุ
6-15 ปี ได้รับการ 
คัดกรองสุขภาพจติ 

         ร้อยละ 4.18 2.37 3.23 

การเข้าถึงบริการโรค
สมาธิสั้น >=30% 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางเนาวรัตน์   สืบภา   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 
โทรศัพท์มือถือ    : 082-165-3914 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวอุบลรตัน์  บุญทา    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 
โทรศัพท์มือถือ    : 086-464-9824 
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ตัวชี้วัด  R 13 ระดับความส าเร็จในการให้บริการบ าบัดรักษาและเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ในพื้นที่ 

ค านิยาม       -ระดับความส าเร็จการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  หมายถึง 
อ าเภอมีการด าเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาโดยมีเปูาหมายส าคัญ คอื ลดหรือไม่ให้เกดิการ 
ฆ่าตัวตาย และดูแลเฝูาระวังในกลุม่ที่มีความเสี่ยงไม่ให้กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ า 
       -การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลดิชวีิตตนเองโดยสมคัรใจ
และเจตนาที่จะตายจริง เพ่ือให้หลดุพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต
ซึ่งอาจจะกระท าอยา่งตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการตา่งๆ จนกระทั่ง 
กระท าได้ส าเร็จ 
       -การพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระท าต่อตนเองโดยมุง่หวังให้จบชีวิต 
แต่ไมส่ าเร็จ 
       -การประเมินค้นหาความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ด้วยเครื่องมือ 8 Q  
ในกลุ่มเสีย่ง 7 กลุ่มได้แก่  (1) ผู้ปวุยโรคทางกายเรื้อรัง (เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด)  (2) หญิงตั้งครรภ/์หลงัคลอด  (3) ผู้มีปญัหา
สุรา/ยาเสพติด  (4) ผู้สูงอาย ุ (5) ผู้ที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน  (6) ผู้ปุวยท่ีมีอาการทาง
กายหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้   (7) ผู้ที่มีการสูญเสีย : คนรักหรือทรัพย์สินจ านวนมาก 
       -การบันทึกรายงาน มีการบันทึกข้อมูลผู้พยายามท าร้ายตนเองกรณีเสยีชีวิต และกรณี
ไม่เสียชีวิต ในระบบ 43 แฟูม (Codeรหัส X60-X84) และมีการลงบนัทึกข้อมูลการตดิตาม/
เยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้พยายาม  ท ารา้ยตนเอง (ไม่เสียชีวิต)  ในระบบ 43 แฟูม ทุก Case  
(รหัส Z093= Personal history of self-harm)  และมีการส่งรายงานแบบเฝูาระวัง  
รง 506 S ส่ง สนง.สสจ. ทุก case ทั้ง 3 กรณี  ดังนี้   
(1) กรณีเสียชีวิต +แบบสอบสวนการฆ่าตัวตาย  (2) กรณไีม่เสียชีวิต  (3) กรณีนัดติดตาม  
/เยี่ยมบ้านภายใน 10 วัน หลังเกิดเหตุหรือภายหลังให้บริการ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 1. อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ  ≤ 8.0 ตอประชากรแสนคน 
2. ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
   (ร้อยละ 90) 

วัตถุประสงค ์        1.ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ  
กลุ่มบุคคล อาชีพ สถานท่ีช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทยีบกัน 
       2.เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนด
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระบบพ้ืนท่ีต่อไป 
       3.จ านวนผู้ฆ่าตัวตายลดลงจากปีท่ีผ่านมา และผู้พยายามฆ่าตวัตาย ไดร้ับการติดตาม 
ดูแล ไม่ให้กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เป้าหมายย่อย 1. ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทั่วประเทศ 
เป้าหมายย่อย 2. ผู้ที่เคยมีประวัตกิารลงมือท าร้ายตนเอง ตั้งแต่ เดอืนตุลาคม 2562 -
กันยายน 2564 ด้วยวิธีการต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรง
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับท่ี 10 แต่ไม่เสียชีวิต
และคงได้รับการดูแลบ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งต่อ เพื่อการเฝูาระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ และไม่กลับมา
ท าร้ายตนเองซ้ าอีกครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันท่ีลงมือท ารา้ยตนเอง 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู เป้าหมายย่อย 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายในทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดย งานข้อมลูข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรแ์ละแผน  
กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายย่อย 2. รวบรวมข้อมลูสถิติจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทีม่ารับบริการในหน่วย
บริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายอ าเภอ/สถานบริการ ของกองกองยุทธศาสตร์และแผน 
และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และศูนยส์ารสนเทศ (Data center) กรมสุขภาพจติ 
                                แบบรายงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้  
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 และบันทึกการติดตาม    
    เยี่ยม ที่มารับบริการในหน่วยบริการ (43 แฟูม)และส่งข้อมลูเข้า HDC ทุกเดือน 
6.) รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎร์  
    ของกระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู เป้าหมายย่อย 1. ทะเบียนราษฎรข์องกระทรวงมหาดไทย 
เป้าหมายย่อย 2. ข้อมูลสถิตHิDC สนง.สสจ.อุบลราชธานี / รพศ./ รพท./รพช.  
และเอกสาร (รง.506).s 

รายการข้อมูลที่ 1 A =  จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
รายการข้อมูลที่ 2 B =จ านวนประชากรกลางปี มหาดไทย   (ณ 31  ธันวาคม  2562) 
รายการข้อมูลที่ 3 
 

C = จ านวนผู้พยายามฆา่ตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี  
        (ต.ค.2563 - ก.ย.2564)  

 

รายการข้อมูลที่ 4 D = จ านวนผู้พยายามฆา่ตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังไม่เสยีชีวิต (ต.ค.2561 - ก.ย.2564) 
สูตรค านวณ เป้าหมายย่อย 1. 

จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จX 100,000   =  อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ =  (A/B)  X 100,000 

จ านวนประชากรกลางปี 2563 
 
เป้าหมายย่อย 2. 
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัมาท าร้ายตัวเองซ้ าฯ X 100  
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังไมเ่สียชีวิตตัวเองซ้ า 
=  (C/D)  X 100 
 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลทุกเดือน 
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                                        เกณฑ์การให้คะแนน Ranking (รอบท่ี 1 / รอบท่ี2) 
           ก าหนดเป็นขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน 
อ าเภอมีการด าเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในขั้นตอนท่ี 1-5 
   1. สถานการณ์และการจัดท าแผน 
       1.1 มีการวิเคราะหส์ถานการณ์ การฆ่าตัวตายและกลุม่ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในพ้ืนท่ี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี วิเคราะห์หา
ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ พรอ้มน าเสนอกรอบแนวคดิหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหา 
ในเขตที่รับผดิชอบ (0.5 คะแนน) 
       1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ การปูองกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอ ปีงบประมาณ 2564 (0.5 คะแนน) 
    2. มีการประเมินค้นหาความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
           2.1  ประเมิน น้อยกว่า 40%  (0.3 คะแนน) 
           2.2  ประเมิน 40-79.99%  (0.6 คะแนน)  
           2.3  ประเมิน >  80%  ( 1 คะแนน)  
   3. จ านวนผลการบันทกึ ระหว่าง รายงานแบบเฝ้าระวัง รง 506 S   เปรียบเทียบกับ 43 แฟูม  
           3.1  ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจ านวนเท่ากับ รง 506 S  40 % (0.3 คะแนน) 
           3.2  ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจ านวนเท่ากับ รง 506 S  40-79.99 %  (0.6 คะแนน)  
           3.3  ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจ านวนเท่ากับ รง 506 S  80 % ( 1 คะแนน)  
  4.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ≥ ร้อยละ 90 
  5.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกินร้อยละ 8.00 ต่อประชากรแสนคน  

ระดัน 
ค่าคะแนน 

ระดับความส าเร็จ 
1 2 3 4 5 

1 คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / /  

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

Base Lined Data Base Line Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

อัตราการฆ่าตัวตาย 
(จาก รง.506.S) 

อัตราต่อประชากร 
แสนคน 

6.63 
(118 คน) 

7.20 
(135 คน) 

6.23 
(117 คน) 

ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะ 

เวลา 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
96.74 

 
94.25 

 
94.12 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

 1.นางสาวอุบลรัตน์   บุญทา      ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
   หัวหน้างานสุขภาพจิต กลุม่งานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจติและยาเสพตดิ 
   โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824 
  2.นางสาวมะลิวรรณ   มานะ     ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
     โทรศัพท์มือถือ : 087-976-6485 
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
     โทร 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301   
     E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  1.นางสาวอุบลรัตน์   บุญทา         ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
   หัวหน้างานสุขภาพจิต              กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สขุภาพจิตและยาเสพตดิ 
   โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824 
 2.นางสาวมะลิวรรณ  มานะ          ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์มือถือ : 087-976-6485   
   กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สขุภาพจิตและยาเสพตดิ   
   โทร 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301          
   E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 

 
 

ตัวชี้วัด  R 14 ร้อยละสถานบริการที่มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 
ระยะท้าย 

ค านิยาม -การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต. หมายถึง  
การพัฒนาระบบการการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายในโรงพยาบาล 
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพื่อให้ผู้ปุวยประคบัประคองระยะท้ายได้
จัดการอาการปวด และอาการรบกวน ในระยะท้ายของชีวิต เช่น  
อาการเหนื่อย สบัสน อย่างมีคณุภาพได้มาตรฐาน ภายใต้ 5 กระบวนการ ได้แก่    
     1) มีทะเบียนข้อมูลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายทุกราย ในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
     2) มีทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้าย ประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย  
     3) มีการเยี่ยมบา้น และจดักิจกรรมการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย ร่วมกัน ระหว่างทีม
เจ้าหน้าท่ี และครอบครัว 
     4) ผู้ปุวยท่ีเข้าสู่การดูแลประคบัประคองระยะท้ายไดร้ับการจดัการอาการอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
         4.1 ผู้ปุวยท่ีเข้าสู่การดูแลประคับประคองระยะท้ายไดร้ับการจัดการอาการ 
อย่างมีคุณภาพ โดยไดร้ับการบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 
        4.2 มีการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการ
จ่ายค่าชดเชยการให้บริการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบันทึกรหัสการ
เยี่ยมบ้านทุกโรคใดๆ (1AXXX) ในแฟูม community service ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 
        4.3 มีการจัดบริการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง 
โดยมีการบันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD-10TM 
รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 
      5) มีเครือข่ายการดูแลประคบัประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้ปุวย และอปุกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง มีการพัฒนาระบบการดูแลผูปุ้วยประคับประคองระยะ
ท้ายใน รพ. และ รพ.สต. ภายใต้ 5 กระบวนการ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู จังหวัด ประเมินภาพรวมอ าเภอ และสุม่ ประเมิน รพ./รพ.สต. 
แหล่งข้อมลู แบบเกณฑ์การประเมิน Palliative care  
สูตรค านวณ ผลรวมคะแนนการประเมินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้าย  

ตามเกณฑ์  × 100 
             คะแนนรวม (จ านวน รพ./รพ.สต. ทั้งหมด × 12 คะแนน) 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง จากการประเมินตนเองของ โรงพยาบาล  และ  รพ.สต.  
ครั้งท่ี 1 เดือน มีนาคม 2564 
ครั้งท่ี 2 เดือน กันยายน 2564 

                                     เกณฑ์การประเมินRanking   (รอบท่ี 1 /รอบท่ี2) 
                       การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต. 
                                    (รายละเอยีดเกณฑ์การประเมินตามภาคผนวกแนบท้าย) 
                คะแนนประเมิน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคบัประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต. 

คะแนน  ค่าคะแนน Ranking 
80 – 100   คะแนน 5 คะแนน 

70 – 79.99   คะแนน 4 คะแนน 
60 – 69.99  คะแนน 3 คะแนน 
50 – 59.99  คะแนน 2 คะแนน 

< 50  คะแนน 1 คะแนน  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางจุฑาพร    สายสรรพมงคล        (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
   โทรศัพท์มือถือ    081-790-4411     โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
2. นางพิศมัย  วรรณชาติ               (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
   โทรศัพท์มือถือ 092-225-9454        โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
   Email : jumpitsamai@gmail.com 
3. นางสาวศรีสุคนธ์ หลักดี             (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
    โทรศัพท์มือถือ 081-790-2731       โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
    Email : srisukon_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางจุฑาพร สายสรรพมงคล           (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
    โทรศัพท์มือถือ 081-790-4411          โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
2. นางพิศมัย  วรรณชาติ            (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
    โทรศัพท์มือถือ 092-225-9454          โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
    Email : jumpitsamai@gmail.com 
3. นางสาวศรีสุคนธ์ หลักดี          (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
    โทรศัพท์มือถือ 081-790-2731          โทรสาร 045-242-225, 045-241-918 
    Email : srisukon_55@hotmail.com 
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ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมิน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และรพ.สต. 
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาระบบการระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง 

ปีงบประมาณ 2564 
กระบวนการ กิจกรรม เกณฑ ์ ค่าคะแนน 

คะแนนทั้งหมด 12 คะแนน 
1.มีทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายทุกรายใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  
  

จ านวน 1 ข้อ   1 คะแนน 

1.1 มีทะเบียนข้อมลูผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายทุกราย ข้อมูล
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุลที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ 

ไม่มี 0 

  มี 1 
2.มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย
ประคับประคองระยะท้าย 
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล  
เภสัชกรนักกายภาพบ าบัด แพทย์
แผนไทย 
  

จ านวน 1 ข้อ   1 คะแนน 

2.1 มีทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผูปุ้วย
ประคับประคองระยะท้ายประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นัก
กายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย 

ไม่ม ี 0 
มี 1 

3.มีการเยีย่มบ้าน และจัดกิจกรรม
การดูแลผู้ปุวยระยะท้าย ร่วมกัน
ระหว่างทีมเจ้าหน้าท่ี และครอบครัว  
  
  
  
  
  
  

จ านวน 3 ข้อ   4 คะแนน 

3.1 มีการเยี่ยมบา้น โดยทมี สหวชิาชีพ ไม่ม ี 0 
มี 1 

3.2 มีการจดักิจกรรมการดูแลผู้ปวุยระยะ
ท้าย ร่วมกันระหว่างทีมเจ้าหน้าทีแ่ละ
ครอบครัว 

 ≥ 3 เดือนขึ้นไป 0.5 
 2 เดือน 1 
 1 เดือน 1.5 

3.3 ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้าน > 1 เดือน 0.5 
1 เดือน 1 

< 1 เดือน 1.5 
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กระบวนการ กิจกรรม เกณฑ ์ ค่าคะแนน 
4.ผู้ปุวยท่ีเข้าสู่การดูแล
ประคับประคองระยะท้ายไดร้ับการ
จัดการอาการอย่างมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

จ านวน 3 ข้อ   3 คะแนน 

4.1 ผู้ปุวยท่ีเข้าสู่การดูแลประคับประคอง
ระยะท้ายไดร้ับการจัดการอาการอย่างมี
คุณภาพโดยไดร้ับการบรรเทาอาการปวด 
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 

ไม่ม ี 0 
    
มี 1 

4.2 มีการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
ระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการ
จ่ายค่าชดเชยการให้บริการของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบันทึก
รหัสการเยี่ยมบ้านทุกโรคใดๆ (1AXXX)  
ในแฟูม community service ร่วมกับ
การวินิจฉัย Z51.5 

ไม่ม ี 0 
    
มี 1 

4.3 มีการจดับริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกในการดูแล
ประคับประคองโดยมีการบันทึกหตัถการ
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
แพทย์แผนไทย ICD-10TM รหัส U778-
779, แพทย์แผนจีน รหสั U78-79 ร่วมกับ
การวินิจฉัย Z51.5 

ไม่ม ี 0 
    
มี 1 

5.มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง
ร่วมกับหน่วยงานราชการหรือภาค
ประชาสังคม หรืออาสาสมัครดูแล
ผู้ปุวย และอุปกรณ์การดูแลต่อเนือ่ง 
ที่บ้าน 

  
  
  

จ านวน 2 ข้อ   2 คะแนน 

5.1 มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง
ร่วมกับหน่วยงานราชการหรือภาคประชา
สังคม หรืออาสาสมัครดูแลผู้ปุวย 

ไม่ม ี 0 
มี 1 

5.2 มีศูนย์เบิกอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่อง 
ที่บ้าน 

ไม่ม ี 0 
มี 1 
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ตัวชี้วัด  R 15 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานยาเสพติด 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 15.1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานบ าบัดยาเสพติด 
ค านิยาม -ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention Rate) 
-ผู้ป่วยยาเสพติด  หมายถึง  ผู้ปุวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีเข้ารับการ  
 บ าบัดรักษาและมีคะแนนประเมนิความรุนแรงตามแบบคดักรอง บคก กสธ. ดังน้ี  
- ผู้ใช้ยาเสพติด  ) User) คะแนน 2 - 3  
- ผู้เสพยาเสพตดิ ) Abuse) คะแนน 4 - 6  
- ผู้ติดยาเสพตดิ ) Dependence) คะแนน  27  ขึ้นไป 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 55 
วัตถุประสงค์ ผู้ปุวยยาเสพตดิ ที่ไดร้ับการคดักรองเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ิดยาเสพติด ไดร้ับการบ าบัดรักษา

และตดิตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงานข้อมูลการ

บ าบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ  
วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบ าบัดรักษา  
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ รายงานจากสถานพยาบาล 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ิดยาเสพตดิที่ไดร้ับการบ าบัดรักษาตดิตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์     

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

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ  
      เสียชีวิต หรือผู้ปุวยท่ีได้รับ methadone maintenance treatment : MMT 
       (เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย) 

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก6 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  
ปีงบประมาณ 2564 

                                            รอบท่ี 1  /รอบท่ี 2 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1  คะแนน มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนางานยาเสพติด 
2 คะแนน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ าบัดยาเสพติด/ค่ายบ าบัดฯ 
3 คะแนน มีการประชุมภาคเีครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4 คะแนน มีการด าเนินงานบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และลงข้อมูลรายงาน 

ในระบบ บสต.เป็นปัจจุบัน 
5 คะแนน ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  

1 ปี  (Retention Rate ระบบสมัครใจ)  >ร้อยละ 55.00  
Base Lined Data Base LinedData หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
ร้อยละของผู้ปุวยยา
เสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา และ 
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี  
(Retention Rate) 

ร้อยละ 48.57 41.23 48.30 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ      /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นางรัชนีพร เชื้อสระคู                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     โทรศัพท์ 065-749-2656  
2. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์        ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ 092-718-5455 
3. นายประมวล มาลา                      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ 087-337-7311  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์  092-718-5455 
2.นายประมวล มาลา                       ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   โทรศัพท์  087-337-7311  

ตัวชี้วัดย่อย  (R 15.2) ความส าเร็จในการด าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ค านิยาม -ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคนาทา

แบกกุ้ม (Nicotianatabacum) และให้ความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นทีม่ีสารนโิคตินเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งบรโิภคโดยวิธสีูบ ดูด ดม อม เคีย้ว กิน เปุาหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา 
หรือโดยวิธีอื่นใด เพ่ือใหผ้ลเป็นเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
-เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ท้ังนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
-การด าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ   หมายถึง  

1. มีแผนงานการด าเนินงานควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในระดับอ าเภอ 

2. มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ออกตรวจเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ .ศ.2560 และพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง/ป ี

3. มีการด าเนินงานชุมชนและสถานศึกษาต้นแบบเพื่อควบคุมการบรโิภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และยาสูบ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง 

4. ประชาชนอายุ  15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผลติภณัฑ์ยาสูบ มากกว่าร้อยละ 55 
5. ประชาชนอายุ  15 ปีขึ้นไปไดร้ับการคัดกรองเครื่องดื่มแลอกอฮอล์ มากกว่าร้อยละ 55 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ค่าความส าเร็จระดับ 5 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ 

2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  
สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและปูองกันนักสูบ 
นักดื่มหน้าใหม ่

3. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสรุา /ลดแรงสนับสนุนการดืม่เพื่อควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมาย 

4. เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ และช่วยให้ผูสู้บ ผู้ดืม่เลิกสูบบุหรี ่และเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

5. เพื่อพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และยาสูบ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  

2. ภาคีเครือข่ายควบคุมบหุรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอลร์ะดับอ าเภอ 
3. ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไป 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.รายงานผ่านระบบ 43 แฟูมของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
2.รายงานผลการด าเนินงานควบคมุผลติภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะดับอ าเภอ 

แหล่งข้อมลู 1.HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานผลการด าเนินงานควบคมุผลติภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะดับอ าเภอ 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2   และไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

เกณฑ์การประเมินผล จ านวนคะแนน 
1.มีแผนงานการด าเนินงานควบคมุผลติภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับอ าเภอ 

1 คะแนน 

  2.มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ออกตรวจเฝูาระวังและบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ไม่น้อยกว่า 7 
ครั้ง/ป ี

1 คะแนน 

  3. มีการด าเนินงานชุมชนและสถานศึกษาต้นแบบเพื่อควบคุมการ
บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และยาสูบอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง 

1 คะแนน 

 4. ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปได้รบัการคัดกรองผลติภณัฑ์ยาสูบ
มากกว่าร้อยละ 55 

     1 คะแนน 

 5. ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปได้รบัการคัดกรองเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ากกว่าร้อยละ 55 

1 คะแนน 

                              *** การประเมิน แต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
เอกสารสนับสนุน  คู่มือการบันทึกข้อมูลการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในระบบ  

43 แฟูม (Special PP) โครงการสร้างวิทยากรหนุนเสรมิโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ 
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลัยมหดิลร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย 

 คู่มือการบรหิารจดัการข้อมลูพฤตกิรรมการบรโิภคยาสูบในระบบ 43 แฟูม  
(Special PP) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

 พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑย์าสูบพ.ศ.2560 
 พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมา (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไปไดร้ับการ 
คัดกรองการบรโิภค
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 

          ร้อยละ 25.30 47.65 60.05 

ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไปไดร้ับการ 
คัดกรองการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

          ร้อยละ 5.60 38.75 57.39 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง    (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 
   โทรศัพท ์045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301              
   โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
2. นางสาวอลิษา สุพรรณ        (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ) 
   โทรศัพท ์045-243-301 หรือ  045-244-801ต่อ 301              
   โทรศัพท์มือถือ 081-790-4981 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายสุทธิพงษ์  บุญบรรจง     (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 
โทรศัพท ์045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301           
โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 15.3) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
ค านิยาม -อ าเภอ TO BE NUMBER ONE หมายถึง  อ าเภอที่มีการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

    1. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ และมีการ
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
    2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ รณรงค์สร้างกระแสเพื่อปลุกจติส านึกให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และสร้างภมูิกันให้
เยาวชนไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด  
    3. มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา, 
ในชุมชน และในสถานประกอบการ 
-ชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง ชมรมที่มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี ้
    1. กรรมการ : โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE   คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการ
ชมรม มีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานรองประธาน   
เลขานุการ   กรรมการ   และเหรญัญิก ซึ่งกรรมการชมรม   แบ่งเปน็ 5   ฝุาย ได้แก่   ฝุาย
จัดหาทุน,  ฝุายกิจกรรม,ฝุายประชาสัมพันธ์,  ฝุายรับเรื่องราวร้องทุกข์,  ฝุายสอดส่องดูแลและ
ประเมินผล 
    2. กิจกรรม : สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกดิความภาคภูมิใจและ
มองเห็นคุณค่าของตน อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพตดิ  รวมทั้งให้โอกาส และสนับสนุน การคืน
คนดีสูส่ังคม ของสมาชิก “ ใครติดยายกมือขึ้น ”  เช่น  การฝึกอาชีพ  และ จัดหาอาชีพให้   
เป็นต้น 
    3. กองทุน : กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อน าเงินรายได้หมุนเวยีนใช้
จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึงทรัพยส์ินของชมรม เช่น อาคารที่ตั้ง
ชมรม, วัสด/ุอุปกรณ์ ในชมรม เปน็ต้น 
   4. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ ปลุกจิตส านึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการปูองกันและแกไ้ข    
      ปัญหายาเสพติดได้แก ่
-การรับสมัครสมาชิกชมรม โดยตอ้งมีการจัดท าทะเบยีนข้อมูลสมาชิกชมรม 
-ประชาสัมพันธ์ ผา่นสื่อต่างๆ เช่น Facebook /เสียงตามสาย /หอกระจายข่าว/กลุม่ไลน ์
-จัดกิจกรรมดนตร,ี กีฬา, การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ 
-การตรวจหาสารเสพติด : นร. /นศ. / ทหาร/ พระ /สามเณร เข้ารว่มกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
ร่วมกับภาครัฐ 
-จัดแข่งขันกีฬาภายในและหรือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและชุมชน 
-สนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์ แก่ สถานศึกษา/ชุมชน ฯลฯ 
-ร่วมกับชุมชนในการดูแลอนรุักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   5. มีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชนและประชาชน เช่น 
-การจัดตั้งชมรม/ ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
-การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพตดิ / 
-โครงการ TO BE NUMBER ONE 
-อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  การท าบุญทางศาสนา/  ฟังเทศน์ 
-สืบสาน สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิน่ การจักสาน  การดนตรี  การฟูอนฯ 
-การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์  เช่น   ฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้   
การคัดแยกขยะ  การเลี้ยงไก่  การท าสวนผสมฯ 
-ช่วยสาธารณประโยชน์ เช่น  จิตอาสา (จราจร  สร้างฝาย  ปลูกต้นไม้ฯ) 
   6. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ), เงินทุนและอุปกรณ์แก่ชุมชนและสถานศึกษา 
ฯลฯ ในการจัดตั้ง   ชมรม  TO BE  NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
-เป็นพี่เลี้ยง/ ท่ีปรึกษาในการจัดตัง้ ชมรม  TO BE NUMBER ONE แก่ ชมรม อ่ืนๆ 
-เปิดโอกาสใหผู้้ที่ผ่านการบ าบดัยาเสพตดิเข้ามาท างานได้ ฯลฯ 
-สมาชิกชมรม TO BE  NUMBER ONE หมายถึง ประชาชนท่ีมีรายชื่อในทะเบียนสมาชิก 
 ในชมรม TO BE  NUMBER ONE ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มเปูาหมายดังนี้ 
   1) กลุ่มเปูาหมายหลัก หมายถึง ประชาชนอายุ 6-24 ปี 
   2) กลุ่มเปูาหมายรอง หมายถึง ประชาชนอายุ 24 ปีข้ึนไป 
-เกณฑ์การประเมินตนเองของชมรม TO BE  NUMBER ONEระดับดีเด่น หมายถึง  
 การประเมินตนเองตามเอกสารตามภาคผนวก 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 -มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาผ่านเกณฑร์ะดบัดีเด่นอย่างน้อย 
 อ าเภอละ 1 ชมรม 
-มีชมรม TO BENUMBER ONE ในชุมชนผ่านเกณฑร์ะดับดีเด่นอย่างน้อยอ าเภอละ 1 ชมรม 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.ทุกอ าเภอ 
2.ประชาชนอายุ 6 ปีข้ึนไป 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. แบบรายงานการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี  
2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับดีเด่น)  

แหล่งข้อมลู 1. แบบรายงานการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธาน ี
2. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4) 
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             ประเมินผลการพัฒนาอ าเภอ TO BE NUMBER ONE โดยแยกรายกิจกรรม จ านวน 5 ขั้นตอน ที่ส าคัญ ต่อไปนี ้
1. โครงสร้าง 

1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  (0.5 คะแนน) 
     1.2 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี (0.5 คะแนน) 
2. แผนงานและโครงการ 
      2.1 มีแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  (0.5 คะแนน) 
      2.2 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
           (0.5 คะแนน) 
3. มีทะเบียนข้อมลูสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  (1 คะแนน) 
4. การขับเคลื่อนชมรมในอ าเภอ 
    4.1 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองระดบัดีเด่นอย่างน้อย 1 ชมรม 
         ขึ้นไป  (0.5 คะแนน) 
    4.2 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองระดับดีเด่น อย่างน้อย 1 ชมรมขึ้นไป     
         (0.5 คะแนน) 
5. น าเสนอผลการพัฒนา อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (1 คะแนน) 

          ค่าคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน 
ขั้นที่ 1 ขั้นที ่2 ขั้นที ่3 ขั้นที ่4 ขั้นที ่5 

1  คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / /  

เอกสารสนับสนุน แนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดฉีบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

    นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301 
    โทรศัพท์มือถือ : 089-581-5789 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน     นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง       ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801ต่อ 301 
    โทรศัพท์มือถือ : 089-581-5789 
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ตัวชี้วัด  R 16 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 16.1) อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร 
ค านิยาม -ประชากร  หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในจังหวัดอุบลราชธาน ี

-การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจบ็ปุวยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดม้าตรฐานตั้งแต่จุดเกดิเหตจุนถึง
สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
-ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งไดร้ับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหันซึ่งมภีาวะ
คุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏบิัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวยีน
เลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว  
(รหัส ESI-1+ESI-2) ทั้งนี้ไม่รวมผูปุ้วยระบบส่งต่อ (Referral System) 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏบิัติการฉุกเฉินทุกระดับ
(FR,BLS,ILS,ALS) ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติก าหนด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 28 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านคณุภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

2.เพื่อให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้    
  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวดัใน 

    โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
2. จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ปุวยของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  
    (ระดับA , S และM1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมลู ข้อมูล ECS ในเว็ปไซต์ www.emsdubon.com 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 (เชิงปริมาณ) 
ระยะเวลาประเมินผล ตามรอบการ นิเทศงาน 
                                 เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 1  รอบที่ 2) 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน มีการประสานงาน กระตุ้นหรือการประชุมร่วมระหว่าง สาธารณสุข อปท. มหาดไทย ระดับอ าเภอ 

เพื่อเสนอข้อมูลและ วางแผนใหม้บีริการหน่วย EMS ร่วมกัน 
1 คะแนน อปท. มีการบรรจุแผนการจัดใหม้บีริการหน่วย EMS 
1 คะแนน มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วย EMSในพื้นที่ และ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบการ

ด าเนินงานร่วมกัน และส่งเสริมทักษะการปฏิบตัิงาน 
1 คะแนน มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมในเขตพื้นท่ีการปกครอง 

- ครอบคลมุ 50 –59.99 %       = 0.3 คะแนน 
- ครอบคลมุ  60–69.99 %       = 0.6 คะแนน 

 -  ครอบคลุม>70.99 %             =  1 คะแนน 
1 คะแนน ร้อยละของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- 19.99 %                          =  0.3 คะแนน 
- 20.00– 27.99%                 = 0.6  คะแนน 
- > 28 %                            = 1   คะแนน 
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เอกสารสนับสนุน 1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS  
2. รายงานการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินจาก รพ.ระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง 
3. รายงานข้อมูลในเว็ปไซด์  www. EMSDUBON.COM 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

9,604 จ านวนครั้ง  
ผู้ปุวยสีแดง EMS 

 11,575 13,913 

598,194 จ านวนครั้ง  
ผู้ปุวยสีแดง ER visit 

 64,802 84,177 

1.6 ร้อยละ  17.86 16.53  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวอลิษา  สุพรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สขุภาพจิตและยาเสพตดิ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 081-790 4981 
    โทรสาร : 045 - 241918        E-mail : Alisuphan@hotmail.com 
2. นายบดินทร์   บุญขันธ์            หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657 
    โทรสาร : 02-5918276           E-mail : dbod2009@gmail.com 
3. นายรณชัย   ขอสืบ         เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 088-2709437 
    โทรสาร : 045-241918        E-mail : ton.ronachai@gmail.com  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด     นายรณชัย ขอสืบ        เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 088-270-9437 
    โทรสาร : 045-241-918        E-mail : ton.ronachai@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

รพศ., รพท.,รพช., สนง.สาธารณสขุอ าเภอ,  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 
 

    นายรณชัย ขอสืบ            เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 088-270-9437 
    โทรสาร : 045-241-918            E-mail : ton.ronachai@gmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 16.2) ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 

ค านิยาม -ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) หมายถึง อ าเภอด าเนินการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยด าเนินการตามเกณฑที่ก าหนดในข้ันตอนท่ี 1 - 5 
-ภัยสุขภาพ หมายถึง สถานการณ์ สภาวการณ์หรือเหตุการณส์าธารณภัยที่เกิดขึ้นและก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปุวย หมายรวมถึง 
เกิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ิน กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ของบุคคล 
-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) หมายถึง สถานท่ีซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการปฏบิัติงานร่วมกนัของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
เพื่ออ านวยการ สั่งการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหาร แลกเปลีย่นข้อมูล จัดสรรและ
กระจายทรัพยากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกดิขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะ
ฉุกเฉิน ในที่น้ีนอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยัง 
หมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบตัิงานในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นการแพทย์
และสาธารณสุขด้วย 
-All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีครอบคลุมทกุโรคและภัยสุขภาพ ส าหรับหน่วยงานและเจา้หน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อม และน าไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ  
-Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนที่เตรียมไวล้่วงหนา้ส าหรับการตอบโต้
สถานการณ์โรค หรือภยัสุขภาพท่ีจ าเพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเช่น 
แผนรับมือโรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส์ แผนการจัดการ 
โรคและภัยสุขภาพท่ีเกดิจากน้ าทว่ม เป็นต้น 
-Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนเผชิญเหตุที่ถูกจดัท าในขณะเกิดเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแต่ละห้วงเวลาปฏิบัตกิาร ซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เปูาหมายการปฏิบัตกิาร ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ และกลวิธีการ
ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบตั ิ
-ระบบ Web EOC (Web Emergency Operation Center) หมายถึง ระบบบรหิาร
ทรัพยากรเพื่อรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) และเป็น Data Center ส าหรับศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) 
-EOC Assessment Tool หมายถึง แบบประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัด 10 หมวด 74 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 75  (จ านวน 19 อ าเภอ) 
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบปฏบิัติการภาวะฉุกเฉินใหส้ามารถรับมือภาวะฉุกเฉิน 

ทางสาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคและภัยสุขภาพได ้
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
วิธีจัดเก็บข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจาก 25 อ าเภอ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
ระยะเวลาประเมินผล ตามรอบการประเมิน Ranking 
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                                 เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1  รอบที่ 2 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 
1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)  

ของอ าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

1. ค าสั่งมอบหมายงานการแพทย์ฉุกเฉินและ 
   สาธารณภัยและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
2. ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)  
   ท่ีระบุบุคคลและแนวทางการปฏิบัติ (SOP)  
   ของแต่ละกล่องภารกิจ 

2 
 

มีการประเมินความเสี่ยงส าคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard 
Risk Assessment) ท่ีพบได้ในอ าเภอและ จัดท าแผนเตรียมความ
พร้อมท่ีเตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีครอบคลุม
ทุกโรคและภัยสุขภาพ (All Hazards Plan : AHP) ของจังหวัด 
และ จัดท าHazard Specific Plan 

1. รายงานการประเมินความเสี่ยงส าคัญด้านโรค    
   และภัยสุขภาพ 
2. All Hazards Plan ของอ าเภอ 
3. HSP ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีได้จากการท า    
   Hazard Risk Assessment 

3 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้ากล่องภารกิจหลักระดับอ าเภอ
ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องงาน EOC หรือหลักสูตรอบรม 
online ของกรมควบคุมโรค 

หลักฐานการผ่าน/เข้ารับการอบรม 

4 มีการประเมินการตนเองตามมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามแบบประเมินEOC 
Assessment Tool 
หมายเหตุ 
มาตรฐานตาม EOC Assessment tool สามารถศึกษารายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 

รายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามแบบ
ประเมินEOC Assessment Tool 
 

5 ต้องก าหนดให้มีการซ้อมแผนโดยน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) มาใช้จริงอย่าง
น้อย 1 ครั้ง และ เปิด EOC ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์จริง 
 

รายงานผลการเปิด/ปิด / ซ้อมแผน ตามสถานการณ์  
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / / 

 

เอกสารสนับสนุน 1) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

2) คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

3) พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบญัญัติทีเ่กี่ยวข้อง 
4) เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/eoc/ 
5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
6) คู่มือการใช้งานระบบ WEB EOC ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
7) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2558 

 

 

https://ddc.moph.go.th/eoc/
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับ
อ าเภอ 

ความส าเร็จระดับ 5 - - 5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายบดินทร์   บุญขันธ์             
    หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801   ต่อ 301  
    โทรศัพท์มือถือ : 091-020-4657 
    โทรสาร : 02-5918276 E-mail : dbod2009@gmail.com 
2. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301  
    โทรศัพท์มือถือ : 086-461-9299 
    โทรสาร : 045-241-918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
 

    นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  ต่อ 301 
    โทรศัพท์มือถือ : 086-461-9299 
    โทรสาร : 045-241-918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 16.3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล 
ค านิยาม -ห้องฉุกเฉินคุณภาพ หมายถึง ห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย 

วิกฤตฉุกเฉิน อย่างทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ โดยเน้นใน 3 มิติ คือ 
  1.พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน 

1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.1.1. จัดบริการห้องฉุกเฉินตามเกณฑ์ ER Service Delivery 
1.1.2. ก าหนดให้ผู้ปุวยทีม่ีข้อบ่งช้ีในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ช่ัวโมง 

(ER Target Time 2-4 ช่ัวโมง) 
1.2. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ปุวยไม่ฉุกเฉิน 

1.2.1.  จัดบริการ OPD นอกเวลาราชการ  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนท่ีมีมาตรฐาน 

2.1. พัฒนาอาคารสถานท่ี  
2.1.1.  จัดให้มี Double door with access control 
2.1.2.  จัดให้มีห้องรอตรวจ (Waiting area/room) 
2.1.3.  จัดให้มีห้องแยกโรค (Isolation room) 

2.2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.2.1.  มีสารสนเทศท่ีแสดงคิวและสถานะรวมถึงขั้นตอนการรักษาของผู้ปุวย 

แต่ละราย (Patient Tracking) 
2.2.2. เชื่อมโยงข้อมูลดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการพัฒนาระบบ Telemedicine 

และAmbulance Operation Center (AOC) 
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2.2.3. ส่งข้อมูลผูร้ับบริการห้องฉุกเฉินทุกราย ผ่านแฟูม “ACCIDENT” ในระบบ
ข้อมูล 43 แฟูม  

3.  การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 
3.1. ก าลังคนด้านการรักษาพยาบาล พยาบาลเวชปฏบิัติฉุกเฉิน (ENP)  

        และนักวางแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic) 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มการเข้าถึงการบริการ ER คุณภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 

2. ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉนิ 
3. พัฒนาห้องฉุกเฉินท่ีมีมาตรฐาน 
4. บุคลากรมีความปลอดภยั  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไปและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 25 แห่ง  
วิธีจัดเก็บข้อมลู ระบบรายงาน/แบบประเมิน 
แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลทุกระดับ  (S,M,F) 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินตามรอบการนเิทศงาน ไตรมาส 2 และ 4  
                               วิธีการประเมินผล :  เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

ค่าคะแนน เกณฑ์ประเมิน 
1 คะแนน 1. มีพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) 

- มีพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน (ENP) ที่ห้องER   (1 คะแนน) 
- มีพยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน (ENP) แต่ไม่ได้ท างานท่ีห้องER หรือ ไม่มีเลย (0 คะแนน) 

1 คะแนน 2. แผนบริหารจัดการความรุนแรงและความปลอดภัย 
- มีระบบ หรือขั้นตอนการด าเนินงาน,ประสานงานอย่างชัดเจน ( 0.3 คะแนน) 
- มีการซ้อมแผนรับเหตุรุนแรงใน รพ.ในปีงปม. อย่างน้อย 1 ครั้ง(0.3 คะแนน) 
-จัดให้มี Double door with access control (0.4 คะแนน) 

1 คะแนน 3.มีการบันทึกข้อมูล ECS คุณภาพ 7 หมวดในเว็ปไซต์ www.emsdubon.com ทุกเดือน 
- มีการบันทึกครบถ้วน ตามห้วงเวลา (1 คะแนน) 
 - มีการบันทึกไม่ครบถ้วน ( 0.5 คะแนน ) 
- ไม่มีการบันทึก (0 คะแนน) 

1 คะแนน 4.การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูม จากแฟูม ACCIDENT มีข้อมูลมากกว่า ข้อมูลในระบบ  ITEMS 
1 คะแนน 5.มีการประเมิน ER คุณภาพ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

(Hospital Based  Emergency Care System)  ภายในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอลิษา สุพรรณ     หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301 
    โทรศัพท์มือถือ : 081-790 4981 
    โทรสาร : 045 – 241-918  E-mail : Alisuphan@hotmail.com 
2. นายบดินทร์   บุญขันธ์                      หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภยั 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301 
    โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657 
    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : dbod2009@gmail.com   
3. นางสาวเบญจวรรณ   อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
    โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092 
    โทรสาร : 045-241918  E-mail : benjy_a29@hotmail.com  
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หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวเบญจวรรณ   อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801        
โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092 
โทรสาร : 045-241918  E-mail : benjy_a29@hotmail.com 
 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 17 ผลส าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ค านิยาม -เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

-การจมน้ า หมายถึง การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัต ิ
-ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) คือกลยุทธ์การด าเนินงานปูองกันการจมน้าที่ครอบคลุมทั้งการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านตัวบคุคลและสิ่งแวดล้อมเกดิจากการรวมตัวกันเป็นทีมขึ้นของเครือข่าย
ภาครัฐ (สาธารณสุข ท้องถิ่นการศกึษาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาสังคมฯ ฯลฯ) 
ภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อร่วมกันด าเนินการปูองกันการจมน้ าใน 10 ใน
องค์ประกอบของผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดับทอง ระดับเงิน 
และระดับทองแดง โดยระดับทองแดงด าเนินงาน 8 องค์ประกอบ  ส่วนระดับทองและระดับเงิน
จะต้องด าเนินงานท้ัง 10 องค์ประกอบ 
-สร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองและระดับเงินโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท้ังภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนท่ัวไปเพื่อผลักดันให้เกิดทีม 
ผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) ในระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 เป้าหมายลดโรค (ระดับประเทศ) ประจ าปี 2564  
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีน้อยกว่า 3  ต่อประชากรเด็กแสนคน 
เป้าหมายระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี 2564 :พื้นที่สีแดงลดลงร้อยละ 50 ต่อป ี
พ้ืนที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือ
จ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต ่20 คนขึ้นไปการคดิค่าเปูาหมายการลดการเสยีชีวิตจากการจมน้ าเสียชีวิต
โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) 

การเสียชีวิต ทีมผู้ก่อการดี 
≤ 3.6 

( ไม่เกิน 12คน ) 
ระดับทอง หรือเงิน 

จ านวน 13 ทีม  
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี เนือ่งจากเป็นสาเหตุที่ปูองกันได้ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี  (จ านวน 339,242 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 าเสยีชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ระดับอ าเภอจากโรงพยาบาลทุกแห่ง 
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แหล่งข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการตายจากรายงานการสอบสวนจากการจมน้ า/ตกน้ า ระดับอ าเภอ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม 

รายการข้อมูลที่ 1 A =จ านวนเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี ท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ าของจังหวัดในปี 2564 
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 ปีงบประมาณ 2564 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ผลักดันให้บุคลากรทุกระดับมีการเรยีนหลักสูตรผู้จดัการแผนงานปูองกันการจมน้ าผ่านระบบ e-Learning 
2. ผลักดันให้เกดิการใช้คอกกั้นเดก็/พื้นที่เล่นท่ีปลอดภัย (Playpen) ในครัวเรือนท่ีมีเด็กอาย ุ0-2 ปี 
3. ผลักดันให้มีพื้นเล่นท่ีปลอดภัยส าหรับเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปีในชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ผลักดันให้เกดิการเรียนการสอนว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดในโรงเรยีน 
5. ผลักดันให้ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปมีความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาล (CPR) ช่วยคนจมน้ า 
6.เฝูาระวัง/สอบสวนการจมน้ า (ทั้งเสียชีวิตและไม่เสยีชีวิต) 
7.การสื่อสารประชาสัมพันธ์เช่นจดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันการจมน้ าประชาสมัพันธ์ในวงกว้างสื่อสารผ่านสื่อโต้ตอบ (Interactive) 
แบบออนไลน/์สื่อเสมือนจริง 

วิธ/ีเกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2564 
ค่าคะแนน เกณฑ์ประเมิน 
1 คะแนน 1. การพัฒนาทีมผู้ก่อการด ี

- ได้รับการประเมินทมีผู้ก่อการดี ระดับเงินจาก สนง.สสจ.อบ. (0.5 คะแนน) 
- ได้รับการประเมินทมีผู้ก่อการดี ระดับทองจาก สนง.สสจ.อบ. (1 คะแนน) 

1 คะแนน 2. ร้อยละสอบสวนการจมน้ า (ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต)  
- มีรายงานสอบสวนแตไ่ม่ครบ 100 %            (0.5 คะแนน) 
- มีการสอบสวนและส่งรายงานครบ 100 %       (1 คะแนน) 

1 คะแนน 3. บุคลากรทุกสถานบริการและ สนง.สสอ.มีการเรียนหลักสตูรผู้จัดการแผนงานปูองกัน 
การจมน้ าผ่านระบบ e-leaning อย่างน้อย แห่งละ 1 คน  
- น้อยกว่า 50 %         (0 คะแนน) 
- 50- 99.99 %         (0.5 คะแนน) 
- ครบ ทุกแห่ง           ( 1 คะแนน) 

1 คะแนน 4. อสม. มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ าท่ีถูกต้อง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 คน 
1 คะแนน 5. จ านวนโรงเรยีนที่มีการเรียนการสอนว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอ   (1 โรงเรียนขึ้นไป) 

 

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

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมา (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

จ านวนการเสียชีวิต
จากการจมน้ าของเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี  

           คน 20 21 12 

อัตราการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าของเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี 

  อัตราต่อประชากร            
        แสนคน 

5.70 5.83 3.33 

 



60 
 

 

ทีมผู้ก่อการดี ระดับ
เงิน หรือระดับทอง 

ร้อยละ 50  
ของอ าเภอทั้งหมด 

1 1 1 

ทีมผู้ก่อการดี  
ระดับทองแดง 

ทุกต าบล 34 22 19 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ระดับโรงพยาบาล คือ ผูร้ับผิดชอบงาน ระดับอ าเภอทุกแห่ง 
2. ระดับจังหวัด คือ  
1. นางฐาณิญา   นาจาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    โทร. 087-377-0333    email : thaniyaa.emsubon@gmail.com 
2. นายบดินทร์   บุญขันธ์            หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801 ต่อ 301  
    โทรศัพท์มือถือ : 091-020-4657 
    E-mail : dbod2009@gmail.com 
3. นางสาวอลิษา สุพรรณ      หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 หรือ  045-244-801  
  โทรศัพท์มือถือ : 081 790-4981 
  โทรสาร : 045 241-918  E-mail :Alisuphan@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดตอ่  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. ระดับโรงพยาบาล คือ ผูร้ับผิดชอบงาน ระดับอ าเภอทุกแห่ง 
2. ระดับจังหวัด คือ  
    นางฐาณิญา   นาจาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    โทร. 087-377-0333   email : thaniyaa.emsubon@gmail.com 

 
 
ตัวชี้วัด  R 18 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 18.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ค านิยาม             -การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นท่ีพื้นที่ก าหนดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมผีลลัพธ์การพฒันาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
           -อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบรหิารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนตา่งๆ ในการดูแลประชาชนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีระดับหมูบ่้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเปูาหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้บริบทของแตล่ะพื้นท่ีจ านวน 25 แห่ง 
           -กลุ่มเปราะบาง หมายถงึ กลุ่มบคุคลที่ขาดความสามารถในการปกปูองสิทธิ
ผลประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอ านาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูง 
ที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภยั
พิบัติทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องในการจัดการความเสีย่งและผลกระทบ 
ที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอ านาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพเิศษ 
ต้องการการสนับสนุน การปกปูอง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น ตัวอย่าง
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายทุี่ช่วยตัวเองไม่ได ้คนท่ีถูกสังคมตตีรา ผู้ปุวยบางประเภท 
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แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย ผู้ตดิสารเสพติดที่ผดิกฎหมาย คนพิการ คนท่ีท าผิดกฎหมาย/
อาชญากร และคนท่ีไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กลุ่มเปราะบางด้านสขุภาพ พิจารณาจากปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3 
ปัจจัย ดังนี ้ 
         1) คนชายขอบท่ีถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธ์ุกลุ่มน้อย 
แรงงานข้ามชาต ิเด็กก าพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ  
         2) คนท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ  
คนท่ีมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล  
         3) คนท่ีมีความเสีย่งต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระท าทารณุถ้าไม่ไดร้ับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอาย ุผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช  
ผู้ปุวยตดิบ้าน ผู้ปุวยติดเตียง  
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ ์และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 
ของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2559)  
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 75 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยใช้หลักการ “พื้นที่เป็น

ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกอ าเภอ ( 25 อ าเภอ) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู การรายงาน  
แหล่งข้อมลู ส านักงานเขตสุขภาพ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนอ าเภอ 25 แห่ง 
สูตรค านวณ (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
Small Success ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีการประชุม ทบทวน
คัดเลือกประเด็นที่ส าคญัตาม
บริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.ก าหนดเปูาหมายการดูแล
กลุ่มเปราะบางตามบริบทของ
พื้นที่  
3.พื้นที่ประเมินตนเองก่อน
ด าเนินการตามองค์ประกอบ 
UCCARE พร้อมรายงานผล
การประเมินให้จังหวัดทราบ
เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด 

1.มีคณะท างาน วางแผนก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่
พื้นที่ก าหนด  
2.มีการบริหารจดัการ  
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

มีการเยีย่มเสรมิพลังและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุม่เปราะบางของผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต 

1.อ าเภอมีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 75 
2.พชอ.ท่ีมีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของตนเองได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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                                                    เกณฑ์การประเมินผล : ปีงบประมาณ 2564 
ค่าคะแนน                                             เกณฑ์การประเมินผล 

1 คะแนน 1.มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพื่อทบทวนคณะกรรมการประจ าปี และทบทวน/คดัเลือกประเดน็ท่ีส าคัญ  
  ตามบริบทในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น  
  (โดยต้องมีประเด็นการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างน้อย 1 ประเด็น) 
2. มีข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีของตนเองเพื่อวางแผนการขับเคลือ่นงานเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกลุม่เปราะบาง 
3. มีผลประเมินตนเองก่อนด าเนินการ ตามองค์ประกอบ UCCARE พร้อมรายงานผลการประเมินให้จงัหวัดทราบ 

2 คะแนน 1. มีคณะกรรมการ / คณะท างานขับเคลื่อนรายประเด็นปญัหาคณุภาพชีวิตตามบริบทพ้ืนท่ี 
2. การประชุมคณะกรรมการ พชอ.ทุก  2 เดือน  
3. มีแผนงานโครงการขับเคลื่อนงานเพื่อประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตตามบริบทพ้ืนท่ีโดยบรูณาการทกุภาคส่วน  

3 คะแนน 1.มีการส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแบบฟอรม์รายงานท่ี สสจ.ก าหนดทุกวันท่ี 20 ของทุกเดือน 
2. มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

4 คะแนน 1. มีการประเมินตนเองรายประเด็นตามองค์ประกอบ UCCARE  (หลังด าเนินการ) ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 
หรือยกระดับขึ้นหนึ่งระดับจากเดิมทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและมีผลลัพธ์การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2. มีการเยี่ยมเสริมพลังในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 

5 คะแนน 1. มีการประเมินตนเองรายประเด็นตามองค์ประกอบ UCCARE  (หลังด าเนินการ) ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 
หรือยกระดับขึ้นหนึ่งระดับจากเดิมทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและมีผลลัพธ์การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ครบทุกประเด็น 
2. มีการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 

เอกสารสนับสนุน 1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

 
25 อ าเภอ 

ร้อยละ 
(อ าเภอ) 

ร้อยละ 
100 
(25 

อ าเภอ) 

ร้อยละ 
100 
(25 

อ าเภอ) 

ร้อยละ 
100 
(25 

อ าเภอ)  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์  อุตมัง     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ต่อ 331     
โทรศัพท์มือถือ :08 – 9844 - 9962 
โทรสาร : 0 – 4524 - 1918   
E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวโสมนัสสา  โสค าภา      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-243-301 ต่อ 331 
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6869 - 9825 
โทรสาร : 0 – 4524 - 1918   
E-mail : s.sommanatsa@gmail.com 
           sommanatsa@hotmail.com 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)  
 1. ร้อยละ75 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2. พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)  
 การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นท่ี อย่างน้อย 2 เรื่องและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยใช้เกณฑต์ามบริบทพ้ืนท่ี  
 
               เอกสารแนบท้าย  
             แนวทางการประเมินคณุภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE ประกอบด้วย 

1. การท างานเป็นทีม (Unity Team) หมายถึงการท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ 
2. การให้ความส าคัญกับกลุ่มเปูาหมายและประชาชน (Customer Focus) เพื่อการท าให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Community participation) 
4. การชื่นชมและให้คณุค่า (Appreciation) หมายถึงการท างานอย่างมคีุณค่าทั้งผูร้ับบริการและผู้ให้บริการ 
5. การแบ่งปันทรัพยากร และการพฒันาบุคลากร (Resource sharing and human development) 
6. การดูแลผู้ปุวยและประชาชน (Essential care ) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบรบิทของ

พื้นที่ท่ีจ าเป็น   
 
ระดับ ความหมาย 

1 
 

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตาม
ประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญและ/หรือ มีการด าเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนท่ีได้รับมอบหมายท้า
หน้าท่ีทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนท่ีท้าท้าอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนท่ีได้รับหรือไม่อย่างไร และมี
การน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น และตอบสนองต่อเปูาหมาย/พันธกิจ
องค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความสอดคล้องกับกระบวนการ
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 
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                                                                    Unity Team 

1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
           มีแนวทางที่จะท างานร่วมกันและด าเนินงานตามหน้าที่ในส่วนท่ีรบัผิดชอบ 

2. ขยายการด าเนินการ 
          มีการท างานร่วมกันเป็นทมีในบางประเด็น   และ/หรือ มีภาคภีาคส่วนร่วมด้วย 

3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
          cross functionalเป็นteam ระหว่างฝุายคิดวางแผนและด าเนินการร่วมกัน  
    โดยมภีาคีภาคส่วนร่วมด้วยบางส่วน 

4. เรียนรู ้
         fully integrate เป็นโครงข่ายทีมเดียวกัน ท้ังแนวตั้งและแนวราบ โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย 
   5. บูรณาการ 
          ชุมชน ภาคีภาคส่วนตา่งๆ ร่วมเปน็ทีมกับ เครือข่ายสุขภาพ  ในทุกประเด็นสุขภาพส าคญั 
   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 

ทีมสุขภาพ (Health Team) หมายถึง ทีมภายในหน่วยงานเดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.สต.กับทีม 
รพ.สต. , ทีมระหว่างหน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ/หรือ ทีมข้ามสายงาน  
(ภาคีภาคส่วนต่างๆ) 

 
Customer Focus 

   1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
   มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการของประชาชนและผู้รบับริการเป็นแบบ reactive 
   2. ขยายการด าเนินการ 
   มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการ ของประชาชนและผูร้ับบริการที่หลากหลาย 
    อย่างน้อยในกลุ่มที่มีปัญหาสูง 
   3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
   มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้รับบรกิาร  
    แต่ละกลุ่ม ครอบคลุมประชากรสว่นใหญ่ และน ามาแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน 
   4. เรียนรู ้
   มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้อง  
    และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   5. บูรณาการ 
    ความต้องการของประชาชนและผูร้ับบริการ ถูกน ามาบูรณาการกับระบบงานต่างๆ  
    จนท าให้ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน และมสี่วนร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภมูิ 
   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 

ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ(Health Need ) หมายถึง ประเด็นปญัหาหรือประเด็น 
พัฒนา ที่ประชาชนและผูร้ับบริการจ้าเป็นต้องได้รับโดยหมายรวมทั้งในส่วนของ felt need (เช่น การ
รักษาฟ้ืนฟู)และ unfelt need (เช่น บริการส่งเสริมป้องกัน) 
 

 
Community Participation 

   1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
   มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
   2. ขยายการด าเนินการ 
   ด าเนินการให้ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมด าเนินการด้านสุขภาพ ในงานท่ีหลากหลาย 
    และขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น 
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   3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมคดิ ร่วมด าเนินการด้านสุขภาพอย่างเปน็ระบบกับเครือข่าย บริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงได้ค่อนข้างครอบคลุม 

   4. เรียนรู ้
   ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมคิด รว่มวางแผน ร่วมด าเนินการด้านสุขภาพ และมีการ 
    ทบทวน เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น  
   5. บูรณาการ 
   ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งการประเมินผล  
    จนร่วมเป็นเจ้าของการด าเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 
   - 

Appreciation 
   1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 

มีแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจน หรอืเริ่มด าเนินการในการดูแล  พัฒนา และสร้างความพึง พอใจของ
บุคลากร 

   2. ขยายการด าเนินการ 
มีการขยายการด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแล พัฒนา และสร้างความพึงพอใจ ของบุคลากร
เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยงาน หรือในแต่ละระดับ 

   3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
ด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน (engagement) 
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีจ าเป็นอย่างเป็นระบบ 

   4. เรียนรู ้
   เครือข่ายสุขภาพมีการเรยีนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแล พัฒนา และสร้างความผูกพัน 
    ของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท 
   5. บูรณาการ 

สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คณุค่าและเกิดความผูกพันในงานของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ   

   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 
ความผูกพัน (engagement) หมายถึง การที่บุคลากรมีความกระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงาน ในหน้าท่ี 
และในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 

 
Resources Sharing and  Human Development 

   1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
   มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้ทรพัยากรร่วมกัน และ พัฒนาบุคลากรรว่มกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
    ระบบสุขภาพชุมชน   
   2. ขยายการด าเนินการ 

มีการด าเนินการร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ในบางประเด็น  
หรือบางระบบ 

   3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
   มีการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม  
    ตามบริบท และความจ าเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้บรรลตุามเปาูหมายของเครือข่ายสุขภาพ 
   4. เรียนรู ้
   มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม  
    และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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   5. บูรณาการ 
   มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเปูาหมายของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่มีก าแพงกั้น)  
    และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลใหเ้กิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน 
   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 
   Resource หมายถึง คน เงิน ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจยัน้าเข้า (input)  
    ของการท้างาน 
 

Essential Care 
   1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
   มีแนวทาง หรือเริ่มด าเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จ าเป็นในแตล่ะกลุ่ม  
    ตามบริบทของชุมชน   
   2. ขยายการด าเนินการ 
   มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบรบิท และตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน  
    และชุมชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสูง 
   3. ด าเนินการเป็นระบบ และ/หรอืครอบคลุม 
   มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบรบิท ตามความต้องการของผู้รับบรกิาร ประชาชน 
    แต่ละกลุ่ม และชุมชนท่ีครอบคลุม ประชากรส่วนใหญ ่
   4. เรียนรู ้
   มีการเรียนรู้ ทบทวน การจดัระบบดูแลสุขภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น 
   5. บูรณาการ 
   มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับประชาชน ชุมชนภาคี 
    ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดี  
   6. ค าส าคัญและนิยามปฏิบตัิการ 

Essential Careหมายถึง บริการด้านสุขภาพท่ีจ้าเป็นสา้หรับประชาชน  
โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และเป็นไปตามศักยภาพของเครอืข่ายบริการปฐมภูมิ 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 18.2) ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ค านิยาม          -ต าบลจัดการคุณภาพชีวติ หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานของ อสม. ภาค

ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการปูองกันและควบคมุโรคโควิด 19 ท่ีครอบคลุมถึง
มิติการเยียวยาสุขภาพใจ เศรษฐกจิ สังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีใหม่ (new 
normal) เช่น อสม. ส ารวจสุขภาพใจ ให้ค าแนะน าเพื่อสร้างบทบาทของประชาชน ท าตนเป็น
ตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น น าไปสู่เปูาหมายต าบลวิถีใหม่ 
ปลอดภัยโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคค ี
        -เกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ต าบลที่บันทึกผลการด าเนินงาน “ต าบลวิถี
ชีวิตใหม่ ปลอดภยัจากโควดิ 19”   

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเฝูาระวัง และปูองกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยการมสี่วนร่วมในชุมชน  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 219 ต าบล  
วิธีจัดเก็บข้อมลู ฐานข้อมูล (www.thaiphc.net) 
แหล่งข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด          2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
รายการข้อมูลที่ 1 จ านวนต าบลทีผ่่านเกณฑ์ต าบลจดัการคณุภาพชีวิต  (ต าบล) 
รายการข้อมูลที่ 2 จ านวนต าบลเปูาหมาย  (ต าบล) 
สูตรค านวณ ร้อยละต าบลเปูาหมายผา่นเกณฑต์ าบลจดัการคณุภาพชีวิต 

=   (รายการข้อมลู 1/รายการข้อมลู 2) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน 

2.ถ่ายทอดนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ  

สนับสนุนชุดความรู้ แบบ
ประเมิน ฐานข้อมลู 

ต าบลจดัการคณุภาพชีวิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ต าบลจดัการคณุภาพชีวิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

(ระดับความส าเร็จระดับ 5)  
วิธีการประเมินผล :  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพืน้ที่ มีการด าเนินการตามแนวทาง 

- ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
- ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด - 19 
- ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข 

และบนัทึกข้อมูลในฐานข้อมูล “ต าบลจัดการคุณภาพชวีิต” ที่เว็บไซต์ 
www.thaiphc.net  
 

เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 :  

http://www.thaiphc.net/
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ระดับ 
ความส าเร็จ 1 

ระดับ 
ความส าเร็จ 2 

ระดับ 
ความส าเร็จ 3 

ระดับ 
ความส าเร็จ 4 

ระดับ 
ความส าเร็จ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.1 มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล 
(พชต.)/ ทีมงาน  
1.2 มีการสร้างและ
พัฒนาทีมเครือข่าย
ต าบลจดัการ 
คุณภาพชีวิต  
1.3 มีการพัฒนา
ศักยภาพทีมพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล
สุขภาพต าบล ในเรื่อง
การจัดท าแผนสุขภาพ
ต าบล ตามบริบทของ
พื้นที่ ด้วยกระบวนการ
จัดท าแผนอย่าง 
มีส่วนร่วม 
1.4 มีการพัฒนาความรู้ 
อสม.หมอประจ าบา้น, 
อสม.นักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ในเรื่องการดูแล
สุขภาพตามกลุม่วัย เพื่อ
แก้ไขปัญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

2.1 มีการรวบรวมข้อมลู 
วิเคราะหส์ถานการณ์ 
และจัดท าฐานข้อมูล
เกี่ยวกับทุนของชุมชน  
2.2 มีการคืนข้อมูล
สถานะสุขภาพเพื่อสร้าง
การรับรู้ และมสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผน
สุขภาพต าบล 
2.3 มีการร่วมกันจัดท า
แผนสุขภาพต าบล ด้วย
การระดมทรัพยากร ทุน 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
จากในและนอกชุมชน 
มาใช้สนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมที่ก าหนดไว ้
ตามเกณฑ์พัฒนา  
- ต าบลจัดการ 
คุณภาพชีวิต 
- ต าบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโรค 
โควิด 19 
- ชุดความรู้ชุมชน 
สร้างสุข 
 
 
 
 

3.1 มีการด าเนินการ 
ตามแผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม/ 
ตามบริบทของพื้นที่  
 
 

4.1 มีการติดตาม 
ประเมินผล การพัฒนา
ต าบลจดัการสุขภาพ ตาม
แผนที่วางไว ้
4.1 มีบุคคลต้นแบบ/ มี
วิทยากรชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความเป็น
ครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากร 
และมีศูนย์เรยีนรูสุ้ขภาพ
ชุมชน  
4.2 มีการสรุปบทเรียน 
การพัฒนา การจัดการ
ความรู้ การจดัการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สุขภาพชุมชนท่ีน าไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และการฟื้นฟู
สุขภาพ 
4.3 มีการสร้างเครือข่าย
การเรยีนรู้ การพัฒนา
ระหว่างชุมชนหรือต าบล
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
4.4 มีผลลัพธ์ของการ
พัฒนา เช่น ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมฯ อบุัติการณ์
ผู้ปุวยรายใหม่ 
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไข้เลือดออก 
มีแนวโน้มลดลงหรือไม่
เพิ่มขึ้น 

5.1 มีการสรุปผล
ประเมินผลการ
ด าเนินงานต าบล
จัดการคณุภาพ
ชีวิต ตามเกณฑ์
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ทุก
ต าบล (ผ่าเกณฑ์
ร้อยละ 70) 
5.2 มีการบันทึก
ผลการด าเนินงาน
ต าบลจดัการ
คุณภาพที่ เว็ปไซด์ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
www.thaiphc.n
et  
 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานต าบลจดัการคณุภาพชีวิต 
2. แบบประเมินต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 
3. ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
(ระดับจังหวัด) 

นายวิชิต พุ่มจันทร ์หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918, E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธาน ี

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ชื่อ : นางวิรุณศิริ  อารยวงศ ์
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูม ิ
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 193 7000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 4829036 
โทรสาร : 02149 5645         E-mail : viroonsiria1@gmail.com 
หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

ชื่อ : นางสาวศุภิสรา  ใจติ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 193 7000 ต่อ 18715  
หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(ระดับจังหวัด) 

นายวิชิต พุ่มจันทร ์หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918, E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธาน ี

 
 
ตัวชี้วัด  R 19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
ตัวชี้วัดย่อย  (R 19.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ         

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ 
ค านิยาม -หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการ 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ท่ีไดร้ับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  
เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
แพทย์ท่ีผ่านการอบรมด้านเวชศาสตรค์รอบครัวจากหลักสูตร ที่ปลดักระทรวงสาธารณสุข ให้
ความเห็นชอบ  
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฐมภมู ิBasic Course of Family 
Medicine for Primary Care Doctor  
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงาน 
ในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562  
คณะผู้ใหบ้ริการสุขภาพปฐมภมูิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบตัิงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวในการให้บริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ 
เพื่อเป็นผู้สนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว  
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสขุภาพของบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อ ซ่ึงมีขอบเขตดังต่อไปนี้  
(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไมร่วมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพ 
ที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ  
และการผ่าตดั ยกเว้นการผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่  
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(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ท้ังการส่งเสรมิ สุขภาพ การ
ควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล  
และการฟื้นฟูสุขภาพ แตไ่ม่รวมถึงการบริการแบบผู้ปุวยนอกของหนว่ยบริการระดับ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ปุวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาล และการดแูลในภาวะฉุกเฉินเพื่อใหร้อดพ้นภาวะฉกุเฉิน  
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรยีน วัยรุ่น  
วัยท างาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสยีชีวิต  
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ  
โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก  
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ และค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน 
ค าแนะน าท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรอืเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ 
(6) การส่งเสรมิให้ประชาชนมีศักยภาพ และมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ 
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมไิด้  
(7) การส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเีครือข่ายในการ ส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  
ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 

จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

  75 หน่วย (ทีม) 
(40.32%) 

86 หน่วย (ทีม) 
(46.23%) 

101 หน่วย (ทีม) 
(54.30%) 

115 หน่วย (ทีม) 
(61.82%) 

 

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บปุวย ได้อย่าง
เหมาะสม  
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูม ิ

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ศสม., รพ.สต., สสช. และหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ท่ีเป็นเปูาหมายการขึ้นทะเบยีนในแต่ละปี 

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากข้อมลูจ านวนประชากรในระบบลงทะเบยีน 
แหล่งข้อมลู ระบบลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ท่ีขึ้นทะเบียนกับส านัก

สนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ตามแผนการ 

ขึ้นทะเบียน ปี 2563 - 2572 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 
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Small success ปี 2564  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 50 หน่วย (26.88%) 62 หน่วย (33.33%) 75 หน่วย (40.32%) 

                                               เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน - มีการทบทวนแผนการจดัตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภมูิ  ระยะ 10 ป ี
2 คะแนน - มีการบริหารอัตราก าลังครบตามเกณฑ์ เพื่อเปดิด าเนินการตามแผนจัดตั้ง ปี 2564 
3 คะแนน - มีการขึ้นทะเบียนจดัตั้งหน่วยบรกิารปฐมภมูิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างมีคณุภาพ (ครบตาม

เกณฑ์ 3 S) (สะสม) อย่างน้อย 1 ทีม 
4 คะแนน - มีการจัดบริการ (Service) ตามเกณฑ์ที่กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี 

ก าหนด (เกณฑจ์ากคณะกรรมการ Retreat ปฐมภูมฯิ จ.อุบลฯ) 
5 คะแนน - มีนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพส าคญัของพื้นที่ จนเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชน  
วิธีการประเมินผล : จากระบบลงทะเบียน และสุม่ลงประเมินในพ้ืนท่ี 
เอกสารสนับสนุน : ระบบลงทะเบียน 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
การจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

หน่วย 27 
(14.52

%) 

30 
(16.13

%) 

38 
(20.43

%) 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8      โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2. นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8      โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : pimjampa.n@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และ จัดท าข้อมลู  

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   

ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2. นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8    โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065   
โทรสาร : 045-241-918    E-mail : pimjampa.n@hotmail.com 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 19.2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ 
ค านิยาม -หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการ 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ท่ีไดร้ับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  
เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
แพทย์ท่ีผ่านการอบรมด้านเวชศาสตรค์รอบครัวจากหลักสูตร ที่ปลดักระทรวงสาธารณสุข ให้
ความเห็นชอบ  
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฐมภมู ิBasic Course of Family 
Medicine for Primary Care Doctor  
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงาน 
ในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562  
-คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูม ิหมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบตัิงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวในการให้บริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูม ิ
เพื่อเป็นผู้สนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว  
-อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดบัหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มภีาวะผู้น า เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital skill) โดยได้รับการคัดเลอืกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสตูร อสม. หมอประจ าบ้าน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
-บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสขุภาพของบุคคลใน
บัญชีรายชื่อ ซ่ึงมีขอบเขตดังต่อไปนี ้ 
(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไมร่วมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพ 
ที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ  
และการผ่าตดั ยกเว้นการผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่  
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ท้ังการส่งเสรมิ สุขภาพ การ
ควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล  
และการฟื้นฟูสุขภาพ แตไ่ม่รวมถึงการบริการแบบผู้ปุวยนอกของหนว่ยบริการระดับ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ปุวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาล และการดแูลในภาวะฉุกเฉินเพื่อใหร้อดพ้นภาวะฉกุเฉิน  
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรยีน วัยรุ่น  
วัยท างาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสยีชีวิต  
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ  
โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก  
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ และค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน 
ค าแนะน าท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรอืเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ 
(6) การส่งเสรมิให้ประชาชนมีศักยภาพ และมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ 
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมไิด้  
(7) การส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเีครือข่ายในการ ส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ระดับความส าเร็จระดับ 5 
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วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว/ คณะผู้ให้บริการสขุภาพปฐมภูมิ 
และ อสม.หมอประจ าบ้าน เพื่อใหม้ีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว 
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูม ิ

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกอ าเภอ ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากข้อมลูจ านวนประชากรในระบบลงทะเบยีน 
แหล่งข้อมลู ระบบลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ
รายการข้อมูลที่ 1 - 
รายการข้อมูลที่ 2 - 
สูตรค านวณ - 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 
                              เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปีงบประมาณ 2564  ประเมินแบบ Milestone 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน - รับทราบนโยบาย 3 หมอ และแนวทางการด าเนินงาน 
2 คะแนน - +มีการจัดท าทะเบียน 3 หมอคู่กบัประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครอบคลุม 100% 
3 คะแนน - +มีการวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย และจดัท าทะเบียนประชาชนท่ี 3 หมอต้องดูแลเป็นพิเศษ 
4 คะแนน - +มีการจัดบริการ (Service) 3 หมอ ตามเกณฑ์ที่กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อบุลราชธานี 

ก าหนด (เกณฑจ์ากคณะกรรมการ Retreat ปฐมภูมฯิ จ.อุบลฯ) 
5 คะแนน - +มีนวัตกรรมการบริการของ 3 หมอ ท่ีเป็นรูปธรรม 

 

วิธีการประเมินผล : จากระบบลงทะเบียน และสุม่ลงประเมินในพ้ืนท่ี 
เอกสารสนับสนุน : ระบบลงทะเบียน 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
ประชาชนท่ีมีรายชื่ออยู ่
ในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
และเครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมฯิ 

คน N/A N/A 387,532 
(21.24%) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962 
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2. นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : pimjampa.n@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ จัดท า
ข้อมูล (ระดับเขต) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี   
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8   โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2. นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-45244-801-8   โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065   
โทรสาร : 045-241-918  E-mail : pimjampa.n@hotmail.com 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 19.3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) ติดดาว 

ค านิยาม  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข 
     ระดับปฐมภูมิ ท้ังที่อยู่ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไป 
     ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
     (ศสม.) และหนว่ยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 
     2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์ 
     คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย  

     1) บริหารดี  2) ประสานงานดี ภาคีมสี่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี  
 4) บริการดี  5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

      มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเปูาหมายชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
       โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
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 80 ขึ้นไป และทุกหมวดตอ้งผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  
 3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์ 
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ 
การประเมินใหม ่

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 เกณฑ์เป้าหมาย 
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75 

กระบวนการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Accreditation (สะสม) ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลใหม้ีคุณภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 317 แห่ง  (ไม่นับรวม รพ.สต.  

ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว ในป ี2561 และ ปี 2562)  
วิธีจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมู ิ

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

แหล่งข้อมลู รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดบัอ าเภอ จังหวัด และเขตสขุภาพ  
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รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต 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  
                                                           เกณฑ์การประเมิน : ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
  1.ประชุมชี้แจงนโยบาย  
  ก าหนด ทิศทาง ติดตาม 
  การด าเนินงาน (Kick off)  
  ระดับประเทศผ่านโปรแกรม 

Zoom 
  2.เผยแพร่แนวทางการ

ด าเนินงานผ่านทางสื่อออนไลน์
(You Tube)เพื่อพัฒนาทีม
ประเมินเขต จังหวัด อ าเภอ  

  3.มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  

  ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)ปี2564 

  4.รพ.สต. ประเมินตนเอง 
  และบันทึกข้อมูลในระบบ 
  ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  
  หน่วยบริการปฐมภูมิ  
( http://gishealth.moph. 
  go.th/pcu) 

  1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  คณะท างานพัฒนาและ 
  ประเมินคณุภาพ รพ.สต. 
  ติดดาว ระดับจังหวัด(ครู ข)  
  อย่างน้อยเขตละ 1 ครั้ง  
  และระดับอ าเภออยา่งน้อย  
  จังหวัดละ 1 ครั้ง            
  2.แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมิน

ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ 
  3.มีทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ 
  เพื่อพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง                    
  ร้อยละ 100 
  4.สสอ./สสจ. ตรวจสอบ 
  ข้อมูลการบันทึกการประเมิน

ตนเองของ รพ.สต.               
ในโปรแกรม 
http://gishealth.moph. 
go.th/pcu เพื่อวางแผนการ
พัฒนา 
 

  1.รพ.สต. (ที่ยังไมผ่่าน 
  เกณฑ)์ ได้รับการพัฒนา 
 โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/ 
 ระดับจังหวัด 
  2.คณะกรรมการประเมิน 
  ระดับอ าเภอ ประเมิน  
  3.คณะกรรมการประเมิน 
  ระดับจังหวัด ประเมินและ 
  รับรองผล   
  4.คณะกรรมการประเมิน 
 ระดับเขต ประเมินรับรอง 
  ผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ในภาพของจังหวัด   
  5.สสอ./สสจ./เขต  
  ตรวจสอบข้อมลู ส่งผลการ 
  ประเมินมายังส านัก 
  สนับสนุนระบบสุขภาพ 
  ปฐมภูมิ (สสป.) ผ่าน 
  โปรแกรม  

http://gishealth.moph.  
go.th/pcu 

   รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนา 
  คุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว                 
  ระดับ 5 ดาว สะสม 
  ร้อยละ 100 
 

 
                                               เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมินผล 
1 คะแนน - มีค าสั่งแต่งตั้งทีมพ่ีเลีย้งระดับอ าเภอ  

- มีการถ่ายทอดนโยบาย และ รพ.สต. เปูาหมาย ด าเนินการพัฒนาตนเองท าตามคู่มือ ปี 2564  
2 คะแนน - ด าเนินการครบในข้ันท่ี (1) และ รพ.สต.มีการจดัท าลักษณะส าคัญองค์กร (Organization Profile) , ผลการ

ประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ครบทุกแห่ง และกรอกข้อมลูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมูิ  
(Gis-Health) 

3 คะแนน - ด าเนินการครบในข้ันท่ี (1), (2) และมีการลงพื้นที่ให้ค าแนะน าของทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
พร้อมท้ังสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นตามส่วนขาด (GAP) 

4 คะแนน - ด าเนินการครบในข้ันท่ี (1), (2), (3) และพี่เลี้ยงมีการประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ ครบทุกแห่งในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมูิ (Gis-Health) 

5 คะแนน - ด าเนินการครบถ้วนท้ัง 4 ข้ันตอน และมี รพ.สต. ที่ผา่นเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100  
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

317 แห่ง 81 97 97 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์  อุตมัง  หัวหน้า กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262692 ต่อ 331  โทรศัพท์มือถือ: 089-8449962 
โทรสาร: 045-241918  E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นางสาวโสมนสัสา โสค าภา           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-2626929 ต่อ 331  โทรศัพท์มือถือ: 086-8699825 
 โทรสาร: 045-241918                E-mail: sommanatsa@hotmail.com       
 นายภูริภัทร บรรจง                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-2626929 ต่อ 331    โทรศัพท์มือถือ: 062-8892941      
 โทรสาร: 045-241918                E-mail:  phuripathbunjong@gmail.com                 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 19.4) ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ค านิยาม        -ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ปุวยติดบ้านตดิเตยีง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทีม่ีภาวะพึ่งพิง 
โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ตดิต่อ (NCD)  
       -อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มภีาวะผู้น า เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital skill) โดยได้รับการคัดเลอืกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสตูร อสม. หมอประจ าบ้าน  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
       -คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 70  (ความส าเรจ็ระดับ 5) 
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคน 

   ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ไดร้ับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มคีุณภาพชีวิตดี 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ท่ีมีภาวะผู้น า เป็นท่ียอมรับ  
   และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital skill) หมู่บ้านละ 1 คน (ไม่ซ้ ากับปี 2563) 
2. ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  
โรคไม่ตดิต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ (เฉลีย่หมู่บ้านละ 7 คน) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากฐานข้อมลู อสม. โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผูร้ับผดิชอบพ้ืนท่ี รพ.สต./รพช./รพท./
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net  

แหล่งข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รายการข้อมูลที่ 1 จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รายการข้อมูลที่ 2 จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน  
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สูตรค านวณ ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคณุภาพชีวิตที่ดี =  
(รายการข้อมลู 1/รายการข้อมลู 2)  X 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. จัดท าแนวทาง แบบ
ประเมิน ฐานข้อมลู 
2. ช้ีแจงแนวทางสู่การ
ปฏิบัต ิ

อบรม อสม. หมอ 
ประจ าบ้าน 75,032 คน 
(สะสม) 

ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
อย่างน้อยร้อยละ 35 

ผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
อย่างน้อยร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล 
               การประเมินผลกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วมประเมินคุณภาพชีวิตผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายและรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thaiphc.net 
                                     เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ประเมินแบบขัน้บันได 5  ขั้นตอน 
1. จัดท าแนวทาง แบบประเมิน ฐานข้อมูล /ช้ีแจงแนวทางสู่การปฏบิัติ 
2. อบรม อสม. หมอประจ าบ้าน  /ก าหนดเปูาหมาย อสม.ดูแลสุขภาพ (มีหลักฐานรายชื่อ กลุ่มชัดเจน) 
3. อสม.มีแผนออกดูแลสุขภาพ /มีระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมาย /มีการตดิตามอย่างต่อเนื่อง (หลักฐาน/ร่องรอยการด าเนินการ) 
4. มีผลลัพธ์การออกดูแลสุขภาพเปูาหมาย (เปูาหมายจ านวนคน /  ผลงานต้องได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 
      (หลักฐานการเยี่ยมบ้าน ลงในโปรแกรม Ub-sim) หรือ www.thaiphc.net 
5. ผลลัพธ์การออกดูแลสุขภาพเปาูหมาย (เปูาหมายจ านวนคน /  ผลงานต้องได้ อย่างน้อยร้อยละ 90  
     (หลักฐานการเยี่ยมบ้าน ลงในโปรแกรม Ub-sim)  หรือ   www.thaiphc.net 
 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ผ่านขั้นตอนท่ี 1 
2 คะแนน ผ่านขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 
3 คะแนน ผ่านขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3 
4 คะแนน ผ่านขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3   ขั้นตอนท่ี 4 
5 คะแนน ผ่านขั้นตอนท่ี 1  ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3   ขั้นตอนท่ี 4   ขั้นตอนท่ี 5   

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงาน 
2. หลักสูตร อสม. เป็นหมอประจ าบ้าน 
3. ฐานข้อมูล อสม. หมอประจ าบ้าน บนเว็บไซต์ www.thaiphc.net   
4. Application “SMART อสม.” 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ
การดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้าน  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ   92.39 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
(ระดับจังหวดั) 

นายวิชิต พุ่มจันทร ์         หัวหนา้งานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร 
โทรศัพท์ที่ท างาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918,                               E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร         สสจ.อบุลราชธาน ี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

  ชื่อ 1. นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 193 7000 ตอ่ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com 
  สถานที่ท างาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
       2. นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 193 7000 ตอ่ 18716 E-mail : asawarat_1@hotmail.com 
  สถานที่ท างาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(ระดับจังหวดั) 

นายวิชิต พุ่มจันทร ์             หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร 
โทรศัพท์ที่ท างาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918,                               E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร สสจ.อุบลราชธานี 

 
 
ตัวชี้วัด  R 20 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 
ค านิยาม     -ครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง 

ครอบครัวที่มี อสค. ท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพกลุม่เปูาหมายดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
    -อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัว
ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุม่เปูาหมายในครอบครัว 
    -กรณี ครอบครัวที่มีผู้ปุวยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง อาจคัดเลือกเพื่อนบ้าน 
    ที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได ้

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 70 (ระดับความส าเร็จ ระดับ 5) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายในครอบครัวไดร้ับการดูแลสุขภาพโดย อสค.  

2. เพื่อให ้อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมาย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ครอบครัวท่ีมี 

1. ผู้สูงอายุติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) ติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)  
2. ผู้ปุวยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4  
3. ผู้ที่ปุวยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ  
 จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข 
 จากฐานข้อมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสค. เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขผู้รบัผิดชอบพืน้ท่ี รพ.สต./รพช./รพท./
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่น าข้อมูลการสมัครมาบันทึกข้อมลูลงในเว็บไซต์ฐานข้อมลู
อาสาสมัครประจ าครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th                                                                                                              
2. การจัดเก็บข้อมูลประเมนิศักยภาพครอบครัว เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. สุ่ม
ประเมินศักยภาพครอบครัว แล้วบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ 
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แหล่งข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

รายการข้อมูลที่ 1 จ านวนครอบครัวเปูาหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
(ครอบครัว) 

รายการข้อมูลที่ 2 จ านวนครอบครัวกลุ่มเปาูหมาย  (ครอบครัว) 
สูตรค านวณ ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

=   (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
แนวทางการด าเนินงาน ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีแนวทางการด าเนินงาน 
2. มีเครื่องมือในการประเมินฯ 
3. มีฐานข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อาสาสมัครประจ าครอบครัว 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
4. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัต ิ

ส่งเสริม พัฒนา อสค.  
(อสม.หมอประจ าบ้าน 1 คน  

เป็นพี่เลี้ยง อสค.  
อย่างน้อยหมู่บ้าน 7 คน) 

 

ครอบครัวมีศักยภาพฯ  
อย่างน้อยร้อยละ 10 

 

ครอบครัวมีศักยภาพฯ  
อย่างน้อยร้อยละ 70 

 

 

                                                เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564  

ระดับความส าเร็จ 1 ระดับความส าเร็จ 2 ระดับความส าเร็จ 3 ระดับความส าเร็จ 4 ระดับความส าเร็จ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.1 มีค าสั่งแต่งต้ังทีมพัฒนา 
อสม./ อสม.หมอประจ าบา้น 
อสค.ระดับอ าเภอ ต าบล 
(ตามบริบทของพื้นที่) 
1.2 มีการพัฒนาทีมวิทยากร
และทีมเครือข่ายพัฒนา อส
ม./ อสม.หมอประจ าบ้าน  
อสค. ระดับอ าเภอ ต าบล 
1.3 มีการประชุมชี้แจง
ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนา 
อสม./ อสม.หมอปประจ า
บ้าน อสค.ในการดูแล
ครอบครัวให้มีศักยภาพตา
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.4 มีฐานข้อมูล อสม.หมอ
ประจ าบา้น ,ฐานข้อมูล 
อสค.ปี 2564, ฐานข้อมูล
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องดูแลโดย 
อสม.  
ตามเกณฑ์  

2.1 มีแผนการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.หมอประจ า
บ้าน, พัฒนาศักยภาพ อสค. 
ตามหลักสูตรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และตาม
บริบทของพื้นที่  
2.2 มีแผนการดูแล
ครอบครัวกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องดูแลโดย อสค. มี อสม.
หมอประจ าบ้าน เป็นพี่เลี้ยง 
และมีทีมสหวิชาชีพเป็นพี่
เล้ียงในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 

3.1 มีการด าเนินการ 
ตามแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม/ 
ตามบริบทของพื้นที่  
 
 

4.1 มีการติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนาศักกยภาพ อสค.
ตามแผนที่พื้นที่ก าหนด 
4.2 มีการประเมิน/ สุ่ม
ประเมิน ครอบครัวที่ดูแลโดย 
อสค. ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

5.1 มีการสรุปผล
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพ อสค. และ
การประเมินร้อยละ
ครอบครัวมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 70) 
5.2 มีการบันทึกผล
การด าเนินงานฯ ที่ 
เว็ปไซด์ 
http://fv.phc.hss.
moph.go.th/      
 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการพัฒนา อสค. 
2. ฐานข้อมูล อสค. http://fv.phc.hss.moph.go.th/   

 

 

 

http://fv.phc.hss.moph.go.th/
http://fv.phc.hss.moph.go.th/
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละครอบครัว
เปูาหมายมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 91.48 99 78.67 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
(ระดับจังหวัด) 

นายวิชิต พุ่มจันทร ์       หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918,                               E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ         สสจ.อุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายวิชิต พุ่มจันทร ์หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-262692 ต่อ 331   โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514     
โทรสาร : 045-241918,                                 E-mail : theppum3@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           สสจ.อุบลราชธานี 

 
 
ตัวชี้วัด  R 21 ระดับความส าเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  

(Intermediate care) 
ค านิยาม -การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้นสภาพ

ผู้ปุวยระยะกลางที่มีอาการทางคลนิิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี แต่ยังคงมีความ
ผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้อง
ได้รับบริการฟื้นฟสูมรรถภาพทางการแพทย์โดยทมีสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) 
อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ 
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสูส่ังคมได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บรกิารผู้ปุวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาล
แม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward) 
-Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive IPD rehabilitation program หมายถึง 
ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยวันละ 3 ช่ัวโมง และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 
15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (ไม่รวมช่ัวโมง nursing care) โดยมรีายละเอียดการให้บริการ 
Intermediate ward ตามภาคผนวก 1  
-Intermediate bed คือ การให้บริการ Less Intensive IPD rehab program หมายถึง 
ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูโดยเฉลีย่อย่างน้อย วันละ 1 ช่ัวโมงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไมร่วม
ช่ัวโมง nursing care)  
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* หมายเหตุ ใน รพ.ท่ียังไม่มีความพร้อมในการท า Intermediate Ward พิจารณาเริ่ม
ด าเนินการ Intermediate bed เป็นเบื้องต้น เพื่อให้มีระบบบริการฟื้นฟูต่อเนื่อง 
ค าย่อ ค าเต็ม ค าอธิบาย 
BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถท า

กิจวัตรประจ าวันบาร์เทล ท่ีมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 20 

IMC Intermediate care การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
ค าย่อ ค าเต็ม ค าอธิบาย 
IPD In-patient department หอผู้ปุวยในที่รับผู้ปุวยเข้านอนใน

โรงพยาบาลเพื่อการบ าบดัรักษา 
Stroke  Cerebrovascular 

accident 
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 
ICD10 ต่อไปนี้ I60-I64 

TBI traumatic brain injury การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจาก
ภยันตราย ได้แก่  ICD10 ต่อไปนี้ S061 – 
S069 

SCI spinal cord injury การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจาก
ภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD10 
ต่อไปนี้  S14.0 – S14.1 S24.0 – S24.1 
S34.0 – S34.1 S34.3 

 Multiple Impairment ผู้ปุวยท่ีมีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้น
ไป ได้แก่ swallowing problem, 
communication problem, mobility 
problem, cognitive and perception 
problem, bowel and bladder 
problem 

A โรงพยาบาลศูนย ์  
S โรงพยาบาลทั่วไปขนาด

ใหญ่ 
 

M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก  
M2 โรงพยาบาลชุมชน 

เพื่อรับส่งต่อผู้ปุวย 
รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ 

รพช. ขนาด 60-120 เตียง 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง 

รพช. ขนาด 30-90 เตียง 

F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ก 

รพช. ขนาด 10 เตียง 

 
   ระดับความส าเร็จในการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate care : IMC 
   1. มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย Stroke,TBI,SCI 
   2. โรงพยาบาลมีทะเบยีนผู้ปุวยคัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ 
      แบบผู้ปุวยใน 
   3. โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพอย่างต่อเนื่อง 
       แบบผู้ปุวยในหรือแบบผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 
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   4. โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟืน้สภาพในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบแบบผู้ปุวยใน หรือผูปุ้วยนอก   
       หรือแบบในชุมชนเช่นมีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาลฟื้นฟผูู้ปุวยระยะกลาง 
       ที่ได้มาตรฐาน 
   5. โรงพยาบาลมีระบบตดิตามหลังจ าหน่ายตลอด 6 เดือน หรือหลังจาก BI =20 
   6. โรงพยาบาลจัดตั้งทีมในการให้การบริบาลฟื้นสภาพในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบแบบ 
      ผู้ปุวยใน หรือผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ตัวชี้วัดย่อย 
 1.ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ีให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate 
ward ในโรงพยาบาลระดับ S, M และ F (ค่าเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 40) 
 2.ร้อยละของผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord  Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel  index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบรบิาลฟืน้สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20  (ค่าเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 65) 
ความส าเร็จระดับ 5 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke, Traumatic  
   brain injury และ Spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  
2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ปูองกันและลดความพิการของผู้ปุวย 
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติ พร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแลต่อเนื่อง 
   สู่ที่บ้านและชุมชน 
5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพิ่มอัตราครองเตียง รพช. 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม ่
หรือกลับเป็นซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

วิธีจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บรวบรวมข้อมลูโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย ์
แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1, F2 และ F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษาและรับส่งต่อ

ผู้ปุวย 

รายการข้อมูลที่ 1.1 A1 = จ านวนจังหวัดในเขตสุขภาพท่ีมีการให้บริการ Intermediate ward อย่างน้อย  1 แห่ง ใน 
รพ.ระดับ M หรือ F (ตามภาคผนวก 1 และ 2) 
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบ IPD (Checklist for Intermediate 
ward) ส าหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F 
ภาคผนวก 2 IPD care protocol ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing 
doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) 

รายการข้อมูลที่ 1.2 B1 = จ านวนจังหวัดทั้งหมดในแตล่ะเขตสุขภาพ 
สูตรค านวณ (A1/B1) x 100 

หมายเหต ุ
* โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อและตดิตามข้อมูลผู้ปุวย รวมทั้ง
การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา  
* การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ 
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รายการข้อมูลที่ 2.1 A2 = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอด
ชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจน
ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

รายการข้อมูลที่ 2.2 B2 = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็น
ซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index 
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 

สูตรค านวณ (A2/B2) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามรอบการตรวจราชการ (ไตรมาส 2 และ 4) 
                                              เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจดัเกบ็ข้อมูลตามแบบรายงาน ควรรายงานการให้บริการทั้ง IMC bed และ IMC ward ทั้งจังหวัด  
เพื่อรวบรวมส าหรับรายงานเป็นตวัช้ีวัดระดับเขตสุขภาพ 
                                                                   รอบท่ี 1 (ตค.63 - มีค.64)  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย 
Stroke,TBI,SCI  
2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวย
คัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับ
การบริบาลฟื้นสภาพ 
แบบผู้ปุวยใน 
3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟื้น
สภาพในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ
แบบผู้ปุวยใน หรือผูปุ้วยนอก
หรือแบบในชุมชน 

1.โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมลู
ผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
อย่างต่อเนื่องแบบผู้ปุวยในหรือแบบ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 
2.มีเครือข่าย อสม. ,อสค. ให้การดูแล 
3.มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาล
ฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลางทีไ่ด้มาตรฐาน                   

ระดับปานกลาง ระดับด ี ระดับดีมาก 

                                                                  รอบท่ี 2  (เมย.64 - กย.64)  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย 
Stroke,TBI,SCI  
2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวย
คัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับ
การบริบาลฟื้นสภาพ 
แบบผู้ปุวยใน 
3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาล 
ฟื้นสภาพในเขตพื้นท่ีที่
รับผิดชอบแบบผู้ปุวยใน หรือ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 

1.โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมลู
ผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
อย่างต่อเนื่องแบบผู้ปุวยในหรือแบบ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 
2.มีเครือข่าย อสม. ,อสค. ให้การดูแล 
3.มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาล
ฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลาง ที่ได้มาตรฐาน                  

ระดับปานกลาง ระดับด ี ระดับดีมาก 
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                                                                  วิธีการประเมิน 
                                        รายงานจากการลงข้อมูล SMART REFER หรือข้อมูลจาก HDC  

ล าดับที ่ รายละเอียดการด าเนินการ วิธีการประเมิน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย 
Stroke,TBI,SCI  

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

2. 2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวยคดักรอง/
รับส่งต่อเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
แบบผู้ปุวยใน 
 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

3. 3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟื้นสภาพใน
เขตพื้นท่ีที่รับผดิชอบแบบผู้ปุวยใน หรือ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

4. 1.โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมลูผู้ปุวย
เพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพอย่าง
ต่อเนื่องแบบผู้ปุวยในหรือแบบผู้ปวุยนอก
หรือแบบในชุมชน 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

5. มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาลฟื้นฟู
ผู้ปุวยระยะกลางที่ไดม้าตรฐาน    

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

6. ผู้ปุวยตามกล่มเปูาหมายได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 
เดือนหรือจนBarthel index = 20 ตาม 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ  

เอกสารสนับสนุน :  - รายงานฉบับสมบรูณโ์ครงการศกึษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ ผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 
- รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ปุวยระยะฟื้นฟู (Sub-acute Rehabilitation) 
- แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines for 
Stroke Rehabilitation) ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2559 
- คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยระยะกลางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Guideline for Intermediate care service plan) 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ผลงาน IMC ร้อยละ 39.7 74.3 87.1 

ปีงบ 2561 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ห้บริการการดแูลระยะกลาง /  
ปีงบ 2562 – 2563 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด 
ที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางนาฏนภา ภูบญุคง         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 0936355559          E-mail:nardnapa195@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1.นางสุภาภรณ์   อุตมัง     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045244801-8 ต่อ331     โทรศัพท์มือถือ : 0898449962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 0936909991    E-mail: Chinoros131149@gmail.com 
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 0936355559    E-mail:  nardnapa195@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 22 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยท่ีเข้าเกณฑ์การวินิจฉยัภาวะ

severe sepsis หรือ septic shock  
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ปุวยท่ีสงสยัหรือยืนยันว่ามกีารติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับ
มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ 
dysfunction (ตารางที่ 2) โดยทีอ่าจจะมีหรือไมม่ีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดง
ตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหน่ึงใน 4.2 - 4.4  
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปุวยท่ีสงสยัหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับ
มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ 
maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) 
แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอแล้วกต็าม  
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเช้ือมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่
อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากตดิเช้ือในกระแสเลอืด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis  
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  
3. กลุม่เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis 
เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมลูพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจงึขยายไปยัง hospital-
acquired sepsis ในปีถัดไป  
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ปุวยท่ัวไปที่
อาจจะเกิดภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อน้าไปสู่การวินจิฉัยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมอืท่ีใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
4.1 ผู้ปุวยท่ีสงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตาราง
ที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)หรือ มี 
hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีคา่ serum 
lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอแล้วก็ตาม 
4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป(ตารางที่ 3)  
4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 4)  
4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)  
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5.ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละ
โรงพยาบาล  
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มี
แนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเช้ือดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ปุวยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
นอกจากน้ียังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก ,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และ
เสียชีวิตในท่ีสุด  

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 < ร้อยละ 26 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงของผู้ปุวยท่ีเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพฒันาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปุวย  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลทุกระดับ   
วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานการเสียชีวิตจากการตดิเช้ือในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 โดย

ใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดยน้าเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมลูจาก Health Data Center 
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆที่มีประสทิธิภาพได้ใกลเ้คียงกัน  

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้ปุวยท่ีเสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquiredที่ลง 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)  

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนผู้ปุวยท่ีปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 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)โดยมีสถานภาพ
การจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge 
type) = 2 ดีขึ้น   

รายการข้อมูลที่ 3 C= จ านวนผู้ปุวยท่ีปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง 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)โดยมีสถานภาพ
การจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge 
type) = 3 ไม่ดีขึ้น  

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

สูตรค านวณ (A+C) / D × 100  
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส  
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                                         เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
เกณฑ์การประเมิน  
1. มีคณะท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ  
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ  
3. มีผลการติดตามก ากับการด าเนินงานตัวช้ีวัดหลัก ดังนี้ 
 
 
 
เอกสารสนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสุภาภรณ์ อุตมัง             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045244801-8 ต่อ331  โทรศัพท์มือถือ : 0898449962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสุภาภรณ์ อุตมัง            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045244801-8 ต่อ 331  โทรศัพท์มือถือ : 0898449962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
 

 
 
ตัวชี้วัด  R 23 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
ค านิยาม -ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาด เลือดมา

เลี้ยงจนเกดิการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนดิเอสทียก   (ST Elevated 
Myocardial Infarction)  รพ.ทุกระดับในจังหวัดอุบลราชธานี  มีแพทย์ทั่วไปหรือแพทยเ์วช
ปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว รวม 2–5 คน ไมมีแพทยเฉพาะทาง    มีบริการผปูวยใน 
มีหองผาตัด มีห้องคลอด รองรับผูปุ้วยและผปูวยในของแต่ละอ าเภอ สนับสนุนเครือขายบริการ
ปฐมภูมิของแตละอ าเภอ  
-Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่เลือด เชน Streptokinase และ 
Tenecteplase      เปนตน  
-Primary PCI หมายถึง การรักษาผปูวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันดวยการรักษา ผานสาย
สวนหลอดเลือดหัวใจและท าการขยายหลอดเลือดหัวใจท่ีตีบตันดวยบอลลูน รวมกับการสอด 
ฝังขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือด  
-ระดับความส าเร็จในการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
    1. มีการให้ความรู้ในชุมชน 
    2. มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้กลุม่เสี่ยง 
    3. มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 
       อย่างรวดเร็วทันเวลา 
    4. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจังหวัด ได้แก ่
        4.1.ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานสีามารถให้ยา Streptokinase(SK) 
             ในผู้ปุวย STEMIได ้
 

            ปีงบประมาณ  2564 ไม่มีการประเมิน Ranking 
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        4.2.สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้ภายในเวลา 30นาที 
            นับตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยSTEMI 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่เกินร้อยละ60 
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินมาตรฐานการรักษาผูปุ้วย STEMI 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

- ผู้ปุวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบยีน 
รายการข้อมูลที่ 1 ตัวต้ัง 

A = จ านวนครั้งการรักษาทีส่ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ 
จ านวนครั้งท่ีสามารถส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ ใหไ้ด้รบัการท า Primary PCI ภายใน 
120 นาทีนับจากผู้ปุวยไดร้ับการวนิิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 

รายการข้อมูลที่ 2 ตัวหาร 
B = จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและไดร้ับยาละลายลิม่เลือดทั้งหมด หรือ 
จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับไดร้ับการท า Primary PCI ทั้งหมด 

สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน(รายไตรมาส) 
                                       เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ระดับความส าเร็จระดับความส าเร็จในการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลาที่ก าหนด ค านวณคะแนน 
จากการด าเนินงาน 

ที ่ เป้าหมาย คะแนน เป้าหมายด าเนินการ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีการให้ความรู้ในชุมชนการให้ความรู้ในชุมชน ,การ
ประชาสมัพันธ์STEMI Awareness, STEMI Alert 

5 √ √ √ √ 

2. มีการส ารวจค้นหาและใหค้วามรู้กลุ่มเสี่ยง 5 √ √   
3. มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมายกลุม่เสีย่ง กลุ่มปุวย 

เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
5 √ √ √ √ 

4. ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา 
Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได ้

5 √ √   

5. - สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้
ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแตเ่ริ่มวนิิจฉัยSTEMI > 60% 
- จ านวนครั้งท่ีสามารถส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ 
ให้ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจาก
ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล> 60% 
(1-14.75 % คิดเป็น 1 คะแนน 
14.76-29.51% คิดเป็น 2 คะแนน 
29.52-44.27 % คิดเป็น 3 คะแนน 
44.28-59.99 % คิดเป็น 4 คะแนน 
> 60% ขึ้นไป คิดเป็น 5 คะแนน) 

5 √ √ √ √ 

. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัด
พาหนะในชุมชนกรณไีม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 

5 √ √ √ √ 

 คะแนนเตม็ 30     
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                                ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงานใน 6 ประเด็น 

คะแนนเตม็ ความส าเร็จ (คะแนน) 
ปานกลาง ด ี ดีมาก 

30 1.00-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 
 

ล าดับที ่ รายละเอียดการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. เตรียมความพร้อมชุมชนในด้านความรู ้ รายงานการความรู้แก่เจ้าหน้าที่,อสม.,อสค.,นักเรียนและ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, กลุม่ปุวยและกลุ่มปกติในพ้ืนท่ี 
2. มีการส ารวจค้นหาและใหค้วามรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุม่ปุวย ข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวยที่เป็นปัจจุบัน 
3. ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา 

Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได ้
ผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนใหย้า Streptokinase(SK)ใน
ผู้ปุวย STEMI 

4. - สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMI
ได้ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแตเ่ริม่วินิจฉัยSTEMI  
> 60% 
- จ านวนครั้งท่ีสามารถส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลที่ท า PCI 
ได้ ให้ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับ
จากผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) 
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 

1.แบบรายงานประจ าเดือน 
2.รายงานสรปุตัวช้ีวัดรายเดือน     
(รายงานของจังหวัด) 
3.ข้อมูลการบันทึกในโปรแกรม Thai ACS Registry  
4.รายงานในโปรแกรม Health Data center 

5. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การ
จัดพาหนะในชุมชนกรณีไมเ่พียงพอ (ในการส่งต่อ
ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 

1.แบบรายงานประจ าเดือน 
2.รายงานสรปุตัวช้ีวัดรายเดือน     
(รายงานของจังหวัด) 
 

1. การด าเนินงานตามกิจกรรมหลกั โดยมีช่วงคะแนนของแต่ละประเด็น 1-5 คะแนน  
2. ก าหนดระดบัความส าเรจ็การด าเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก 
                                                เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปีงบประมาณ 2564                              
                                                              รอบท่ี 1 (ตค.63 - มีค.64) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน 
2.มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยง 

1.มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมาย
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจงัหวัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับด ี ระดับดีมาก 

                                                              รอบท่ี 2  (เมย.64 - กย.64) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.มีการให้ความรู้ในชุมชน 
2.มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยง 

1.มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมาย
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจงัหวัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับด ี ระดับดีมาก 
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                                                          แนวทางปฏิบัติของจังหวัด ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1  
           - ผู้ปุวยได้รบัการส่งต่อจากเครือข่ายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 
          1. ผู้ปุวยที่มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือสงสยัหัวใจขาดเลือด ท า EKG 12Lead  
          2. ซักประวัติการเจ็บปุวย/การเจ็บหน้าอกตาม หลักการ NOPQRST (Morton, 2013) 
N = Normal ภาวะปกติ ก่อนมีอาการ O = Onset เริ่มมีอาการเวลา P = Precipitation ปัจจัยกระตุ้นให้มี อาการ Q = Quality 
ลักษณะการเจ็บ หนา้อก R = Refer pain ต าแหน่งท่ีมีการเจ็บ รา้วไป S = Severity ความรุนแรงของ การเจ็บคะแนน pain 
score T = Time ระยะเวลาที่เจบ็  
          3. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล/ส่งต่อผู้ปุวย STEMI (เอกสารแนบ 1) ดังนี้  
             - ดูแลให้ได้รับยา ASA gr.V 1 tab เคี้ยว แล้วกลืน  
             - ถ้ามี ST Elevation in LII, III, avF ให้ท า EKG V3R, V4R เพื่อประเมิน RV infarction ถ้ามี ST Elevation in V3R, 
V4R แสดงว่ามี RV infarction ในกรณี BP Drop ฟัง lung clear ให้load NSS ก่อน  
 
         4. เปิด IV line (Heparin lock หรือ NSS) 
         5.โรงพยาบาลลูกข่ายส่ง EKG พร้อมใบ check list fast track STEMI ปรึกษาโรงพยาบาลแมข่่ายได้2 ช่องทาง คือ  
                5.1 FAX : 045 -319294 /line ccusps  
                5.2 E-mail : CCUsps_2547@hotmail. com  
         6. พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวร CCU1รายงาน แพทย์cardiologist และประสานงาน/ ICUHub/ศูนย์ประสานส่งต่อ  
         7. กรณีแพทยc์ardiologist วินิจฉัยว่าเป็น STEMI และให้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาล แม่ข่ายเพื่อรบัการรักษา โดยพยาบาล 
วิชาชีพ CCU1 โทรแจ้ง ICUHub/ศูนย์ประสานงานเพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลลูกข่าย ทราบและส่งต่อในระบบ Fast track  
         8. กรณีที่แพทย์cardiologist ให้ส่งต่อระบบ Fast track เพื่อให้การรักษาต่อ ดังนี้  
              - เพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน (Pr imary PCI : PPCI) โรงพยาบาลลูกข่ายดแูลให้ผู้ปุวยไดร้ับยา
clopidogrel พิจารณาตามอายุดังนี้ อายุ 75 ปี ให้ยา clopidogrel 75 mg 4 tabs ก่อนส่งต่อ 
              - กรณีที่แพทยc์ardiologist ยังไม่แน่ใจว่าจะท าการขยายหลอดเลือดหัวใจหรือไม่หรือต้องการประเมินผู้ปุวยซ ้าดแูลให้ 
ได้รับยา clopidigrel 75 mg 1 tabs ถ้าอายุ >75 ปี ถ้าอายุก่อนส่งต่อ 
         9. โรงพยาบาลลูกข่ายที่มรีถ Mobile ICU น าส่งด้วยรถส่งตอ่และพยาบาลส่งต่อ Mobile ICU และโทรแจ้ง ICUHub/ศูนย์ 
ประสานงานโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นระยะๆ โดยระหว่าง refer ส่งสัญญาณ Real time telemed (EKG 12 Lead และ V/S)  
         10. ในกรณีที่มี ST Elevation in LII, III, avF ที่ HR ช้า 
 
มาตรฐานที่ 2  
        - ผู้ปุวยปลอดภัย และทุเลาจากภาวะเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เฉียบพลัน/ 
กล้ามเนื้อหัวใจ ตาย 
         1. สังเกตและประเมินอาการเจ็บหน้าอกโดยใช้ pain scale, วัด V/S. โดยพยาบาลวิชาชีพ และรายงานแพทย์ทราบ  
         2. ดูแลให้ผู้ปุวยได้พักอย่างเต็มที่ (absolute bed rest) 
         3. ดูแลให้ได้รับออกซิเจน Cannula 5 LPM โดย keep SaO2 >90% (American Heart Association, 
            2006 citedin Verrier,2010)  
         4. ถ้าผู้ปุวยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกดูแลให้ ผู้ปุวยอมยา Isordil  (5mg) 1เม็ด ใต้ลิ้นทันที 
         5. บันทึก pain scale และประเมินผลทุก 5 นาทีหลังอมยาใต้ลิ้น ถ้ายังไมห่ายให้อมซ ้าได้อีกครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกิน 2 ครั้ง 
และรายงานแพทย์ทราบ 
         6. On EKG Monitor เพื่อติดตามการท างานของหัวใจอย่างใกล้ชิด  
         7. ในกรณีที่ BP ไม่ drop ดูแลให้ได้รับยาแก้ปวด Morphine ตามแผนการรักษา  
         8. ดูแลให้ได้รับยา GTN (Glyceryl trinitrate) ตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด  
         9. สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยา โดยเฉพาะเรื่องการหายใจ, BP drop เป็นต้น  
         10. ดูแลให้ผู้ปุวยไดร้ับความสุขสบาย 
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         11. เจาะเลือดเพื่อหาเอนไซม์หัวใจ Cardiac enzyme, Troponin T  
         12. ติดตามประเมินผลการให้ยาการรักษา พยาบาลและอาการเจ็บหน้าอกอย่าง ใกล้ชิด 
มาตรฐานที่ 3 
    - ผู้ปุวยไดร้ับการดูแลรักษา พยาบาลตามมาตรฐาน อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
     3.1 ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) 
          1.ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานสีามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้ 
          2.สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแต่เริม่วินิจฉัยSTEMI 
              1. ซักประวัติการแพ้ยา/เคยไดร้ับยาตามแบบฟอรม์การให้ยาละลายลิ่มเลือด (เอกสาร แนบ 2 อบ. D225-05)  
              2. ให้ข้อมูลข้อดีโอกาสเสีย่งของยาละลาย ลิม่เลือดแก่ผูปุ้วยและญาติเพื่อประกอบการ ตดัสินใจ ในกรณีทีผู่้ปุวยและ
ญาติยินดีรับการรักษาใหล้งช่ือในแบบยินยอม (เอกสาร แนบ 3 อบ. D225-06) กรณีที่ไม่มีข้อห้ามใช้ยาละลายลิ่มเลือด  
              3. เตรียมยาละลายลิม่เลือด (Streptokinase : SK) โดยผสมยา SK 1 mu in 5/D/W 100 ml หรือ NSS (ในกรณีที่ BS 
สูง) v drip in 1 hr.  
              4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ยาทุกครั้ง ขณะให้ยาเฝูาระวัง สังเกตอาการและ V/S อย่างใกล้ชิด ทุก 5 นาทีx 6 ครั้ง 
ทุก 15 นาทีจนกระทั่งให้ยาหมด และทุก 30 นาที x2 ครั้ง,1 ช่ัวโมงx2 ครั้งและทุก 2 ช่ัวโมง จนครบ 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นทุก  
4 ช่ัวโมง จนกระทั่งผู้ปุวยไดร้ับการจ า หน่ายออกจาก โรงพยาบาล (Micromedex ®Health Series, 2009)  
              5. ติดตามประเมิน Neuro sign ก่อนและหลัง ให้ยา ทุก 1 ช่ัวโมง x 4 ครั้งโดยถ้าผู้ปุวย stable ดีให้ติดตามต่อ 
ทุก 4 ช่ัวโมง x6 ครั้ง จนครบ 24 ช่ัวโมง และ ทุก 4 ช่ัวโมง จนกระทั่งผู้ปุวยไดร้ับการจ า หน่ายออกจาก โรงพยาบาล  
              6. ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติก่อนและ หลังให้ยาละลายลิ่มเลือด ทุก 1 ช่ัวโมง x 4 ครั้ง และตดิตามต่อทุก 4 ช่ัวโมง 
จนกระทั่งผู้ปุวยไดร้ับการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล (โดยเฉพาะภาวะเลือดออก จากอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดออกในทางเดิน
อาหาร เลือดออกตามไรฟัน อาเจยีนเป็นเลือด เลือดออกในทางเดินปัสสาวะเป็นต้น ถ้าพบเจาะ Hct. รายงานแพทย ์
ทราบทันที  
              7. ลงบันทึกระยะเวลาที่ผู้ปุวยหายจากอาการ เจ็บแน่นหน้าอกหลังจากให้ยาละลาย ลิ่มเลอืด  
              8. ติดตามประเมินคลืน่ไฟฟูาหัวใจระหว่างการ ให้ยาและติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจ12leads หลังให้ยา 30 นาที, 60, 90, 
120 นาที และทุกวันตอนเช้าจนกระทั่งผู้ปุวยได้รับ การจ า หน่ายออกจากโรงพยาบาล  
              9. กรณีที่ผู้ปุวยมีสญัญาณชีพผดิปกติที่สงสัย จากการแพ้ยาเช่น urticaria,angioedema ให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ลด
อัตราเร็วของ การให้ยาลงครึ่งหนึ่ง กรณีแพ้รุนแรง เช่น anaphylaxis ให้หยุดให้ยาละลายลิม่เลือดทันทีและใหa้drenaline 
1:10,000 จ า นวน 1 ml iv นาน 5 นาทีหากไม่ตอบสนองให้เพิ่มเปน็ 2-5 ml iv นาน 5 นาทีร่วมกับ promethazine 25 mg 
และ/หรือ hydrocor tisone 100 mg iv  
               10. อาการแพ้ยาที่พบได้บ่อย เช่น rash, musculoskeletal pain, flushing, itching, nausea, temperature rise, 
chill ให้แจ้ง แพทย์เจ้าของไข้รักษาตามอาการ  
               11. ดูแลท า ความสะอาดร่างกายและปากฟัน เพื่อความสุขสบายของผู้ปุวย 
 
           3.2 . ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาด้วยวิธี PCI ได้รับการรักษาภายในเวลาท่ีก าหนดได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
(Primary Percutaneous coronary intervention: PPCI)  
                   1. แจ้งข้อมูลเหตผุลความจ า เป็น ข้อดีโอกาส เสี่ยงของการท าหัตถการแก่ผูปุ้วยและญาติทราบ 
                   2.เตรียมความพรอ้มของร่างกายตาม แนวทางการประเมินผู้ปุวยก่อนท าตรวจ สวนหัวใจ(CAG อบ.318 
                     (เอกสารแนบ 4) 
                   3.ดูแลให้ได้รับยา clopidogrel 8 tabs oral stat ตามแผนการรักษา (ในกรณีทีโ่รงพยาบาลลูกข่ายยังไม่ได้ให้) 
                   4.ประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพห้องตรวจ สวนหัวใจเพื่อส่งต่อข้อมลูผู้ปุวย 
                   5.สังเกตและบันทกึ V/S EKG และอาการเจ็บหน้าอก และหาต าแหน่งของชีพจรที่ปลายเท้า (dorsalispedis) ที่เท้า
ทั้งสองข้างพร้อมท้ังท าเครื่องหมาย xสังเกตความแรงของชีพจรต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือประเมินการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย 
                 6.ดูแลให้ผู้ปุวย งดน ้า งดอาหารทางปากเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 ช่ัวโมง 
                 7.ดูแลให้ไดร้ับ IV fluid ตามแผนการรักษา 
                 8.ส่งผู้ปุวยไปห้องตรวจสวนหัวใจทันที 
                 9.เตรียมรับผู้ปุวยกลับจากห้องตรวจสวน หัวใจ 
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                 10.หลังผู้ปุวยกลับจากห้องตรวจสวนหัวใจ  
                     สังเกต V/S EKG monitor chest pain  ทุก 15 นาทีx 4 ครั้ง จน VS stable 
                 11.แนะน าให้ผู้ปุวยนอนราบห้ามงอขาข้างขวาที่ท า PCIอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง (ในกรณีที่ท าหัตถการที่ขาข้างขวา) 
                 12.ติดปูายการ off sheath ที่เตียงผู้ปุวยและลงบันทึกระยะเวลาที่ครบก าหนด off sheath 
                 13.ดูแลoff sheathและสังเกตอาการหาวนอน หัวใจเต้นช้าขณะoff sheathแสดงถึงภาวะ vagovagal response  
                      รายงานแพทย์ทราบ และเตรยีมยา atropine ให้พร้อมใช้ 
                  14.สังเกตภาวะ bleeding/hematoma หลัง off sheath อย่างใกล้ชิด 
                  15.ดูแลให้ผู้ปุวยนอนราบห้ามงอขาข้างขวา ที่ท า PCI และใช้หมอนทรายทับแผลหลังoff sheath  
                      อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง 
                  16.ดูแลช่วยเหลือในการท า กิจกรรมต่างๆเช่น การรบัประทานอาหาร การขับถ่ายการท าความสะอาดร่างกาย 
                  17.ลงบันทึกค่า Door toballoonใน NN/OPD card และตดิผลการตรวจสวนหัวใจใน OPD card 
 
มาตรฐานที่ 4  
                  - ผู้ปุวยปลอดภัยจากภาวะ แทรกซ้อนต่างๆ 
                  - Cardiac arrhythmia ที่ร้ายแรง เช่น VT, VF  
                  - Heart block - Heart failure 
                  - Cardiogenic shock  
                  - Hypovolemic shock  
                   - Acute pulmonary edema 
                   1. เฝูาระวังและสงัเกตอาการภาวะ heart failure Acute pulmonary edema ได้แก่ อาการหายใจหอบเหนื่อย    
                      นอนราบไม่ได้ถา้มีจัดให้นอนศีรษะสูงและดูแลให้ได้รับ oxygen 
                   2. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 24-48 ช่ัวโมงแรก 
                   3. ในกรณีที่มีST elevation in LII, III, AVFให้ run EKG 12 Leads และ Leads 
                      V3R, V4R เพื่อดูว่ามRีV infarction หรือไม่ ถ้ามแีสดงถึงภาวะ Hypovolemic shock เตรียม 0.9 NSS ไว้ load   
                      ในกรณีทีค่วามดันโลหติต ่า 
                    4. ติดตามการท า งานของการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด โดย on EKG monitor ถ้ามีPVC มากกว่า 6 ตัว/นาท ี
                      หรือ PVCติดตอ่กัน รายงานแพทย์ทราบ 
                     5. จัดเตรียมยาต้านการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ได้แก่ ยา amiodarone (cordarone®) 2% xylocaine  
                        หรือยาท่ีใช้ในภาวะ heartblock เช่น ยา isuprel หรือยา ventolin เป็นต้น ให้พร้อมใช้ 
                     6. จัดเตรียมเครือ่ง DC shock/เครื่อง pacemaker ให้พร้อมใช้ 
                     7. สงัเกตและจดบันทึกลักษณะและปริมาณของปสัสาวะ และปริมาณน ้าเข้า น ้าออกอย่างน้อยทุก 8 ช่ัวโมง 
                     8. ดูแลให้ไดร้ับยากระตุ้นการท า งานของหัวใจ ได้แก่ ยา dopamine, dobutamine ตามแผนการรักษา  
                        และสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยา 
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วิธีการประเมิน 
                                รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินการ     วิธีการประเมิน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. มีการให้ความรู้ในชุมชน 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

2. มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุ่ม
ปุวย 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

3. การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke 
Alert 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

4. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 
:I60-I69)ที่มีอาการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง มาถึง
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่
สามารถให้ยา rtPA ได้ 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา 
rtPA ได้ภายใน 4 ช่ัวโมง 30นาทีด าเนินการใหย้า 
rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 
24 ชมในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมี
การใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบ
บันทึก Thrombolysis check list,หนังสือแสดง
ความยินยอมฉดียา rt-PA 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,
การจัดพาหนะในชุมชนกรณไีม่เพยีงพอ (ในการส่ง
ต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมี
อาการ) 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

 
เอกสารสนับสนุน :  - เอกสาร 43 แฟูมข้อมูลและข้อมลูจาก Thai ACS Registry  
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
ร้อยละผู้ปุวยSTEMI 
ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดภายใน30นาที
หลังไดร้ับการวินิจฉัย 

ร้อยละ ไม่มี
ข้อมูล 

49.02 47.15 

ร้อยละผู้ปุวยSTEMI 
ได้รับการท า Primary 
PCI ภายใน 

ร้อยละ ไม่มี
ข้อมูล 

49.51 46.20 

ระดับความส าเร็จใน
การให้การรักษาผู้ปุวย 
STEMI ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานเวลาที่
ก าหนด 

ระดับความส าเร็จ ตัวช้ีวัดใหม ่
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางนาฏนภา ภูบญุคง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559        E-mail:nardnapa195@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์ อุตมัง      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045244801-8 ต่อ331  โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991     E-mail:Chinoros131149@gmail.com 
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559      E-mail:nardnapa195@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69) 
ค านิยาม -อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)  

        1. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถึงผู้ปุวยใน (ผูปุ้วยท่ีรับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อดุตัน (Ischemic Stroke :I63)  
        2. การตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถงึการตายจากสาเหตุโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อดุตัน (Ischemic Stroke :I63)  
        3. การจ าหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถงึการที่ผู้ปุวยในออกจาก
โรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)  
-ระดับความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  
(Ischemic Stroke: I63) 
       1.มีการให้ความรู้ในชุมชน , การประชาสัมพันธ์Stroke Awareness, Stroke Alert 
       2.มีการส ารวจค้นหาและใหค้วามรู้กลุม่เสี่ยง 
       3.มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมายกลุม่เสีย่ง กลุ่มปุวย เพือ่เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา 
       4.โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 ช่ัวโมง 30นาที
ด าเนินการใหย้า rtPA(ยาละลายลิม่เลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาล 
แม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย 
        5.ผู้ปุวยโรคผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) ที่มีอาการไม่
เกิน 2 ช่ัวโมง มาถึงโรงพยาบาลชมุชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีส่ามารถให้ยา rtPA ได้  
> 60% 
         6.ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณ ี
ไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมอีาการ) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 อัตราตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  (I63)    น้อยกว่าร้อยละ 5 
วัตถุประสงค์ ลดอัตราตายของผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารบัการรักษาที่โรงพยาบาล 
วิธีจัดเก็บข้อมลู - ระบบข้อมูล 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู - ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมลูจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ/อุดตัน 

(Ischemic Stroke :I63) จากทุกหอผู้ปุวย 
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รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันจากทุกหอผู้ปุวยใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke :I63)  

สูตรค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้งติดตามเปลี่ยนแปลงทกุ 6 เดือน 
แนวทางการด าเนินงาน ปี 2564 
อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน(Stroke :I63) 

- น้อยกว่าร้อยละ5 - น้อยกว่าร้อยละ5 

 

Small success 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-สื่อสารนโยบายโรคหลอด
เลือดสมอง 

 

-%SU≥45,%DTN 60 -จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
โรงพยาบาลในเครือข่าย 
เครือข่ายวิชาการฯ 

-%SU≥45,%DTN 60 

 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  
ระดับความส าเร็จระดับความส าเรจ็ในการให้การรักษาผู้ปุวย STROKE ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ค านวณคะแนนจากการ
ด าเนินงาน 

ที ่ เป้าหมาย คะแนน เป้าหมายด าเนินการ 
3 

เดือน 
6 

เดือน 
9

เดือน 
12

เดือน 
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน , การประชาสัมพันธS์troke Awareness, 

Stroke Alert 
5 √ √ √ √ 

2. มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 5 √ √   
3. มีกระบวนการก ากับติดตามเปูาหมายกลุม่เสีย่ง กลุ่มปุวย เพื่อเพ่ิม

การเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
5 √ √ √ √ 

4. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 
ช่ัวโมง 30นาทีด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด า) ตลอด 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย 

5 √ √   

5. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/อุดตัน (Ischemic 
Stroke: I63) ที่มีอาการไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง มาถึงโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีส่ามารถให้ยา rtPA ได้ > 60% 
(1-14.75 % คิดเป็น 1 คะแนน 
14.76-29.51% คิดเป็น 2 คะแนน 
29.52-44.27 % คิดเป็น 3 คะแนน 
44.28-59.99 % คิดเป็น 4 คะแนน 
> 60% ขึ้นไป คิดเป็น 5 คะแนน) 

5 √ √ √ √ 

6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะใน
ชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 

5 √ √ √ √ 

คะแนนเต็ม 30      
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ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงานใน 6 ประเด็น 
คะแนนเตม็ ความส าเร็จ(คะแนน) 

ปานกลาง ด ี ดีมาก 
30 1.00-10.00 10.01-20.00 20.01-30.00 

1.การด าเนินงานตามกิจกรรมหลกั โดยมีช่วงคะแนนของแต่ละประเด็น 1-5 คะแนน  
2.ก าหนดระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1. มีการให้ความรู้ในชุมชน รายงานการความรู้แก่เจ้าหน้าที่,อสม.,อสค.,นักเรียน
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง, กลุม่ปุวยและกลุ่มปกติในพ้ืนท่ี 

2. มีการส ารวจค้นหาและใหค้วามรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุม่ปุวย ข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวยที่เป็นปัจจุบัน 
3. การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke 

Alert 
ปูายประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert 
,ติดสติ๊กเกอร,์แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวย    

4. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-
I69) ที่มีอาการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง มาถึงโรงพยาบาล
ชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถให้ยา 
rtPA ได ้

1.แบบรายงานประจ าเดือน 
2.รายงานสรปุตัวช้ีวัดรายเดือน     
(รายงานของจังหวัด) 
 

5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา 
rtPA ได้ภายใน 4 ช่ัวโมง 30นาที ด าเนินการใหย้า 
rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 
ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมีการ
ใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบบันทึก 
Thrombolysis check list,หนังสือแสดง 
ความยินยอมฉดียา rt-PA 

1.แบบรายงานประจ าเดือน 
2.รายงานสรปุตัวช้ีวัดรายเดือน     
(รายงานของจังหวัด) 
3.การลงบันทึกในแบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,
แบบบันทึก Thrombolysis check list,หนังสือแสดง
ความยินยอมฉดียา rt-PA 
 

6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ, 
การจัดพาหนะในชุมชนกรณไีม่เพยีงพอ (ในการส่งต่อ
ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 

1.แบบรายงานประจ าเดือน 
2.รายงานสรปุตัวช้ีวัดรายเดือน     
(รายงานของจังหวัด) 

 

                                                              รอบท่ี 1 (ตค.63 - มีค.64) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.มีการให้ความรู้ในชุมชน 
2.เครือข่าย อสม. อสค. ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนท่ัวไป 
3.มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยง 
4ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัต ิ
ของจังหวัด 

1.มีกระบวนการก ากับติดตาม
เปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ปุวย เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา 
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัต ิ
ของจังหวัด 
 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับด ี ระดับดีมาก 
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                                                             รอบท่ี 2  (เมย.64 - กย.64) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.มีการให้ความรู้ในชุมชน 
2.เครือข่าย อสม. อสค. ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนท่ัวไป 
3.มีการส ารวจค้นหาและให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยง 

1.มีกระบวนการก ากับติดตาม
เปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ปุวย  
เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
อย่างรวดเร็วทันเวลา 
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัต ิ
ของจังหวัด 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับด ี ระดับดีมาก 

                                                แนวทางปฏิบัติของจังหวัด ปี 2564  ได้แก่ 
        1. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)ท่ีมีอาการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง มาถึงโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทีส่ามารถให้ยา rtPAได้ 
        2. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ไดภ้ายใน 4 ช่ัวโมง 30นาทีด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่เลือด
ทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดแูลลูกข่ายใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบบันทึก 
Thrombolysis check list,หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยา rt-PA 
       3. มีการจัดระบบส่งต่อในชุมชน 
       4. มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
       5. มีเครือข่ายในการสร้างความตระหนักให้กับกลุม่เสีย่ง 
       6. ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อจากเครือข่ายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย 
       7. อสม.ส ารวจข้อมลูพื้นฐานผู้ปุวยกลุม่เสีย่ง,กลุ่มปุวยในชุมชน 
       8. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
       9. มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน 
      10.จัดท าทะเบียนผู้ปุวย  STROKE 
      11.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ตดิปูายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์), 
          แผนที่บ้านกลุ่มเสีย่ง,กลุ่มปุวย    
      12.พัฒนาระบบการเข้าถึงขอ้มูลของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ปุวย อยา่งทั่วถึง 
        13.จัดท าระบบการจดัเก็บข้อมูลรายงานตัวช้ีวัดมาตรฐานใหม้ีความเช่ือมโยงท้ังเครือข่ายและรายงานทุกเดือน 
        14.ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณไีม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษา   
             ในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 
        15.ด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่เลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมดูแลลูกข่าย ใน รพร.เดชอุดม, . 
            รพ.วารินช าราบ 
        16. พัฒนา รพ. ตระการพืชผล ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลอืดได ้
        17.พัฒนา รพ. ๕๐พรรษาฯ,  รพ. วารินช าราบ  ให้เปิด Stroke unit จ านวน 8 เตียง 
        18. พัฒนา รพ. ตระการพืชผล  ให้เปิดStroke corner 
 

 

 

 

 

 

 



98 
 
 

วิธีการประเมิน 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดการด าเนินการ วิธีการประเมิน หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. มีการให้ความรู้ในชุมชน 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

2. มีการส ารวจค้นหาและใหค้วามรู้กลุ่มเสี่ยง
,กลุ่มปุวย 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

3. การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, 
Stroke Alert 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

4. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke :I60-I69)ที่มีอาการไม่เกนิ 2 ช่ัวโมง 
มาถึงโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทีส่ามารถให้ยา rtPA ได ้

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถ
ให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 ช่ัวโมง 30นาที
ด าเนินการใหย้า rtPA(ยาละลายลิม่เลือด
ทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมีการ
ใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,
แบบบันทึก Thrombolysis check list,
หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยา rt-PA 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพิ่มการเข้าถึง
บริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณ ี
ไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ) 

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
2.จังหวัดออกประเมินทุกอ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

 

เอกสารสนับสนุน :  ส านักนิเทศระบบการแพทย์   กรมการแพทย ์

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

อัตราตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อดุตัน (Ischemic 
Stroke :I63) 

 4.27 2.99 2.72 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางนาฏนภา ภูบญุคง                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559     E-mail : nardnapa195@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801-8 ต่อ331  
โทรสาร 045-241-918 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์ อุตมัง                   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801-8 ต่อ 331   
โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962 
E-mail: tunsupa48@hotmail.com 
2. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991       E-mail : Chinoros131149@gmail.com 
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559        E-mail : nardnapa195@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 25 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม        -การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารจดัการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2562 (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย     
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร    
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  
     หมวด 1 การน าองค์การ  
     หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
     หมวด 3 การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
     หมวด 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู้  
     หมวด 5 บุคลากร  
     หมวด 6 การปฏิบัติการ  
     หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ดังนี้ 
         1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม   
         2. ด าเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาส 
ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 
         3. น าโอกาสในการปรับปรงุ (OFI) มาจัดล าดับความส าคัญและจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
หมวดละ 1 แผน  
         4. ก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จ านวน 6 หัวข้อ ครบ 
18 ข้อ 
         5. ด าเนินการแผนพัฒนาองค์การ 
         6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและตัวช้ีวัด 
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุม่พัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
         7. จัดท าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) และผลงานท่ีโดดเด่นจากการ 
น าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย  
1 เรื่อง 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ความส าเร็จระดับ 5  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
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วัตถุประสงค์ 1.เพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบัตงิานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน สาธารณสุขจังหวดัให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 
2.เพื่อน าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทดัฐานการตดิตามประเมินผลของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
แหล่งข้อมลู ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  25 อ าเภอ 
รายการข้อมูลที่ 2 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
สูตรค านวณ B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (25 แห่ง) 
ระยะเวลาประเมินผล (A/B) X 100 
แนวทางการด าเนินงานปี 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ส่วนราชการจัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์การครบ 13 
ค าถาม (แบบฟอร์ม 1) ส่งภายใน
วันท่ี 11  มกราคม 2564  
 
 
2. ส่วนราชการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 1-6 
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายในวันท่ี 
11 มกราคม 2564 
3. ส่วนราชการน าโอกาสในการ
ปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement: OFI) มาจัดล าดบั
และจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
หมวดละ 1 จัดส่งภายในวันท่ี 11 
มกราคม 2564 
4. ส่วนราชการก าหนดตัวช้ีวัด
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
หัวข้อ 7.1-7.6 ครบ18 ข้อ และ
จัดส่งภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2564 

1.รายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 6 เดือนผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 2 
เมษายน 2564 
 
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 2 เมษายน 2564 
 

1.รายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 
เดือนผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2564 
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด รอบ 9 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
 

1.รายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 12 เดือนผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
 
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด รอบ 12 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 24 กันยายน 2564 
 
 
 
3. ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best 
Practices) จ านวน 5 หน้า 
ดังนี ้
3.1 แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการ
และผลลัพธ์การด าเนินการ 
3.2 ตัวอย่าง ผลงานท่ีโดดเด่น 
3.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) ผ่านระบบ
ออนไลน์ภายในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 
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                                                     เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปี 2564 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 ส่วนราชการจดัท าลักษณะส าคัญขององค์การ(แบบฟอร์ม 1) ได้ครบถ้วน  
ส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 

คะแนน 
0.40 

คะแนน 
0.60 

คะแนน 
0.80 

คะแนน 
1  คะแนน 

5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 

2 ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน  (แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายใน 
วันที่ 11 มกราคม 2564 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1-6 
 

ไม่ครบ 6 
หมวด 

ครบ 6 หมวด 

***เกณฑ์การให้คะแนน ไม่ครบ 6 หมวด ต่อ 0.50 คะแนน (interval)   
3 ส่วนราชการน าโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดล าดับและท าแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 

แผน (แบบฟอร์ม3) จัดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 

แผนพัฒนาองค์การ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
หมวด 1-6 ไม่ครบ 6 

หมวด 
ครบ 6 หมวด 

***แผนพัฒนาองค์การสอดคล้องกับ OFI 
4  ส่วนราชการก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการจัดส่งภายใน 11 มกราคม 2564  

หมวด 7ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 คะแนน 1 คะแนน 

ตัวช้ีวัด 7.1 – 7.6 (18 
ข้อ) 

ไม่ครบ  (18 
ข้อ) 

ครบ  (18 ข้อ) 

***ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การ  
5  ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การและรายงาน

ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด ผ่านระบบออนไลน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
        รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 2 เมษายน 2564 
        รอบ 9 เดือน ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
        รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2564 
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  ส่วนราชการจดัท าแผนปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practices) จ านวน 5 หน้า  
(แบบฟอร์ม 5) ดังนี ้
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การด าเนินการ 
2) ตัวอย่าง ผลงานท่ีโดดเด่น 
3) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป 

ผ่านระบบออนไลนภ์ายในวันท่ี 24 กันยายน 2564 
***Best Practices สอคล้องกับคะแนน Self-Assessment  

เอกสารสนับสนุน : เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวนโ์หลดได้ที่
http://www.opdc.go.th/ 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละความส าเร็จของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 63.21 
(25 แห่ง) 

98.74 
(25 แห่ง) 

98.86 
(25 แห่ง) 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

    1.นางกนกวรรณ กุแก้ว                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       โทรศัพท์ท่ีท างาน: 045-244-801    โทรศัพท์มือถือ: 081-730-4585 
       E-mail : kanokwan116@hotmail.com 
    2.นายพิบูล พิมพ์จ าปา                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
       โทรศัพท์มือถือ : 081-730-4585 
       E-mail: lpimjumpa.n@hotmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสุภาภรณ์ อุตมัง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ: 0898449962   
E-mail:Tunsupa48@hotmail.com   

 
 
ตัวชี้วัด  R 26 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน 

ผ่านการรับรอง HA 
ค านิยาม           -โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

-โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 แห่ง  
-โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต    จ านวน   2 แห่ง 
-โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 22 แห่ง  
(ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
          -HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพ 
ของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
        - HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมคีุณภาพการส ารวจและปอูงกันความเสี่ยง น าปัญหามา
ทบทวนเพื่อแก้ไขปูองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/ 
มีโอกาสเกดิสูง  
        - HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคณุภาพ วิเคราะหเ์ปูาหมาย/
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กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับเปูาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคญัทั้งหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ขั้น 2 
        - HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดว้ยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ / ผลลัพธ์ทีด่ีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA 
ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 1.โรงพยาบาลศูนย,์โรงพยาบาลทัว่ไป   ร้อยละ 100 
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์และกรมสุขภาพจิต   ร้อยละ 100 
3.โรงพยาบาลชุมชน  ร้อยละ 90 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ไป  
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต 

 3.โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  

/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ท่ีมผีลการรับรองขั้น 3 + Reaccreditation 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวนท้ังหมด 4 แห่ง 
รายการข้อมูลที่ 3 C= จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และ กรมสุขภาพจิตทีม่ีผลการรับรองขั้น 3+ 

Reaccreditation 
รายการข้อมูลที่ 4 D= จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และ กรมสุขภาพจิต จ านวน 2 แห่ง              
รายการข้อมูลที่ 5 E = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีผลการรับรองขั้น 

3+ Reaccreditation 
รายการข้อมูลที่ 6 F = จ านวนโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 22 แห่ง)            

(ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
สูตรค านวณ 1. (A/B) x 100 

2. (C/D) x 100   
3.  (E/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
แนวทางการด าเนินงานปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 โรงพยาบาลศูนย,์ กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต, 
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   
มีการด าเนินงาน  
ระดับ 2 

โรงพยาบาลศูนย,์ กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต, 
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   
มีการด าเนินงานระดับ 3 

โรงพยาบาลศูนย,์ กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต, 
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   
มีการด าเนินงานระดับ 4 

โรงพยาบาลศูนย,์ กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต, 
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   
มีการด าเนินงาน ระดบั 5 
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                                                เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปีงบประมาณ 2564 
                                  ข้อมูลจากการส่งรายงาน / จากการนิเทศติดตาม / จากแผนผังควบคุมก ากับงาน 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ 1 
1 คะแนน 

ระดับ 2 
2 คะแนน 

ระดับ 3 
3 คะแนน 

ระดับ 4 
4 คะแนน 

ระดับ 5 
5 คะแนน 

โรงพยาบาล          
ทุกระดับ 

 

-มีการทบทวน/ แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง            
 -มีการประชุม ทบทวนการน า
องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
คัดเลือกตัวชี้วัดหาโอกาสพัฒนา
ในรูปแบบคณะกรรมการ 
  

 -มีการจัดท าแผน ควบคุม
การปฏิบัติงาน  
 -มีการจัดสรรงบประมาณ 
 สนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินการ 
 -มีการจัดกิจกรรมทบทวน  
12 กิจกรรม ต่อเนื่อง  

 
 

 -มีการประกาศใช้  
นโยบาย2P Safety ใน รพ. 
 -มีกระบวนการด าเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนาแต่ละระบบ 
งานอย่างต่อเนื่อง 
 -มีการควบคุมก ากับ การ
ด าเนินงานให้ 
 เป็นไปตามTime Line 
ของแต่ละ รพ. 
 -มีกระบวนการค้นหา
CQI/Inno vation/ 
Best practice 
  

-ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

-มีผลงานCQI/ 
Innovation/ Best 
Practice 
 - รพศ./รพท.ต้องมี
อย่างน้อย 12 เรื่อง 
-รพช.ต้องมีอย่างน้อย 
6 เรื่อง 
 

-ผ่านการรับรองต่ออายุ
จาก สรพ. 
-มีผลงานCQI/ 
Innovation / 
Best practice  
น าเสนอในเวทีงาน
วิชา การระดับจังหวัด
ข้ึนไป  
- รพศ./รพท.  
อย่างน้อย 5 เรื่อง 
-รพช. อย่างน้อย 
 3 เรื่อง  

เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจติ  ท้ังหมด 6 แห่ง ได้แก่ 
- โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
- โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล ๕๐พรรษาฯ    โรงพยาบาลวารินช าราบ   และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม   
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี   
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ   
2. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 22 แห่ง  
     - ยังไม่ผ่านการรับรอง ข้ัน 3 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่รพ.น้ าขุ่น (F3) 
     - ต้องต่ออายุการรับรอง  จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ รพ.ตระการพืชผล/รพ.โพธิไ์ทร/ รพ.ศรีเมืองใหม่/รพ.ม่วงสามสิบ/รพ.ตาลสมุ/ 
รพ.นาตาล/รพ.ดอนมดแดง/รพ.บณุฑริก/  รพ.สว่างวีระวงศ์/รพ.สิรนิธร/รพ.ทุ่งศรีอดุม/รพ.โขงเจียม/รพ.พิบูลฯ  /รพ.นาเยยี   
3. ข้อมูลที่ผ่าน/ไมผ่่านการรับรอง จากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล    (องค์การมหาชน) www.ha.or.th 
เอกสารสนับสนุน 1.จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล 

2.ข้อมูลที่จัดเก็บจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th  
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรอง 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

รพศ/รพท ร้อยละ /แห่ง 100 100 100 
รพช. ร้อยละ /แห่ง 86.36 

(19แห่งจาก 
22 แห่ง) 

ร้อยละ 
86.36 

(19แห่งจาก 
22 แห่ง) 

ร้อยละ 
95.4 

(21แห่งจาก 
22 แห่ง)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางพิชญาภา  ฮงทอง      (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
 โทรศัพท์มือถือ    09 – 4985 – 5964          
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-244-801-8 ต่อ 331       Email : a_pitchayapa@hotmail.com   
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
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ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง      (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
   โทรศัพท์มือถือ    08 – 9844 – 9962               
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4524 4801-8 ต่อ 331    E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2.นางพิชญาภา  ฮงทอง      (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
    โทรศัพท์มือถือ    09 – 4985 – 5964          
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4524 4801-8 ต่อ 331   Email : a_pitchayapa@hotmail.com   
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 27 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ 

ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 
ค านิยาม     1.ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การ

สาธารณสุขท่ีผ่านการวิจยั/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) หรือบทปฏิทัศน์ 
(review article) หรือบทความพิเศษ (special article) หรือบทความฟื้นวิชา (refresher 
course) หรือรายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short 
communication) หรือรายงานผูปุ้วย (case report) หรือปกิณกะ (miscellany) หรือ
นวัตกรรม (innovation) 
    2. นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่มีการศึกษา 
วิจัย  ประดิษฐ์ คิดค้น  หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดมิ  
    3. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน
รักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพท่ีดีและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต  ทั้งนี้หมายรวมถงึเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และ
บริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกีย่วกับการตรวจโรค การรักษาโรค การปูองกันโรค และการสร้าง
เสรมิสุขภาพ)  
    4. การน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมหีลักฐาน
ปรากฏชัดเจนแสดงว่าได้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีไ่ด้จากการศึกษา วิจัย    
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหาสาธารณสุขตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
    5.การใช้ประโยชน์ มีดังนี้  
        5.1 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ได้แก่ การน าผลงานไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาในทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุม ปูองกัน และรักษาโรค 
หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
       5.2 ประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในแนวทางการปฏิบตัิหรือการน าไปประยุกต์ใช้
ทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทยห์รือสาธารณสุข  
       5.3 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ (การสอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม/การใช้ตารา) การอ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัย เป็นต้น  
       5.4 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้แก่ การให้องค์ความรู้แกส่าธารณชนในเรื่องต่าง ๆ   
ด้านสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ หรือทาให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น  
       5.5 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมหรือข้อมลูมผีลหรือเป็น
ส่วนหน่ึงของการก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ การประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ        
ของภาครัฐ  
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       5.6 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การน าไปสู่
มาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ เป็นต้น  
       5.7 การก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสาธารณสุข หรือการลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ
ครัวเรือนอันเนื่องมาจากความเจ็บปุวย เป็นต้น     

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 อย่างน้อยอ าเภอละ 5 เรื่อง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มผีลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม  

หรือเทคโนโลยสีุขภาพที่คิดค้นใหม่  หรือท่ีพัฒนาต่อยอด  ด้านสุขภาพในหน่วยงาน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน กลุ่มงาน/งาน/ศูนย์  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธาน,ี  โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สสช./ศสม./PCC/PCU ในจังหวัดอุบลราชธานี   
ทั้ง 25 อ าเภอ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. แจงนับผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม  ด้านสุขภาพท่ีผลิตโดย 
  1.1 สถานบริการสุขภาพทุกระดบัท่ีส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม  เข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
  1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดบัท่ีส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม  เข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสาธารณสุขทางเวบ็ไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสขุ และวารสารวิชาการ
สาธารณสุขอุบลราชธาน ี
  1.3  สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านสุขภาพ ท่ีไดร้ับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนองานวิชาการระดับจังหวัด  เขต  และกระทรวง 
  1.4 ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพท่ีผ่านการอ่านทบทวนจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขา และบรรณาธิการวารสารวิชาการต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งข้อมลู 1. สรุปผลงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี 2564 
2. สรุปผลการด าเนินงานสถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดับประจ าปี 2564 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด  ป ี2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีการวางแผน 
การจัดท านวัตกรรม/วิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ 
-ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสุขภาพ 
- มีการคัดเลือกการน าไปใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย (1 
เรื่อง ) 
 - มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท านวัตกรรม/วิจยั/
R2R ด้านสุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม/การวจิัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
-รายงานความก้าว 
หน้าการจัดท า 
นวัตกรรม/การวจิัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   
 

- มีการรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัย ( 1 เรื่อง ) 
- มีรายงานผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ ประจ าป ี 
อย่างน้อยอ าเภอละ 5 เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู ้
http://www.kmmoph.com / 
www.ubonhealthnews.com 
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานนวัตกรรม/การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 
- เผยแพรผ่ลงานในวารสารวิชาการระดับ
จังหวัดขึ้นไป 

                                                     เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 
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ระดับ 
ความส าเร็จ 1 

ระดับ 
ความส าเร็จ 2 

ระดับ 
ความส าเร็จ 3 

ระดับ 
ความส าเร็จ 4 

ระดับ 
ความส าเร็จ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- มีการวางแผน 
นวัตกรรม/วิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ 
-มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
สุขภาพ 
- มีการคัดเลือกการ
น าไปใช้ประโยชน์
ของงานวิจัย  
(อย่างน้อย 1 เรื่อง) 
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท านวัตกรรม/
วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวตักรรม 
/วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 
- มีรูปภาพ 
กิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประกอบ 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
-มีรายงานความก้าว 
หน้าการจัดท า 
นวัตกรรม/การวจิัย/
R2R ด้านสุขภาพ 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีการรายงานผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัย (อย่างน้อย        
1 เรื่อง) 
- มีรายงานผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรม ดา้น
สุขภาพ ประจ าป ี 
อย่างน้อยอ าเภอละ5เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู ้
http://www.kmmoph.
com / 
www.ubonhealthnews
.com 
- มีการประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานการ
คิดค้นนวัตกรรม/วิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ 
- เผยแพรผ่ลงานใน
วารสารวิชาการระดับ
จังหวัดขึ้นไป  อย่างน้อย
อ าเภอละ 5 เรื่อง 
 

เอกสารสนับสนุน 1. เว็ปไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรม/วิจยั/R2R 
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข / เว็ปไซต์ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
http://www.ubonhealthnews.com 
2. ผลงานท่ีเป็นต้นฉบับสมบรูณ์ทีไ่ด้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ  
ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่  
3. เอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
4. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับจังหวดั / เขต / กระทรวงสาธารณสุขประจ าป ี

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ผลงานวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพไดร้ับการ

พัฒนาและน าไป
ถ่ายทอดเผยแพร ่

ผลงาน (เรื่อง) 214 234 215 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวนิฤมล กมุทชาต ิ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1141       โทรศัพท์มือถือ : 095-616-8160 
   โทรสาร : 045-241-918                      E-mail : Nirumon7@gmail.com 
2. นายวิษณุ สุภศร                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1141       โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735 
   โทรสาร : 045-241-918                      E-mail : sm12_pop@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1141 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962 
    โทรสาร : 045-241-918            E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2. นางสาวนิฤมล กมุทชาต ิ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1141       โทรศัพท์มือถือ : 095-616-8160 
   โทรสาร : 045-241-918                      E-mail : Nirumon7@gmail.com 
3. นายวิษณุ สุภศร                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-692 ต่อ 1141       โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735 
   โทรสาร : 045-241-918                      E-mail : sm12_pop@hotmail.com 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 28 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันวัณโรค 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 28.1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ค านิยาม 1.ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่มผีลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 

   1.1รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มผีลตรวจพบเชื้อวัณโรค 
ทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษาและต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบตัิการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสดุท้าย 
ของการรักษา 
   1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาครบก าหนดโดย
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาลม้เหลวซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไมม่ีเอกสาร 
ที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษาท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะ 
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาเป็นลบรวมทั้งผู้ปุวยท่ีไมไ่ด้ตรวจหรือไม่มผีลตรวจ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 87 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ 

วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิฉัยปูองกัน 
ดูแลรักษาผู้ตดิเช้ือวัณโรคและผูป้วุยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย การประเมินอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือผู้ปุวย 
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564  
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ า 
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวม 
โรงพยาบาลเอกชน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู การจัดเก็บข้อมลู ดังนี้ 
      บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวณัโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผูปุ้วยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 
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แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

สูตรค านวณ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบยีนในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2563)  
สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 
หมายเหตุ* ในการประเมินรอบที่ 1 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ+ก าลังรักษา) 
            **ในการประเมินรอบที่ 2 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ) 
B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)  
เง่ือนไขการค านวณ 
1.การประเมินผลส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคไมน่ับรวม 

1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของปีงบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  
    1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผีลตรวจยืนยันพบเชื้อ    
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวณัโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2563)  
 2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant  
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดอืนที่ 5 จะไม่ถูกน ามานับ
รวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
3. พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรคคือพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1-12 ยกเว้นในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ที่มีบริบทของหนว่ยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจ าเพาะซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรค
และแผนงานปูองกันควบคุมวณัโรคในเขตเมืองใหญ ่

ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ    รอบท่ี 1  (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),  
                                        รอบท่ี 2  (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64) 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
                              เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 : รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
อัตราความส าเร็จในการรักษาแยกเป็นรายหน่วยบริการ   
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบยีนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) และมผีลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ  (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา
วันท่ี 30 กันยายน 2564  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<ร้อยละ 70 ร้อยละ 70-74.99 ร้อยละ 75-79.99 ร้อยละ 80-86.99 >ร้อยละ 87 
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 1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08  
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาต(ิโปรแกรม NTIP; National 
Tuberculosis Information Program)   

ตัวชี้วัดย่อย  (R 28.2) อัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ค านิยาม -การประเมินอัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ปุวย 

วัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564  
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ า 
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวม 
โรงพยาบาลเอกชน 
-การขาดการรักษา หมายถึง  จ านวนผู้ปุวยวัณโรคที่ขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน  
2 เดือน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ 

วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิฉัยปูองกัน 
ดูแลรักษาผู้ตดิเช้ือวัณโรคและผูป้วุยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564  
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ าทีร่ักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุขไมร่วมโรงพยาบาลเอกชน 

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

แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

สูตรค านวณ อัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2563)  
สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือน
ตุลาคม–ธันวาคม 2563) ท่ีขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน โดยครบรอบรายงานผลการรักษา
วันท่ี 30 กันยายน 2564  
B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือน
ตุลาคม –ธันวาคม 2563)  
เง่ือนไขการค านวณ 
1. การประเมินผลส าเร็จของการรักษาวัณโรคไม่นับรวม 
     1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  
    1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ท่ีเป็นผู้ปุวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ    
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: 
B - ) และผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดท่ีขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่
ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  
2.กรณีท่ีแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant  
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนท่ี 5 จะไม่ถูกน ามานับรวมอยู่ใน
ตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
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3.พื้นท่ีเปูาหมายท่ีมีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรคคือพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1-12 ยกเว้นในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานครเน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมี
บริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลท่ีมีความหลากหลายมีความจ าเพาะซึ่งรับผิดชอบด าเนินการโดย
สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพท่ี 13 ภายใต้แผนงานวัณโรคและแผนงานปูองกัน
ควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่ 

                               เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564  : รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
อัตราการขาดการรักษา แยกรายหน่วยบริการ 
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการขาดการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่  
ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตลุาคม –ธันวาคม 2563) 

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

 

ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ    รอบท่ี 1    (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),  
                                          รอบท่ี 2    (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64) 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 

2. ทะเบียน Register หรือแบบฟอร์ม TB08  
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาต(ิโปรแกรม NTIP; National  
Tuberculosis Information Program)   

ตัวชี้วัดย่อย  (R 28.3) อัตราการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
ค านิยาม การคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง  

 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง  กลุ่มเปูาหมายในการด าเนินงานคดักรองเพื่อคน้หาผู้ปุวยวณัโรค
รายใหม่ ซึ่งกลุม่เปูาหมายเหล่านีม้โีอกาสได้รับเชื้อและปุวยเป็นวัณโรคได้  ได้แก่  
          1.กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคด้ือยาหลายขนาน หมายถึง  
(1) ผู้สัมผสัโรคร่วมบา้นกับผู้ปุวยวณัโรคปอดท้ังเสมหะพบเช้ือและเสมหะไม่พบเช้ือ  
(2) ผู้สัมผสัโรคร่วมที่ท างาน ระยะเวลาตดิต่อกัน 8 ช่ัวโมง/วัน หรือ 120 ชม./1ด. 
          2. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หมายถึง ผู้ติดเช้ือผู้ปวุยเอดส์ทุกราย ท่ีมารับ
บริการในหน่วยบริการ กลุม่ผูต้้องขัง 
          3. กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า หมายถึง ผู้ต้องขังที่ไดร้ับการตดัสินต้องโทษทุกรายใน 
เรือนจ ากลางอุบลราชธาน ี
4.กลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ี
ให้บริการผู้ปุวยทุกระดับ (กรณีทีห่น่วยงาน ตรวจสุขภาพช่วง ไตรมาส 4/63 สามารถน ามา
บันทึกผลการตรวจ CXR ใน ปี 2564) 
5.กลุ่มผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีขึ้นไปหมายถึง (1) ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วม โรคเบาหวาน HbA1c <7  
(2.) ค่าไต GFR ≥ 30(เปูาหมายไมซ่้ ากับกลุ่มเสี่ยงDM, NCD) 
6. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง (1) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมี่ค่า HbA1c ≥ 8 (ผลการการตรวจ  
 ปี 2563)  (2) ผู้ปุวยเบาหวานท่ีมคี่า FBS > 140 mg/dLกรณี ไม่ได้ตรวจ HbA1c ปี 63 
7. กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง หมายถึง (1) ผู้ปุวยโรคไต (CKD) Stage 4, Stage 5 หรือค่าการท างาน
ของไต (GFR) <30  (2) ผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และ โรคหัวใจ ท่ีก าลังรักษา 
8. กลุ่มผู้ป่วยต่างด้าว/ไร้สิทธิ์ หมายถึงแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบยีนซื้อ 
บัตรประกันสุขภาพ 
9.หมู่บ้านเสี่ยงสูงที่พบผู้ป่วยวัณโรคปอดในปี 2563 ≥ 2 รายขึ้นไป  
  หรือหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรคด้ือยา ในพื้นที่ 5 ปีย้อนหลัง 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 93 
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วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ 
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิฉัยปูองกันดูแลรักษา 
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวณัโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย การประเมินการอัตราการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกกลุ่มเสีย่งตา่งๆ ทั้ง 8 กลุ่มเปูาหมาย ที่มีในฐานข้อมูลของหน่วยบริการใน
อ าเภอนั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 

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

แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

สูตรค านวณ อัตราการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
                               สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการ CXR 
B = จ านวนประชากรกลุม่เสี่ยงของแต่ละกลุม่ ข้อมูล ณ  วันท่ี 30 กันยายน  2563 

ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ      รอบท่ี 1    (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),  
                                            รอบท่ี 2    (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64) 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
                                          เกณฑ์การให้คะแนน รอบ :รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
อัตราการคดักรองเพื่อค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก แยกรายหนว่ยบริการ 
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการคัดกรองในกลุม่เสีย่งแต่ละกลุ่มและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได้ตามนิยาม  
 

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

 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08  
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาต ิ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)   

ตัวชี้วัดย่อย  (R 28.4) อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
ค านิยาม การประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 

Treatment Coverage rate) คือผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าท่ีขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและ
ผู้ปุวยในเรือนจ าทีร่ักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 87.5 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ 

วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิฉัยปูองกันดูแลรักษา 
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวณัโรคของสถานบริการสาธารณสุข 
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ประชากรกลุม่เป้าหมาย การประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 
Treatment Coverage rate) คือผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าท่ีขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและ
ผู้ปุวยในเรือนจ าทีร่ักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเอกชน 

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

แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

สูตรค านวณ อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ปวุยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(TB Treatment Coverage rate) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564)  
สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage)  
ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564  
      (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564)  
B = จ านวนคาดประมาณการผูปุ้วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment  
     Coverage) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563– 
30 กันยายน 2564) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน 

ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ     รอบท่ี 1    (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),  
                                           รอบท่ี 2    (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64) 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
                                           เกณฑ์การให้คะแนน :รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรคในผู้ปุวยใหม่และกลับเป็นซ้ าแยกเป็นรายหน่วยบริการ  
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผูปุ้วยใหม่และกลับเป็นซ้ า(TB Treatment Coverage rate)  
ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<ร้อยละ 35 ร้อยละ 35-50.99 ร้อยละ 51-66.99 ร้อยละ 67-87.49 >ร้อยละ 87.5 

 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08  
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาต ิ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)   

ตัวชี้วัดย่อย  (R 28.5) อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพ้ืนฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ค านิยาม -การรักษาวัณโรคในสูตรพ้ืนฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง การ

รักษาวัณโรคในสตูรพื้นฐาน ระยะเวลาในการรักษา 6-9 เดือน (เริ่มนับจากวันท่ีเริ่มรับการรักษา 
ก าหนดการรักษาสตูรพื้นฐาน 6 เดือน อีก 3 เดือนในกรณีมีอาการข้างเคียงกับการใช้ยา)  
-หน่วยงานที่ด าเนินการประกอบด้วยโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
-ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคหมายถึงโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

 



114 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ 
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิฉัยปูองกันดูแลรักษา 
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวณัโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย -อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพ้ืนฐานเกนิระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอด 
รายใหม่ คือผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจ าทีร่ักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุขไมร่วมโรงพยาบาลเอกชน 

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

แหล่งข้อมลู โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ  
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)  

สูตรค านวณ อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพ้ืนฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม63)  
   สูตรค านวณ = (A/B) x 100  
A = จ านวนผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed) หรือก าลังรักษาท่ีมีระยะเวลา มากกว่า 9 เดือน หรอื 270 วัน  
หมายเหตุ* ในการประเมินรอบที่ 1 (จากการประมาณการณ์การรักษาตามระยะเวลา) 
            **ในการประเมินรอบที่ 2 (ผลการรักษาทีม่ากกว่า 9 เดือนหรือ 270วัน) 
B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)  
เง่ือนไขการค านวณ 
1.การประเมินผลส าเรจ็ของการรกัษาวัณโรคไมน่ับรวม 
1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของปีงบประมาณ 2564 
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  
    1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผีลตรวจยืนยันพบเชื้อ    
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวณัโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที ่1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ตลุาคม-ธันวาคม 2563)  
 2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant  
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดอืนที่ 5 จะไม่ถูกน ามานับ
รวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
3. พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรคคือพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1-12 ยกเว้นในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ที่มีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจ าเพาะซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรค
และแผนงานปูองกันควบคุมวณัโรคในเขตเมืองใหญ ่
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ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ          รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),  
                                                รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64) 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
                                          เกณฑ์การให้คะแนน :รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่  
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตลุาคม –ธันวาคม 2563) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
≥ร้อยละ 8 ร้อยละ 7-7.9 ร้อยละ 6-6.9 ร้อยละ 5-5.9 <ร้อยละ 5 

 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08  
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูปุ้วยวัณโรคระดับชาต ิ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)   

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายพิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง     รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ    098-635-3646 
2.นายวิโรจน์  เซมรัมย์     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201   โทรศัพท์มือถือ 085-315-9081 
3. นางเจียระไน  กิตติพัศคณุากร     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201   โทรศัพท์มือถือ : 061-954-5416 
4. นายกฤศวิสุทธิ์  ธีวสุเกิดมงคล    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201   โทรศัพท์มือถือ : 081-660-2936 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

ระดับอ าเภอ : หน่วยบริการภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง 
ระดับจังหวัด : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางเจียระไน  กิตติพัศคณุากร       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201      โทรศัพท์มือถือ : 061-954-5416 
2. นายกฤศวิสุทธิ์  ธีวสุเกิดมงคล       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201       โทรศัพท์มือถือ :081-660-2936 
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ตัวชี้วัด  R 29 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 29.1) ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ค านิยาม         -การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง ต าบลเปาูหมายมีการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ับ (ต าบลใหม่ตาม Road map) ดังนี้  
         1. มีการวางแผน จัดระบบและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไมต้ับด้วยอุจจาระในประชาชน
กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป (ในพื้นที่ต าบลใหม่ ปี 2564 จ านวน 40 ต าบล 21 อ าเภอ)  
ต าบลละ 905 ราย   
          2. ประชาชนท่ีติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไดร้ับการรักษาและติดตามปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ทุกราย 
          3. รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบัติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การปูองกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน เพื่อสร้างพฤติกรรมการในปูองกันการติดเชื้อโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
          4. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนปูลาน้ าจืดดิบ 
          5. โรงเรียนในพื้นที่เปูาหมายมีการจัดการเรยีนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (E-Book) เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสมาชิกในครอบครอบครัว  
          6. มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบทของชุมชน ในเรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการในปูองกันโรคพยาธิใบไมต้ับและ 
มะเร็งท่อน้ าด ี
          7. มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี ้
              -รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS                        
              -PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  
                และน าเข้าโปรแกรม R506  
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบอัตราความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธาน ี

2. เพื่อลดอัตราการตดิเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดอบุลราชธานี  
3. เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) เรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 
   และมะเร็งท่อน้ าดี แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ในพื้นที่ต าบลใหม่ ปี 2564  ต าบลละ 905 ราย 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.บันทึกผลการตรวจคดักรองลงในโปรแกรม ดังน้ี 

       1.1 รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS                        
       1.2 PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  
            และน าเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ 
2.รายงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการด าเนินงานโครงการก าจัดปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ าด ี

แหล่งข้อมลู รพ.สต./PCU รพ./ศูนยร์ะบาดอ าเภอ/กลุม่งานควบคุมโรคตดิต่อ  สสจ.อุบลราชธาน ี
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ในพื้นที่ต าบลใหม่ ปี 2564 (≥905คน) 

      ได้รับการตรวจพยาธิใบไมต้ับด้วยอุจจาระ (คน) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนต าบล ปี 2564 x 905 คน 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 3 
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                             เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564  (รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2) 
           1. มีการวางแผน จัดระบบและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระในประชาชนกลุม่เสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป  
(ในพื้นที่ต าบลใหม่ ปี 2564 จ านวน 40 ต าบล 21 อ าเภอ) ต าบลละ 905 ราย   
          2. ประชาชนท่ีติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไดร้ับการรักษาและติดตามปรับเปลีย่นพฤติกรรมทุกราย 
          3. รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบัติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การปูองกันโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน 
เพื่อสร้างพฤติกรรมการในปูองกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
          4. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนปูลาน้ าจืดดิบ 
          5. โรงเรียนในพื้นที่เปูาหมายมีการจัดการเรยีนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (E-Book) 
เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในเด็กและเยาวชนรุ่นใหมต่ลอดจนสมาชิกในครอบครอบครวั  
          6. มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบทของชุมชน ในเรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดี  
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมการในปูองกันโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดี 
          7. มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี ้
              -รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS                        
              -PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  และน าเข้าโปรแกรม R506  
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ด าเนินงานตามเกณฑ์ (ค านิยาม) ข้อ 1 และ 7 
2 คะแนน ด าเนินงานตามเกณฑ์ (ค านิยาม) ข้อ 1,2 และ 7 
3 คะแนน ด าเนินงานตามเกณฑ์ (ค านิยาม) ข้อ 1,2,3,4 และ 7 
4 คะแนน ด าเนินงานตามเกณฑ์ (ค านิยาม) ข้อ 1,2,3,4,5 และ 7 
5 คะแนน ด าเนินงานตามเกณฑ์ (ค านิยาม) ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7  

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางทางการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปีในพุทธศักราช 2559 
พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา  
90 พรรษา, กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเีครือข่าย; ปี 2559. 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

อัตราความชุกโรค
พยาธิใบไม้ตับ 
(Prevalence rate) 

ร้อยละ 6.14 4.60 4.20 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายวิโรจน์  เซมรัมย์      หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201      โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081 
2. นางสาววัชรินทร์  กรวยสวสัดิ์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201      โทรศัพท์มือถือ : 083-7429482 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาววัชรินทร์  กรวยสวสัดิ์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201       โทรศัพท์มือถือ : 083-7429482 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 29.2) ร้อยละการติดเชื้อซ้ าโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ค านิยาม -การติดเชื้อซ้ าโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยตรวจพบ

การติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับ ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และมีผลตรวจการติดเช้ือโรค
พยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ.2563  เป็น Positive  

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 0  (ไม่พบการติดเชื้อซ้ า) 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อทราบอัตราการติดเชื้อซ้ าของโรคพยาธิใบไมต้ับ จังหวัดอุบลราชธานี 

2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  
3.เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) เรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 
  และมะเร็งท่อน้ าดี แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี  
พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. บันทึกผลการตรวจคดักรองลงในโปรแกรม ดังน้ี 
       1.1 รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS                        
       1.2 PCU รพ.: โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  
และน าเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หรือ รูปแบบรายงานอ่ืนๆ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีก าหนด 
2. รายงาน/โครงการ/แผนปฏบิัตกิารด าเนินงานโครงการก าจัดปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตบั 
และมะเร็งท่อน้ าด ี

แหล่งข้อมลู รพ.สต./PCU รพ./ศูนยร์ะบาดอ าเภอ/กลุม่งานควบคุมโรคตดิต่อ     สสจ. อุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเป็น 

Positive (คน) ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่เคยติดเชื้อพยาธใิบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี 

พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว (คน) 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 3 
                                  เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564  (รอบท่ี 1/ รอบที่2) 
1.การตรวจคดักรองในผู้ที่เคยติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหวา่งปี พ.ศ.2559 – 2563  
  และสมาชิกทุกคนในครอบครัว (ร้อยละ 100) 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน < ร้อยละ 90 
2 คะแนน ร้อยละ 90-92.99 
3 คะแนน ร้อยละ 93-95.99 
4 คะแนน ร้อยละ 96-98.99 
5 คะแนน ร้อยละ 99-100 

2.ผลการติดเชื้อซ้ า (ร้อยละ 0) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน > ร้อยละ 6 
2 คะแนน ร้อยละ4.1-6.0 
3 คะแนน ร้อยละ 2.1-4.0 
4 คะแนน ร้อยละ 0.1 – 2.0 
5 คะแนน ร้อยละ 0  
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เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางทางการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไม้และมะเรง็ท่อน้ าดีถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปีในพุทธศักราช 2559 
พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา  
90 พรรษา, กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเีครือข่าย; ปี 2559. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายวิโรจน์  เซมรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201    โทรศัพท์มือถือ : 085-315-9081 
2. นางสาววัชรินทร์  กรวยสวสัดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201    โทรศัพท์มือถือ : 083-742-9482 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาววัชรินทร์  กรวยสวสัดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201    โทรศัพท์มือถือ : 083-742-9482 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 30 มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาส าหรับหน่วยงาน (การรายงาน 506) 
ค านิยาม การเฝาูระวังทางระบาดวิทยา  

1. คุณภาพของการส่งรายงานผู้ปวุยในระบบเฝูาระวัง (รง.506) 
          1.1. จ านวนผู้ปุวยรายสัปดาห์ จ าแนกตามสัปดาห์ที่มารับรกัษา  
ปีงบประมาณ 2564  (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564) 
          1.2. ความสม่ าเสมอในการส่งรายงานผู้ปุวยในระบบเฝูาระวัง (รง.506)  
จากศูนย์ระบาดอ าเภอถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี   
ก าหนดให้ส่งสัปดาหล์ะ 3  ครั้ง ( วันจันทร์   วันพุธ  และ วันศุกร์ ) 
          1.3. ความครอบคลมุของหน่วยงานท่ีส่งรายงาน  ก าหนดให้   
               - โรงพยาบาลศูนยส์่งรายงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  จ านวนผู้ปุวยที่รายงาน 
ในแต่ละสัปดาหไ์มต่่ ากว่า 50 ราย 
 - โรงพยาบาลทั่วไปส่งรายงานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  จ านวนผู้ปุวยที่รายงาน 
ในแต่ละสัปดาหไ์มต่่ ากว่า 30 ราย 
 - โรงพยาบาลชุมชนส่งรายงานสปัดาห์ละ 3 ครั้ง  จ านวนผู้ปุวยที่รายงาน 
ในแต่ละสัปดาหไ์มต่่ ากว่า5  ราย 
 - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลส่งรายงานสัปดาห์ละ 2  ครั้ง   
จ านวนผู้ปุวยท่ีรายงานในแต่ละสปัดาห์ไม่ต่ ากว่า 3  ราย 
(สามารถรายงานเป็น ZERO REPORT  ไดต้ิดกันไม่เกิน 2 สัปดาห์ ) 
เง่ือนไขความส าเร็จ 

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

ตามหลักระบาดวิทยา จัดท า Epidemic curve และ Spot map  
รายหมู่บา้น เสนอผู้บริหารทุกเดือน 

 
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 85 
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบเฝาูระวังโรคติดต่อและสร้างระบบใหม้ีความยั่งยืน  

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

2. รายงาน 506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ 
3. หลักฐานอย่างอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูลที่ 1 
(ความสม่ าเสมอ) 

ร้อยละของความสม่ าเสมอการส่ง รง. 506 มายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
   =  จ านวนสัปดาห์ที่ส่งทั้งหมด * 100 
    จ านวนสัปดาห์ในรอบเดือน 
  หมายเหตุ : กรณีที่ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งรายสัปดาห์มากกวา่ 1  
 

รายการข้อมูลที่ 2 
(ความครอบคลุม) 

ร้อยละของความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงาน รง. 506 มายังส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
(คิดเป็นรายอ าเภอ) 
  = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ+โรงพยาบาลในอ าเภอ * 100 
  จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด (ในอ าเภอ) 
 

สูตรค านวณ (จ านวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จ านวนโรงพยาบาล)–จ านวนสัปดาห์ที่พบรายงานต่ ากว่าเกณฑ์* 100 
  จ านวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จ านวนโรงพยาบาล 
 

ระยะเวลาประเมินผล คะแนน Ranking  
รอบท่ี 1 ข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2563– 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2 ข้อมูลวันท่ี 1 เมษายน 2564– 30 กันยายน 2564 
 

                                                       เกณฑ์การให้คะแนน : 
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 านวนผู้ปุวยรายสปัดาห์ 
เอกสารสนับสนุน ตารางสรุปผลการด าเนินงานการเฝูาระวังโรคตดิต่อ ( E8 ) 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ผลการประเมิน
มาตรฐานระบบ 
เฝูาระวังโรคติดต่อ 

ร้อยละ 70.02 72.44 75.2 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  ต าแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี           
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201 
    โทรศัพท์มือถือ : 098-635-3646 
2.นายวิโรจน์  เซมรัมย์          ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201   โทรศัพท์มือถือ : 085-315-9081 
3.นายประพนธ์  บุญไชย  ต าแหนง่นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   งานระบาดวิทยา  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201     โทรศัพท์มือถือ : 094-263-1616 
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
    งานระบาดวิทยา  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201     โทรศัพท์มือถือ : 086-648-2118 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
งานระบาดวิทยา  กลุม่งานควบคมุโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 201       โทรศัพท์มือถือ : 086-648-2118 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 31 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 31.1) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 
ค านิยาม -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง  

ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ไดร้ับวัคซีน IPV 
จากเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 
 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับความครอบคลมุการไดร้ับวัคซีนโปลโิอ ชนิดฉีด(IPV) 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person 

ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3)  
โดยความหมายของเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิด
ในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563 เด็กท่ีมีอายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกดิระหว่างวันท่ี  
1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟูม  กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ไดร้ับวัคซีน IPV 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน จาก

แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3) 
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รายการข้อมูลที่ 3 - วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผล คือ รหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอก
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน IPV-P คือ 401 หรือD32 หรือD42 หรือ
D52 หรือ I12 

สูตรค านวณ (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล IPV ประเมินผลรอบ 6 เดือนแรก 
เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลมุการได้รับวคัซีน IPV (ประเมินรอบ 6 เดือนแรก) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 - 74 ร้อยละ75 - 79 ร้อยละ80 - 84 ร้อยละ85 - 89 ร้อยละ90 - 100 

 

เอกสารสนับสนุน แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวคัซีน ปี 2564 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 31.2) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV3) 
ค านิยาม -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของ

เด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน OPV3 จากเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัย 
อยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับความครอบคลมุการไดร้ับวัคซีน  OPV3 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person 

ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3) โดยความหมายของ 
-เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เด็กท่ีมี
อายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟูม  กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ไดร้ับวัคซีน  OPV3 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน จาก

แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3) 
รายการข้อมูลที่ 3 - วัคซีนโปลิโอ ชนิดหยอด รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผล คือ รหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอก

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 083 หรือ D33 หรือ D43 หรือ D53 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล OPV3  ประเมินผลรอบ 12 เดือน 
                 เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลมุการได้รับวัคซีน OPV3 (ประเมินรอบ 12 เดือน) 

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 

 

เอกสารสนับสนุน แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวคัซีน ปี 2564 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 31.3) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) 
ค านิยาม ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนหดั คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็กอาย ุ

ครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของเดก็อายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน MMR1 
จากเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับความครอบคลมุการไดร้ับวัคซีน   MMR1 
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ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person 
ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3) โดยความหมายของ
เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กทีม่ีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เด็กท่ีมี
อายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟูม  กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ไดร้ับวัคซีน  OPV3 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีอาศัยอยู่จริง ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท้ังหมด ในงวดที่รายงาน จาก

แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3) 
รายการข้อมูลที่ 3 วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เขม็ที่ 1 รหัสวัคซีนท่ีใช้ประมวลผล คือ รหัสวัคซีนท่ีอยู่ในแผน

และนอกแผนงานสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรค ได้แก่ รหสัวัคซีน 061 หรือ M11 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล MMR1  ประเมินผลรอบ 12 เดือน 
                   เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลมุการได้รับวัคซีน MMR1    (ประเมินรอบ 12 เดือน) 

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 

 

เอกสารสนับสนุน แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวคัซีน ปี 2564 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/     
  ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง     นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201   
    โทรศัพท์มือถือ : 062 - 9619515 
2. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201     โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081 
3. นางสาวผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรค    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201    โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานควบคุมโรค    ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713  ต่อ 201    โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667 
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ตัวชี้วัด  R 32 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) บูรณาการด าเนินงาน  

1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบอ าเภอละ 1 แห่ง 
ค านิยาม          -โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) หมายถึง  โรงเรียนท่ี

ด าเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม มีการบรูณาการงานร่วมกันในทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรยีนมีสุขภาพท่ีดี โดยบรูณาการ 14 โครงการ 9 กิจกรรมบริการ 
ครอบคลมุการคดักรองด้านสุขภาพตามเกณฑ์ และมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และเกดิบุคลากรต้นแบบ Health Literacy : HL ภายใต้การ
ด าเนินงานใน 4 มาตรการ คือ  
    1. การพัฒนาบุคลากร และระบบการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 

2. การขับเคลื่อนนโยบาย การแกไ้ขปัญหา และการพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม 
    3. การบริการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ 
    4. การประเมินผลอย่างมีคณุภาพ  
       โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประเมินงานโรงเรียนรอบรู้ดา้นสขุภาพ (Health Literacy 
School : HLS) บูรณาการด าเนินงาน 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง)  โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น  2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแตล่ะรอบตามแนวทางที่ได้
ก าหนดให้น้ี 

                                           เกณฑ์การประเมิน Ranking  ปีงบประมาณ 2564 :  
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ ปี 2563  
2. มีการก าหนดโรงเรียนเปูาหมาย ท่ีจะพัฒนาตามเกณฑ์ และมีการก าหนด PMT ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนในกระบวนการ

ด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
3. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกกิจกรรมและกลุม่เปูาหมาย ตามปฏิทินการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ 
4. มีการถ่ายทอดนโยบายและขับเคลือ่นสู่ระดับพื้นท่ี ตามแนวทางและขั้นตอนท่ีก าหนด  
5. มีกระบวนการพัฒนางานโดยการมีส่วนร่วมจากภาคเีครือข่าย ผ่านการด าเนินงานในระดับพ้ืนท่ี เช่น ขับเคลื่อนนโยบายผา่น 

พชอ., คณะกรรมการโรงเรยีน  
รอบท่ี 2 ผลลัพธ์การด าเนินงาน ดงันี ้
    1. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ผา่นการประเมินตนเอง และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพระดับทองขึ้นไป 
        โดยทีมระดับอ าเภอ  
    2. เด็กนักเรียนทุกคน ไดร้ับการคัดกรองสุขภาพนักเรยีนครอบคลุมในทุกกิจกรรม และเด็กนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง จากการคัดกรอง    
       4 กลุ่มโรคทุกคน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการประเมินซ้ าและวนิิจฉัย  
    3. อ าเภอ มีการอบรมครู ข ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีและครูอนามัย และครูทุกคน ไดร้ับการอบรมสร้างความรอบรู้ Health Literacy      
       เปูาหมายร้อยละ50 ส าหรับครูโรงเรียนเปาูหมาย และเปูาหมายร้อยละ 100 ส าหรับครูโรงเรียน ตชด. 
    4. ทีมประเมินระดับอ าเภอ มกีารประเมินโรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ตามเกณฑ์การประเมิน  
    5. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ปลอดโรค  คือ ไม่เกดิโรคระบาดในโรงเรียน, ปลอดภัย คือ ไมม่ีอุบตัิเหตุในโรงเรียน และ รอบรู้ คือ    
       ประเมินความรอบรูด้้านสุขภาพในเด็กนักเรียน และครู ประเมินโดยทีมระดับอ าเภอ นักเรียนและครู  
       ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ  

   (Health Literacy School : HLS) 
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับการคดักรองและบริการด้านสุขภาพท่ีมคีณุภาพ  
3. เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงเรียนประถมศึกษา เปูาหมาย 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบโรงเรยีนรอบรู้
ด้านสุขภาพ อ าเภอละ 1 แห่ง 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. จากโปรแกรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของโรงเรียนเปูาหมาย 
2. จากโปรแกรมรายงานการให้บริการและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
3. จากโปรแกรมรายงาน ก ากับติดตามในระบบ Electronic 

รายการข้อมูลที่ 1 รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จ านวน 5 ข้อ 
รายการข้อมูลที่ 2 รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การด าเนนิงานทันตสาธารณสุข จ านวน 5 ข้อ 
สูตรค านวณ 1. มีการด าเนินการในโรงเรียนเปาูหมายทุกแห่ง 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ โรงเรียน ตชด.  

ทุกแห่ง และมีต้นแบบอ าเภอละ 1 แห่ง 
2. นักเรียนทุกคนไดร้ับการคัดกรองและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ เดก็นักเรียนกลุม่เสี่ยงไดร้ับ
การแก้ไขปัญหา 
3. มีบุคลากรต้นแบบ Health Literacy : HL ในครู และนักเรียน 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.63- มี.ค.64)    (รอบท่ี 2 เม.ย.64- ก.ย.64) 
                                           เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) ครบทั้ง 5 ข้อ 

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ 

ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 
รอบท่ี 2  ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 

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

ที่มา  
1. จากโปรแกรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของโรงเรียนเปูาหมาย 
2. จากโปรแกรมรายงานการให้บริการและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 

            3. จากโปรแกรมระบบรายงาน ก ากับติดตามในระบบ Electronic 
เอกสารสนับสนุน -นโยบายการพัฒนางานสาธารณสขุ ตามประเด็น Re-Treat ปีงบประมาณ 2564 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
เกิดโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้าน
สุขภาพต้นแบบ 

แห่ง - - 11 

นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ โดยจัดโครงการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ  

โครงการ - - 123 

เด็กนักเรียนและครูผ่านการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

ร้อยละ - - 83.72 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร    ตั้งยิ่งยง                      รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
อีเมลล์   namphet09@hotmail.com      โทรมือถือ  065-919-8166 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายประสิทธ์ิ คุณแสนใส   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      โทร. 083-9664754 
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ตัวชี้วัด  R 33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 
ค านิยาม          -ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข 

สู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การพัฒนาระบบบริการ ข้อมูล รายงาน และทรัพยากร
ทันตสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานดา้นทันตสุขภาพที่เปน็เลิศ ตาม
นโยบายส าคัญของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี ้
   - มีข้อมูลพื้นฐานทันตสาธารณสุข และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
   - มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด,Ranking งานทันตสาธารณสุขสูร่ะดับ รพ.สต. 
   - มีการจัดซื้อร่วมวสัดุทันตกรรม   
   - มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI)   
   - รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  
7 กลุมเปาหมาย  15 กิจกรรม  
   - มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI ด้านทันตสุขภาพ ระดับอ าเภอ
มีการจัดเวทีวิชาการ และรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลส่งผลงานเข้าร่วม 
   - มีการด าเนินงานลงข้อมูลแบบส ารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon 64  
     และแบบส ารวจครุภณัฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon 64  
   - มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอ าเภอขึ้นไป) 
   โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking  
ในแต่ละรอบตามแนวทางที่ได้ก าหนดให้นี ้

                                          เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ  2564 
รอบท่ี 1 ประเมินจากกระบวนการพัฒนางาน ดังนี ้

1.  มีข้อมูลพื้นฐานทันตสาธารณสุข และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา มีการถ่ายทอดและมีกระบวนการก ากับติดตาม 
และประเมินผล ตามตัวช้ีวัด, Ranking งานทันตสาธารณสุขสูร่ะดบั รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขระดับมีความเข้าใจ
ตัวช้ีวัด, Ranking งานทันตสาธารณสุข 

2. มีแผนการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม   
3. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ครอบคลุม 7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรม (ร้อยละ30) 
4. มีข้อมูลทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรครุภณัฑ์ ครบทุกหน่วยบริการ พร้อมการตรวจสภาพพร้อมใช้ แผนการจัดหาและแผนการ

ซ่อมบ ารุง  
5. มีแผนการคัดเลือกตัวแทน อสม.ดเีด่น สาขาทันตสุขภาพ ในระดับอ าเภอ  

รอบท่ี 2 ประเมินจากผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี ้
   1. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข (ร้อยละ 90) 
   2. ร้อยละการจดัซื้อร่วมวสัดุทนัตกรรม  (ร้อยละ 30) 
   3. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 7 กลุมเปาหมาย  
      15 กิจกรรมสาธารณสุข  (ร้อยละ 60) 
   4. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQIด้านทันตสุขภาพ ระดับอ าเภอมีการจัดเวทีวิชาการ และรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล   
      ส่งผลงานเข้าร่วม (ร้อยละ80)  
   5. มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอ าเภอขึ้นไป) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุขแลบริหารจัดการทรพัยากรด้าน 

ทันตสาธารณสุขได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หน่วยบริการทุกระดับ  รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.  
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วิธีจัดเก็บข้อมลู จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธาน ี
จากรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ส านักบริหารสาธารณสุข 
จากรายงานผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ 
จากรายงาน UB-sims จังหวัดอุบลราชธาน ี
จาก Google Sheets แบบส ารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon64 และแบบ
ส ารวจครุภัณฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon64  
จากรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
จากสรุปผลการด าเนินงาน 1 page 
จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

สูตรค านวณ 1) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวช้ีวัด (KPI)  
   งานทันตสาธารณสุข  
    A= จ านวนครั้ง การรายงานตัวชีว้ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุขถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
    B= จ านวนครั้ง การรายงานตัวชีว้ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุขที่ต้องส่งทั้งหมด (12 ครั้ง) 
                           สูตร = A/B*100 
2) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 
    A=จ านวนเงินในการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรมตามรายการจัดซ้ือร่วม 
    B=จ านวนเงินในการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรมตามแผน 
                           สูตร = A/B*100 
 3) ร้อยละ รพ.สต./ศสม. จดับริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  
     7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรมสาธารณสุข 
    A= จ านวน รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
    B= จ านวน รพ.สต./ศสม. ทั้งหมด 
                           สูตร = A/B*100 
 4) ร้อยละ รพ.สต. และ ศสม. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI 
    ด้านทันตสุขภาพ (มีผลงานระดับอ าเภอข้ึนไป)  
    A= จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาล 
    B= จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่มีผลงานศสม. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI
ด้านทันตสุขภาพ (มีผลงานระดับอ าเภอขึ้นไป)  
                           สูตร = A/B*100 
5) มีการด าเนินงานลงข้อมลูแบบส ารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon64 และ    
    แบบส ารวจครภุัณฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon64 
6) มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอ าเภอข้ึนไป) 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.63- มี.ค.64)    (รอบท่ี 2 เม.ย.64- ก.ย.64) 
                                                          เกณฑ์การประเมิน Ranking  
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนงาน ครบทั้ง 5 ข้อ 

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ 

ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 
รอบท่ี 2  ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ  

เอกสารสนับสนุน ยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
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Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

1. การจัดซ้ือร่วมวัสดุทันตกรรม ร้อยละ - 33.7 32.8 
2. ความถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา 
ของรายงานตัวชีว้ัด (KPI) 

ร้อยละ - 78.3 85.1 

3. รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์    
   ตามตวัชี้วัด 

ร้อยละ - 35.6 75.4 

4. รพ.,รพ.สต. และ ศสม.  
   มีผลงานวิชาการ 

ร้อยละ - - 38.6 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร ตั้งยิ่งยง                       รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด
อุบลราชธาน ี
อีเมลล์  namphet09@hotmail.com    โทรมือถือ  065 919 8166 

หน่วยงานประมวลผล       กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายศตวรรษ ศรสีมบัติ                       โทร 087 992 8490   
อีเมลล ์   satawat.ssjubon@gmail.com  

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 34 ระดับความส าเร็จการส่งเสริมป้องกันทันตสขุภาพตามกลุ่มวัย 
ค านิยาม          -ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานส่งเสริมป้องกนัทันตสขุภาพตามกลุม่วัย 

หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริมปอูงกันทางทันตสุขภาพ 5 กลุ่ม ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์  
วัยเด็ก วัยท างาน  วัยผู้สูงอาย ุและกลุ่มผู้ปุวยตดิบ้าน ติดเตียง มีองค์ประกอบดังนี ้
   1. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
    - หญิงตั้งครรภ์ ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหนิปูน (ร้อยละ 75) 
   2. Fee schedule กลุ่มเด็ก 4-12 ปี 
    - เด็กอายุ 4-12 ปี ไดร้ับการเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือ ทาฟลูออไรด์วานิช  
      (ร้อยละ 50) 
    - เด็กอายุ 6-12 ปี ไดร้ับบริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 (ร้อยละ 
50)      
   3. มีการส่งเสรมิทันตสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   4. มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่วัยผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   5. มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ผู้ปุวยติดบา้นติดเตียง (ร้อยละ 80)      
    โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบ
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดให้นี ้

                                           เกณฑ์การประเมิน Ranking  ปีงบประมาณ 2564 
รอบท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้ 
   1. มีข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา จัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลมุทุกกลุ่มเปูาหมาย 

และถ่ายทอดตัวช้ีวัด, Ranking, fee schedule งานทันตสาธารณสุขสู่ระดับ รพ.สต. 
- แผนการด าเนินงาน Fee schedule ในกลุ่มวัย 4-12 ปี 
- แผนการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวยั 0-3 ปี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- แผนการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ 
- แผนการด าเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก 
- แผนการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวยติดบ้าน ตดิเตียง 
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   2. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
      - หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปูน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 
   3. Fee schedule  กลุ่มเด็ก 4-12 ปี 
      - เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรดเ์จล หรือ ทาฟลอูอไรด์วานิช มากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 25 
      - เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลมุร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละร้อยละ 25 
   4. ลูกจ้างพกส. และผูม้ีสิทธิประกันสังคมใน รพ., รพ.สต. และสสอ. ไดร้ับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 100, ส่งข้อมูลประกอบ 
       ในรูปแบบ one-page) 
   5. มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่วัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
       - ผู้สูงอายไุดร้ับการคดักรองรอยโรคเสีย่งมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 
       - ผู้สูงอายมุีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
       - ผู้สูงอายุท่ีตดิบ้าน ตดิเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนร่วมกับ CG มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 
รอบท่ี 2 มีผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
      - หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  ขัดฟัน และขูดหินปูน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 
   2. Fee schedule กลุ่มเด็ก 4-12 ปี 
      - เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรดเ์จล หรือ ทาฟลอูอไรด์วานิช มากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 50 
      - เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลมุร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
   3. มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่วัย 0-3 ปี และศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - เด็กอายุ 3 ปีท่ีได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และฝกึทักษะการท าความสะอาดฟัน มากกว่าร้อยละ 80 
      - มีการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านทันตสุขภาพ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง 
   4. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน (สิทธิประกันสังคม) เช่น รพ.สต., รพ, สสอ.  
      สถานประกอบการอย่างน้อย 1 แห่ง 
   5. มีการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่วัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
       - มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ด้านทันตสุขภาพ (1 รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลประจ า : 1 ชมรม) 
       - ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
       - ผู้สูงอายมุีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
       - ผู้สูงอายุท่ีตดิบ้าน ตดิเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนร่วมกับ CG มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมปูองกันทางทันตสุขภาพ 5 กลุม่วัย ดังน้ี  

หญิงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยท างาน วยัผู้สูงอาย ุและกลุม่ผู้ปุวยติดบา้น ติดเตยีง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.  
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธาน ี

จากรายงาน DMIS seamless 
จากรายงานตัวช้ีวัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
จากรายงาน Cockpit เขตสุขภาพท่ี 10 
จากสรุปผลการด าเนินงาน 1 page 
จากฟอร์มรายงานที่ทันตฯ สสจ.ก าหนด 
จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 

รายการข้อมูลที่ 1 รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จ 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*100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบท่ี 1  ต.ค.63- มี.ค.64)    (รอบท่ี 2 เม.ย.64- ก.ย.64) 
เอกสารสนับสนุน -สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในแต่ละสิทธ์ิแตล่ะกลุม่วัย 

-เกณฑ์การประเมินด้านทันตสุขภาพ ศพด. รร. สถานท่ีท างาน และชมรมผูสู้งอายุ 
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                                           เกณฑ์การประเมิน Ranking  ปีงบประมาณ 2564 
รอบท่ี 1  
 มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ครบทั้ง 5 ข้อ 

 1 คะแนน 2 คะแนน  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 2 คะแนน 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 
- รายงานตัวชีว้ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
- สรุปผลการด าเนินงาน 1 page 

              สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ 
Base Lined Data         Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  ขัดฟัน และขูดหินปูน ที่มารายงาน 
HDC 

ร้อยละ - - 30.4 

เด็กอาย ุ4-12 ปี ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์/ทาฟลูออไรด์วานิช ที่มา
รายงาน HDC 

ร้อยละ - - 98.4 

เด็กอาย ุ6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลุม
ร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ี 6 และ ซ่ี 7               
ที่มารายงาน HDC 

ร้อยละ - - 63.6 

มีชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ด้านทันต
สุขภาพ 1 แห่ง ต่อ 1 รพ.สต. 

รพ.สต/
ชมรม 
(แห่ง) 

- 88.2 75.2 

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองรอยโรคเส่ียง
มะเร็งช่องปาก ที่มารายงาน HDC 

ร้อยละ - 65.0 62.5 

ผู้สูงอายุมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป   ร้อยละ - 60.1 56.2  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.น้ าเพชร ตั้งยิ่งยง                       รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
อีเมลล์  namphet09@hotmail.com     โทรมือถือ  065-919-8166 

หน่วยงานประมวลผล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวณัฐจริา   ฉ่ าบุญรอด      โทร.086-751-8552     
Email : Nutjira_ncb@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด  R 35 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสขุภาพ 
ค านิยาม         1.การพัฒนากลไกและรูปแบบการด าเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพโดยด าเนินการ
ใน 4 ด้านดังน้ี 
          (1) Pre marketing Control : การด าเนินการในฐานะการเป็นผู้อนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบอ านาจจากหน่วยงานส่วนกลาง 
          (2) Post marketing Control :การด าเนินงานก ากับดูแลผลิตภณัฑส์ุขภาพสถาน
ประกอบการ สถานบริการสุขภาพ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ในส่วนภูมิภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงาน
ส่วนกลาง โดยในการจัดการปัญหาผลติภณัฑ์สุขภาพ สถานประกอบการสถานบริการสุขภาพ 
ควรเน้นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้างและเป็นเรื่องแพร่หลายและมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน 
          (3) Consumer empowerment : การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสรมิความรู ้
ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ การรับบริการในสถานบริการสุขภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ แก่ผู้บริโภค 
          (4) Entrepreneur empowerment : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด มคีวามปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการโฆษณาที่ถูกต้องให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องโดย
กลไกหลักในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
คือ การบังคับใช้กฎหมาย ท าหน้าที่เป็น Regulator และอาศัยอ าเภอ ต าบลเป็นเครือข่ายการ
ท างาน 
       2. การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับอ าเภอ 
โดยใช้กลไกการท างานของ คปสอ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ความส าเร็จระดับ 5 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกการด าเนินงานคุม้ครองผู้บรโิภคดา้นผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพและรูปแบบ

การด าเนินงานการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคผลติภณัฑ์และบริการสุขภาพในระดับอ าเภอ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.แบบส ารวจร้านค้าในงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเฝูาระวังและตรวจแนะน า  

  ปีงบประมาณ 2564 (คบส.1) 
2.แบบสรุปผลการส ารวจร้านค้าในงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุข   
  อุบลราชธานี  ปี 2564  ( คบส.2 ) 
3.แผนงาน/โครงการปี 2564 
4.รายงานการคืนข้อมลูฯแก่ชุมชนหรือภาคีเครือข่าย 

แหล่งข้อมลู ระดับอ าเภอ ( รพ. /สสอ.) 
รายการข้อมูลที่ 1 - 
รายการข้อมูลที่ 2 - 
สูตรค านวณ - 
ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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                                          เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ระดับที่ 1 มีคณะท างานคุ้มครองผูบ้ริโภคระดับอ าเภอ 
ระดับที่ 2 ทบทวนผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563 และระบุปญัหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในพ้ืนท่ี 
ระดับที่ 3 จัดท าแผนปฏิบัติการ ป ี2564 เพื่อแก้ไขปัญหาคุ้มครองผูบ้ริโภคระดับอ าเภอ หรือพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย เช่น อปท., วัด โรงเรียน องค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคในพืน้ท่ี เป็นต้น 
ระดับที่ 4 ติดตามและประเมินผลงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอมีรายงานให้จังหวัดทราบทุก
ไตรมาส 
ระดับที่ 5 มีรายงานการคืนข้อมลูการคุ้มครองผู้บรโิภค ปีงบประมาณ 2564 แก่ชุมชนหรือภาคีเครือขา่ย 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

รอบท่ี 1  (ตค.2563 – 30 มีค. 2564) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1 
2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1  และขั้นที่ 2 
3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1  ขั้นที่ 2 และขัน้ท่ี 3 
4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้น  และพื้นที่มีโครงการ/แผนปฏิบตัิการ

ด้าน คบส.เพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่
5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้น  และพื้นที่มีโครงการ/แผนปฏิบัติงาน

ด้านคบส. และมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม  

 รอบท่ี 2  (เมย.2564 – กย.2564) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1 
2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1  และขั้นที่ 2 
3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1 ถึงขั้นที่ 4 
4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1 -4 และมีโครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับการ

สนับสนุนจากท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นท่ี 1 -5 

 
เอกสารสนับสนุน รายละเอียดตัวช้ีวัด เปูาหมาย และแนวทางการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค ด้านผลติภณัฑ์

สุขภาพ และบริการสุขภาพ ในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-196-6649 
   โทรสาร :045-262-699  E-mail : jutharat.216@gmail.com 
 2.นางสาวกิตติยาพร ทองไทย  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 062-239-6656 
   โทรสาร :045-262-699  E-mail : kittiyaporn34000@gmail.com 
3.นางพรรณธิดา หล้าวงษ ์ เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 089-845-5997 
    โทรสาร :045-262-699             E-mail : panthida_np@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน    นางสาวนันทิกร จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202  
   โทรศัพท์มือถือ : 096-196-6649 
   โทรสาร :045-262-699  E-mail : jutharat.216@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  R 36 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชาทางการแพทย์ 
ค านิยาม 1.กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งท่ีได้จากการสกดัพืชกัญชา เพื่อน าสารสกัดที่ได้มาใช้

ทางการแพทย์และการวิจัย หรือต าหรับต าหรับยาแพทย์แผนไทยทีม่กีัญชาปรุงผสมอยู่ โดย
ค าแนะน าของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้
เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้ ไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาท่ียังคงมสีภาพเป็นพืช หรือ
ส่วนประกอบใด ๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอดดอก ใบ ล าต้น ราก เปน็ต้น 
2.คลินิกกญัชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ หมายถึง 
การจัดบริการร่วมกันดูแลผู้ปุวยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 3 รูปแบบ 
(1 ห้อง 2 หมอ / แผนไทย First / แผนปัจจุบัน First) พยาบาลเป็น case manager 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ความส าเร็จระดับ 5 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อขยายบริการกญัชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น 

2.เพื่อเฝูาระวังการใช้กัญชานอกระบบบริการสุขภาพและติดตามประสิทธิภาพความปลอดภัย 
อาการไม่พึงประสงค์ (ADR) จากการใช้ผลิตภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์ 
3.พัฒนาระบบบริการและการรายงานข้อมูลการให้บริการคลินิกกัญชาทางแพทย์ 
ในโรงพยาบาล 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า  
และหน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.แบบบันทึกข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ C-MOPH  (Cannabis Clinic Data Center)             
2.แผนงาน/โครงการปี 2564 
3.แบบคัดกรอง/เก็บข้อมลูผูปุ้วยท่ีใช้กัญชาในการรักษาโรค 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

                                                 เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จ 1-5  
ระดับท่ี1 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์หรือคลินิกให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย ์
มีระบบคดักรองการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในผู้ปุวยโรคมะเร็งทุกชนิดและผูปุ้วยท่ีรักษาแบบประคบัประคอง (Palliative care)มี
รายงานการติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค >40% 
ระดับท่ี2 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน(ยังไม่มผีลิตภณัฑ์กัญชา) ประกอบด้วย สถานท่ี/โครงสร้าง บุคลากร และ 
ระบบบริการ เป็นไปตามแนวทางคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดอุบลราชธานมีีรายงานการ
ติดตามผู้ปุวยท่ียื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพ่ือรักษาโรคน้อย >50% 
ระดับท่ี 3 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจนประกอบด้วย สถานท่ี/โครงสร้าง บุคลากร และ ระบบบริการ เป็นไปตาม
แนวทางคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดอุบลราชธานแีละให้บริการผลิตภณัฑ์กญัชาทาง
การแพทย์ (แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบัน) มีรายงานการตดิตามผู้ปุวยท่ียื่นแจ้งครอบครองกญัชาเพื่อรักษาโรคน้อย >60% 
ระดับท่ี4 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการและมีการรายงานในระบบ C-MOPH Report  กระทรวง
สาธารณสุขท่ีเป็นปัจจุบัน (real time)มีรายงานการติดตามผู้ปุวยท่ียื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคน้อย >70% 
ระดับท่ี 5 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการและมีการรายงานในระบบ C-MOPH Report  กระทรวง
สาธารณสุขท่ีเป็นปัจจุบัน (real time) 
          มีรายงานการติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรกัษาโรคน้อย >80% 
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
รอบท่ี 1/รอบท่ี 2 

 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับท่ี 1 
2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 
3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับท่ี 1 , 2และระดบัท่ี 3 
4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ระดับท่ี 1,2,3,4 
5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกระดับ 1-5  

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan) สาขาการใช้กัญชา 
ทางการแพทย์คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) 
แบบผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบนัและแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวนันทิกร   จ าปาสา   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-241-918             E-mail : jutharat.216@gmail.com 
 2.นางสาวนิภาพร     โสสว่าง เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 081-8214966 
   โทรสาร : 045-241-918             E-mail : nipapornsosawang@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน    นางสาวนันทิกร    จ าปาสา   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-241-918                         E-mail : jutharat.216@gmail.com 
 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 37 ระดับความส าเร็จของการการด าเนินงาน RDU 
ค านิยาม -RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ             

ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU โรงพยาบาลและ RDU รพ.สต. 
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพศ./รพท./รพช.) 
- RDU PCU หมายถึง หน่วยบริการปฐมภมูิลูกข่าย  
  (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภมูิที่เรียกช่ืออ่ืน) 
-RDU community หมายถึง การออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงท้ังหน่วยบรกิารสุขภาพทุกระดับสู่ชุมชน ครอบครัวและบุคคล ตลอดจน 
มีการจัดการความเสีย่งท่ีเกิดขึ้น ท้ังในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเปาูหมายให้
ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น
เมื่อเจ็บปุวยระดบัการพัฒนาสูก่ารเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล มี 3 ระดับ ดังนี ้
RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
ระดับโรงพยาบาล 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา 

ของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
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4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายา และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 
ระดับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล 
จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
 
RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนนิการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
ระดับโรงพยาบาล 
1. ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด  

จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน,  โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน,  

แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW  
≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยาNSAIDsผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10  
4. การใช้ยา glibenclamideในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 
5.   การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots  
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 
ระดับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล 
จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ  
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 
 
RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
ระดับโรงพยาบาล 
-ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ครบทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 
ระดับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล 
จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
ผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 1)  RDU ขั้นที่ 2  (ร้อยละ 60) 
2)  RDU ขั้นที่ 3  (ร้อยละ 40) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่และปลอดภัยในการใช้ยา 
2. เพื่อลดการเกดิเช้ือดื้อยาและลดการปุวยจากเชื้อดื้อยา 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย RDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงาน 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1 

A2 = จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
A3 = จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 3 
A4 = โรงพยาบาลที่ผา่น RDU community ขั้น 3 ขึ้นไป 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
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สูตรค านวณ RDU:   RDU ขั้นที่ 1  (A1/B) x 100 และRDU ขั้นที่ 2 (A2/B) x 100 
RDU  ขั้นที่ 3 (A3/B)x100 
RDU community  A4/B x100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) 
                                      เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปีงบประมาณ 2564 :  

Ranking 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
โรงพยาบาล - มีการรายงานผล

การด าเนินการ 
ครบ 20 ตัวช้ีวัด 
รายงานผลทันตาม
เวลาที่ก าหนด       
และผา่นRDU  
ขั้น 3 
 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ ครบ 
20 ตัวช้ีวัด 
รายงานผล    
ทันตามเวลา     
ที่ก าหนด       
และผา่นRDU 
ขั้น 2 ต่อเนื่อง  
2 ครั้ง /ปี  
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินการ 
ครบ 20 ตัวช้ีวัด 
รายงานผลทัน
ตามเวลา          
ที่ก าหนด           
และผา่น RDU  
ขั้น 2   
 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินการ ครบ 20 
ตัวช้ีวัด รายงานผลไม่
ทันตามเวลาที่ก าหนด           
แต่ผ่านตัวช้ีวัด         
ที่ก าหนด 12 ตัวช้ีวัด 
(RDU ขั้นที ่1 และ 2)  
≥ 60 % 
(ผ่านมากกว่า7/12 
KPI) 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินการ ครบ 20 
ตัวช้ีวดั รายงานผลไม่
ทันตามเวลาที่ก าหนด           
แต่ผ่านตัวช้ีวัด         
ที่ก าหนด 12 ตัวช้ีวัด 
(RDU ขั้นที่ 1 และ 2)  
≤ 60 % 
(ผ่านน้อยกว่า 7/12 
KPI) 

 
เอกสารสนับสนุน รายการตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริม 

การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

   1) นางสาวนันทิกร  จ าปาสา เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-241-918                E-mail : jutharat.216@gmail.com 
   2) นางสาวภาวินี   พุฒเขียว เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร : 045-241-918         E-mail :paput2555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค ฯ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน    นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649 
   โทรสาร : 045-241-918                E-mail : jutharat.216@gmail.com 
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ตัวชี้วัด  R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ตัวชี้วัดย่อย  (R 38.1) ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์ 

การแพทย์แผนไทย 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผน
ไทย) โดยผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น  
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพ เช่น 
          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
          - การปรุงยาแผนไทยส าหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์ความรู้ 
ส าหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรม
ไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
           - ยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งท่ีได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อน าสารสกัดทีไ่ด้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาท่ียังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ  
ล าต้น ราก เป็นต้น 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
            - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
            - การทับหม้อเกลือ 
            - การพอกยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
            - การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
            - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
           - การให้ค าแนะน าการดแูลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
            - การให้ค าแนะน าการดแูลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
 - การท าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ  
            ที่มีการเพิ่มเตมิรหสัภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่  
          - การแพทย์แผนจีน เช่น ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว/ครอบกระปุก  
          - การแพทย์ทางเลือก เช่น สมาธิบ าบัด  
          หรือการบริการอื่น ๆ ท่ีมกีารเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล สถานีอนามยั สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยส์ุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 20.5 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่มีคุณภาพ ครอบคลมุหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู 43 แฟูม (PERSON/PROVIDER/SERVICE/DIAGNOSIS_OPD/DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/LABOR/ COMMUNITY_SERVICE) 
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รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบคุคล (กลุม่ I บรกิารการแพทย์แผนไทย) 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
สูตรค านวณ (B/A) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2   และไตรมาสที4่ 
                                                           ค่าเป้าหมาย small success ปี 2564  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ขับเคลื่อนการประชุม Service 
Plan สาขาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 
งานบริการแพทย์แผนไทย สมุนไพร 
และการใช้ยาต ารับ  
2. มีแผนงานโครงการระดับจังหวัด
ในการพัฒนางานฯ โดยให้
สอดคล้องกับแผนของกรมฯ 
 

1.ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทน ยาแผนปัจจบุัน หรือการใช้
ยาสมุนไพรเป็นล าดับแรก (First 
Line Drugs) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 
รายการ  
2. สถานบริการสาธารณสุขระดับ 
รพศ., รพท., รพช. มีการให้บริการ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก เช่น 
  - คลินิกครบวงจร  
  - คลินิกเฉพาะโรค  
  - การแพทยแ์ผนจีน 
 

1. มีการร่วมให้บริการ ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบผสมผสาน ใน 
Intermediate care (IMC)  
จังหวัดละ 1 แห่ง 
 
 

1. มีการให้บริการผู้ปวุยนอก
ด้วยการตรวจ วินิจฉยั รกัษา
โรค และฟื้นฟูสภาพดว้ย
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 
20.5 
2. ส่งเสริมให้มีการส่ังจ่ายยา
สมุนไพร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
15 (จ านวนครั้งของผู้ปุวยนอก
ที่มีการจ่ายยาสมุนไพรเทียบ
กับจ านวนครั้งของผู้ปุวยนอกที่
มีการส่ังจ่ายยาทั้งหมด)  
3. ร้อยละของการส่ังจ่ายยา
ปรุงเฉพาะรายเพือ่การรักษา
โรคเพิ่มขึ้น (จ านวนครั้งของ
การส่ังจ่ายยาปรุงเฉพาะราย
เทียบกับจ านวนครั้งของการ
จ่ายยาสมุนไพรทั้งหมด) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

                                        รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

2.5  คะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 12.5 
3.0 คะแนน ร้อยละ 12.5 - 14.4 
3.5 คะแนน ร้อยละ 14.5 - 16.4 
4.0 คะแนน ร้อยละ 16.5 - 18.4 
4.5 คะแนน ร้อยละ 18.5 - 20.4 
5.0 คะแนน ร้อยละ 20.5 ขึ้นไป  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ตัวชี้วัดย่อย  (R 38.2) รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 
ค านิยาม -การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู

สภาพ เช่น 
          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
          - การปรุงยาแผนไทยส าหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์ความรู้ 
ส าหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวช
กรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
           - ยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งท่ีได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อน าสารสกัดทีไ่ด้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาท่ียังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ  
ล าต้น ราก เป็นต้น 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
            - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
            - การทับหม้อเกลือ 
            - การพอกยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
            - การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
            - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
           - การให้ค าแนะน าการดแูลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
            - การให้ค าแนะน าการดแูลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
 - การท าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ  
            ที่มีการเพิ่มเตมิรหสัภายหลัง 
- การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่  
          - การแพทย์แผนจีน เช่น ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว/ครอบกระปุก  
          - การแพทย์ทางเลือก เช่น สมาธิบ าบัด  
          หรือการบริการอื่น ๆ ท่ีมกีารเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
          -การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร  ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 จ านวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย 5 รายการ 
 (ตามแผน/ค าสั่งโรงพยาบาล) 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่มีคุณภาพ ครอบคลมุหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (26 แห่ง) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู สอบถามจากรายการจัดซื้อจดัจ้างในโรงพยาบาล (ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาล) 
แหล่งข้อมลู ฝุายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ /กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ 
รายการข้อมูลที่ 1 จ านวนโรงพยาบาลที่มีใบสั่งยา สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 5 รายการ (แห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 จ านวนโรงพยาบาล (แห่ง) 
สูตรค านวณ A x 100 

    B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 4 
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน  1 รายการ 
2 คะแนน รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปจัจุบัน  2 รายการ 

3 คะแนน รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปจัจุบัน  3 รายการ 

4 คะแนน รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปจัจุบัน  4 รายการ 

5 คะแนน รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปจัจุบัน  5 รายการ 
 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 38.3) ร้อยละผลการด าเนินงานทับหม้อเกลือ 
ค านิยาม           -การทับหม้อเกลือ เป็นวธิีการหนึ่งของการดูแลสุขภาพในมารดาหลังคลอดทีม่ีมาอย่าง

ช้านาน ซึ่งจะช่วยขับน้ าคาวปลาให้ไหลสะดวก ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น โดยความร้อนจะ
ช่วยเผาผลาญไขมันท่ีหน้าท้อง ช่วยให้หน้าท้องยุบ แก้อาการปวดเมือ่ยตามรา่งกาย ท้ังยังช่วย
กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหติ 
         มารดาที่มีการคลอดแบบปกติ สามารถทับหม้อเกลือได้ในวันท่ี 7 หลังจากคลอด  
ส่วนมารดาที่คลอดด้วยวิธีการผ่าท้องคลอด สามารถทับหม้อเกลือได้เมื่อครบก าหนด 1 เดือน 
เนื่องจากต้องรอให้แผลผ่าตดัแห้งเสียก่อน โดยสามารถทับหม้อเกลือได้วันละ 1 ครั้ง  
เป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ ถึง 2 เดอืน  
        อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทับหม้อเกลือได้แก่ หม้อทะนนจ านวน 2 ใบ ผ้าดิบขนาด 
50x50 ซม.2 จ านวน 1 ผืน เตาถา่นหรือเตาไฟฟูาจ านวน 1 เตา เกลือเม็ดใส่ให้เตม็หม้อ ไพล
และว่านนางค า อย่างละ 50 กรัม ใบพลับพลึง 3-4 ใบ พิมเสนและการบูรอย่างละ 1.5 กรัม 
         การทับหม้อเกลือมขีั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนท่ีหนึ่งเตรียมหม้อเกลือจ านวน 2 หม้อ ให้
ความร้อนจนกระทั่งได้ยินเสยีงเกลือแตก จากนั้นน ามาห่อด้วยผ้าดบิโดยรองสมุนไพรไวด้้านล่าง 
ขั้นตอนท่ีสองให้มารดาหลังคลอดอยู่ในท่านอนคว่ า แล้วทับหม้อเกลือบริเวณสะโพก ก้น ขา บั้น
เอว และหลังตามล าดับ ขั้นตอนท่ีสามให้มารดาหลังคลอดเปลี่ยนเปน็ท่านอนหงาย แล้วทับหม้อ
เกลือบริเวณต้นขาด้านหน้าและดา้นข้างซึ่งเป็นแนวเดียวกับตะเข็บกางเกง ขั้นตอนท่ีสี่เมื่อความ
ร้อนจากหม้อเกลือคลายตัวลง จึงน ามานาบท่ีบริเวณท้อง (โดยต้องท าการนวดท้องเพื่อเป็นการ
กระตุ้นอวัยวะในช่องท้องให้พร้อมส าหรับรับน้ าหนักและความร้อนจากหม้อเกลือเสียก่อน) 
หลังจากนั้นให้กดแช่ไว้นิ่งๆ ที่ต าแหน่งของมดลูกนาน 30 วินาที แล้วคลายออกเป็นระยะๆ 
         บริเวณที่ผู้ท าการทับหม้อเกลือจะต้องระวัง ได้แก่ ปุุมกระดูกต่างๆ เช่น ลิ้นปี่ ชายโครง 
กระดูกเชิงกราน กระดูกสะโพก หวัเหน่า กระดูกสันหลัง เป็นต้น เพราะอาจเกดิการช้ าระบมได้
ง่าย และห้ามทับหม้อเกลือในสตรมีีครรภ์ หรือในกรณีที่มีการปวดทอ้งรุนแรง  มีไข ้ กรณีที่
สงสัยว่าอวัยวะภายในได้รับบาดเจบ็หรือมีการอักเสบ หลังจากทับหม้อเกลือเสร็จใหม่ๆ ไม่ควร
ลุกนั่งหรือยืนทันที เพราะอาจท าให้มีอาการหน้ามืดได ้

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่มีคุณภาพ ครอบคลมุหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย มาดาหลังคลอดทีไ่ด้รบับริการทับหม้อเกลือ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู รายงานหัตถการทับหม้อเกลือ (HDC) 
แหล่งข้อมลู HDC 
รายการข้อมูลที่ 1 จ านวนมารดาที่ไดร้ับบริการทับหม้อเกลือ   (คน) 
รายการข้อมูลที่ 2 จ านวนมารดาหลังคลอด (คน) 
สูตรค านวณ A x 100 

    B 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
ปีงบประมาณ 2564 

ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 39 
1 คะแนน ร้อยละ 40 - 49 
2 คะแนน ร้อยละ  50 - 59 
3 คะแนน ร้อยละ  60 - 69 
4 คะแนน ร้อยละ  70 - 99 
5 คะแนน ร้อยละ 80 - 100 

 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางภัลลภา  โสตถิสวสัดิ์      หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์มือถือ :  081-8770338 
ส านักงาน  โทร.   045-244-801  ต่อ 421 
E-mail :  panlapa_49@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางภัลลภา  โสตถิสวสัดิ์      หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์มือถือ :  081-8770338 
ส านักงาน  โทร.   045-244-801  ต่อ 421 
E-mail :  panlapa_49@hotmail.com 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 39 อ าเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกลูแบบครบวงจร 
ค านิยาม -การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน ให้ พชอ. และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้มีการก าจัดสิ่งปฏิกลูอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการออกข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่น มีระบบการเฝูาระวังการทิง้ตามที่หรือทางสาธารณะ หรือท้ิงตามที่เอกชน  
อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือโรค และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 อ าเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง 
วัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกลูแบบครบวงจร 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู แบบรายงานการประเมินและรับรอง EHA 3002 
แหล่งข้อมลู  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A : จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวน อ าเภอท้ังหมด  
สูตรค านวณ  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
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                                                                เกณฑ์การประเมิน 
         -ประเมินโดยใช้แบบประเมินEHA 3002 
Small  Success รายไตรมาส 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีการน าเสนอข้อมูล
สถานการณ์โรค การก าจดั
สิ่งปฏิกูล ต่อ พชอ. 
2. ก าหนดเปูาหมาย อปท.
น าร่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู 

1. ก าหนดสถานท่ีก่อสร้างบ่อ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู 
2. ให้ข้อมูล/ประชาคม สภา 
อปท.และชุมชน 
3. อปท.ตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล 

1.ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
 

1. เปิดใช้งานระบบบ าบัด 
สิ่งปฏิกูล 
2. พัฒนาระบบเฝูาระวังการ
เทสิ่งปฏิกูลตามที่หรือทาง
สาธารณะ 
3. มีการด าเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้ที่กระท าผดิ 

                 เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564   (ผ่านเกณฑ์ข้อละ 0.5 คะแนน)   
                                      (จ านวน 5 คะแนนเต็ม)  (รอบท่ี 1/รอบท่ี2) 

ประเด็น กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 มีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค การก าจัดสิ่งปฏิกูล ต่อ พชอ. 
2 ก าหนดเปูาหมาย อปท.น าร่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู 
3 ก าหนดสถานท่ีก่อสร้างบ่อก าจัดสิง่ปฏิกูล 
4 ให้ข้อมูล/ประชาคม สภา อปท.และชุมชน 
5 อปท.ตั้งงบประมาณก่อสรา้งบ่อก าจัดสิ่งปฏิกลู 
6 อปท.มีข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏกิูล ครบทุกแห่ง 
7 มีการก่อสร้างหรือเปดิใช้งานระบบบ าบัดสิ่งปฏิกลู 
8 พัฒนาระบบเฝูาระวังการเทสิ่งปฏกิูลตามที่หรือทางสาธารณะ 
9 มีการด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระท าผิด 
10 มี อปท.อย่างน้อย 1 แห่งมีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกลู  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล           หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
โทรศัพท์ : 089-722-8810 
นายสุรทิน   หมื่นอินทร์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ : 086-254-9462 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายสุรทิน   หมื่นอินทร์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ : 086-254-9462 
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ตัวชี้วัด  R 40  ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมกีารจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 40.1) โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น 
ค านิยาม -การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขท่ีเน้นการส่งเสรมิสุขภาพและปูองกันโรค ในกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพ ได้แก่ 
แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนา (ร้อยละ 100 ) 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชน  20 แห่ง 
วิธีจัดเก็บข้อมลู การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัยและเวช

กรรมสิ่งแวดล้อม 
แหล่งข้อมลู กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A: จ านวนโรงพยาบาลชุมชน (20 แห่ง)  ท่ีผ่านเกณฑ์ (แห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 B: จ านวนโรงพยาบาลชุมชนเปาูหมายทั้งหมด  (20 แห่ง) 
สูตรค านวณ  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48  ข้อ 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ 
       แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 25 ข้อ 
Small  success รายไตรมาส 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่ม รพศ./รพ.ท./รพ.M2/
รพช. 
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ก าหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
-ก าหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ในระบบ/นอกระบบ 
 

 
-ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม(ตามแบบ 
RAH01)  
-ท าแผนงาน/โครงการ 
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
(ท่ัวไป/ตามความเสี่ยง) 

 
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
นอกระบบ 
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ/คัดกรอง
ความเสีย่งด้านสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ความเสีย่ง 
-ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการตรวจ
คัดกรอง/ตรวจสุขภาพ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เสนอแนวทางปี 2565 
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                                               คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564  
                              รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  (ข้อละ  0.5 คะแนน)  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 มีการประเมินตนเอง รพศ/รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50% 
2 มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
3 จัดท าแผนดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
4 ก าหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่เสี่ยงในพ้ืนท่ี Hot Zone ของอ าเภอ 
5 มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone 
6 มีการรายงาน(รพ.) RAH06 
7 รายงานผลการตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH) 
8 ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่เสีย่งร้อยละ 90 
9 รพศ./รพท./รพ.M2  ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับด/ีรพช. ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริม่ต้นพัฒนา 
10 รพ.สต.ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10  

เอกสารสนับสนุน คู่มือการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
โรงพยาบาลชุมชน แห่ง 

 
4/0 

 
6/0 

 
6/1 

  
ตัวชี้วัดย่อย  (R 40.2) โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี   
ค านิยาม -การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง  

การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและ 
ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (ร้อยละ 100) 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพ 

ได้มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/รพ.M2   (6 แห่ง) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัยและเวช

กรรมสิ่งแวดล้อม 
แหล่งข้อมลู กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A: จ านวนโรงพยาบาลทั่วไป/รพ.ศูนย์ (6 แห่ง)  ท่ีผ่านเกณฑ์ (แห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 B: จ านวนโรงพยาบาลทั่วไป/รพ.ศนูย์  เปูาหมายทั้งหมด  (6 แห่ง) 
สูตรค านวณ  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
                                                               เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48  ข้อ 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ 
       แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 25 ข้อ 
 
 



145 
 

 
Small success รายไตรมาส 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่ม รพศ./รพ.ท./รพ.M2/
รพช. 
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ก าหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
-ก าหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ในระบบ/นอกระบบ 
 

 
-ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม(ตามแบบ 
RAH01)  
-ท าแผนงาน/โครงการ 
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
(ท่ัวไป/ตามความเสี่ยง) 

 
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
นอกระบบ 
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ/คัดกรอง
ความเสีย่งด้านสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ความเสีย่ง 
-ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการตรวจ
คัดกรอง/ตรวจสุขภาพ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เสนอแนวทางปี 2565 

 
                                                คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564   
                               รอบที่ 1 รอบท่ี 2    (ข้อละ  0.5 คะแนน)  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
   ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน 

1 มีการประเมินตนเอง รพศ./รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50% 
2 มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
3 จัดท าแผนดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
4 ก าหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่เสี่ยงในพ้ืนท่ี Hot Zone ของอ าเภอ 
5 มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone 
6 มีการรายงาน(รพ.) RAH06 
7 รายงานผลการตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH) 
8 ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่เสีย่งร้อยละ 90 
9 รพศ./รพท./รพ.M2  ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับด/ีรพช. ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริม่ต้นพัฒนา 
10 รพ.สต.ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10  

เอกสารสนับสนุน คู่มือการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
รพศ./รพท./รพ.M2 แห่ง 2/0 

 
6/0 

 
5/1 

 
 

ตัวชี้วัดย่อย  (R 40.3) รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น 
ค านิยาม -การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง  

การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและ 
ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 รพ.สต.ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริ่มต้นอย่างน้อย (ร้อยละ 10) 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพ 

ได้มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย รพ.สต. + สสช.  (จ านวน 322 แห่ง) 
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วิธีจัดเก็บข้อมลู การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม 

แหล่งข้อมลู กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A: จ านวน รพ.สต. +สสช. (322 แห่ง)  ท่ีผ่านเกณฑ์ (แห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 B: จ านวน รพ.สต. +สสช.  เปูาหมายทั้งหมด  (322 แห่ง) 
สูตรค านวณ  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
                                                         เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48  ข้อ 
แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ 
       แบบประเมินมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 25 ข้อ 
Small success รายไตรมาส 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่ม รพ.สต. 
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ก าหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม  
-ก าหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ในระบบ/นอกระบบ 
 

 
-ท าแผนงาน/โครงการ 
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
(ท่ัวไป/ตามความเสี่ยง) 

 
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
นอกระบบ 
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ/คัดกรอง
ความเสีย่งด้านสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ความเสีย่ง 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เสนอแนวทางปี 2565 

 
                                              คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564    
                             รอบที่ 1 รอบที่ 2  (ข้อละ  0.5 คะแนน)  (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
  ขั้นตอน                                         กิจกรรมการด าเนินงาน 

1 มีการประเมินตนเอง รพศ/รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50% 
2 มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
3 จัดท าแผนดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
4 ก าหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่เสี่ยงในพ้ืนท่ี Hot Zone ของอ าเภอ 
5 มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone 
6 มีการรายงาน(รพ.) RAH06 
7 รายงานผลการตรวจคดักรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH) 
8 ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่เสีย่งร้อยละ 90 
9 รพศ./รพท./รพ.M2  ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับด/ีรพช. ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริม่ต้นพัฒนา 
10 รพ.สต.ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10  

เอกสารสนับสนุน คู่มือการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย 
Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
รพ.สต.+ สสช. แห่ง 0 1/0 0/1 
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ตัวชี้วัด  R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค านิยาม -โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital หมายถึง  

มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีแบบองค์
รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ญาติ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล  
-กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประกาศนโยบายการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น   
5 ส. การประหยัดพลังงาน การจดัการขยะ ฯ โดยมีประเด็นการพฒันา คือ  
การจัดการขยะทุกประเภท การพัฒนาห้องน้ าให้สะอาด การประหยดัพลังงาน การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขาภบิาลอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างนวัตกรรม
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม และขยายสู่ชุมชน เป็น Green Community  
-การพัฒนาระดับ GREEN&CLEAN Hospital Plus หมายถึง การพัฒนาโรงพยาบาล 
GREEN&CLEAN Hospital ผ่านระดับดมีาก และผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
และ ผ่านมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 90 
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหไ้ดม้าตรฐาน GREEN&CLEAN hospital ทุกสถานบริการ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (29 แห่ง) 
วิธีจัดเก็บข้อมลู แบบประเมิน Green & Clean และการสุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมลู กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 : จ านวนโรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์ระดับดมีากขึ้นไป 

A2 : จ านวนโรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์ระดับดมีาก Plus 
รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด  
สูตรค านวณ A1/B*100     A2/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายปรีชา  ทองมูล    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นางจุฬาพร  ค ารัตน์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ส านักงาน  045-244-801  ต่อ 311 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางจุฬาพร  ค ารัตน์           ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางสาวทฤตมน  ทองเรือง    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ส านักงาน  045-244-801  ต่อ 311 
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                                            เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 
ระดับพ้ืนฐาน คือ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ถึงข้อ 10 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างกระบวนการ (นโยบาย แผน ) ข้อที่ 1 
ขั้นตอนท่ี  2 การด าเนินการกิจกรรม GREEN ข้อที่ 2-9 
ระดับดี  คือ มีการพัฒนาระดับพืน้ฐานและมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่เติม 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 11 มีการพัฒนาส้วมในอาคารผู้ปุวยในให้ได้มาตรฐาน HAS 
ข้อที่ 12 มีการจัดการมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
ระดับดีมากคือ มีการพัฒนาระดับดี และมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่เติม 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 13 มีการส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเครือข่าย 
โรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน 
ข้อที่ 14 มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
ระดับดีมาก Plusคือ มีการพัฒนาระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิ 2 เรื่อง คือ 
             ข้อที่ 15 โรงพยาบาลมกีารด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครอืข่ายในพ้ืนท่ี 
             ข้อที่ 16 โรงพยาบาลผา่นมาตรฐานการจดับริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริม่ต้นพัฒนาขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ประเมินตนเอง  
2. ท าแผนพัฒนา GREEN& 
CLEAN Hospital และ
ด าเนินการตามแผน 

3. ด าเนินงานตามแผน
ต่อเนื่อง 
4. พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข
ตามส่วนขาดต่อเนื่อง 

5. ผ่านเกณฑ์แบบยกระดับ
จากปี 63 
6. ผ่านเกณฑต์ามเปูาหมายที่
ก าหนด 

ระดับดีมากข้ึนไป  ๘๐% 
ระดับดีมาก Plus 50%  

 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking 
รอบท่ี 1 /  รอบท่ี 2 

คะแนน กิจกรรมการด าเนินงาน 
คะแนน 1 มีแผนพัฒนา GREEN& CLEAN Hospital และมผีลการประเมินตนเอง 
คะแนน 2 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
คะแนน 3 ผ่านเกณฑ์ระดับด ี
คะแนน 4 ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 
คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก Plus   

เอกสารสนับสนุน 1.คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN& CLEAN Hospital 
2.คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลูในโรงพยาบาล 
3.คู่มือสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ระดับพื้นฐาน 
ระดับดีขึ้นไป 
ระดับดีมากข้ึนไป 
ดีมาก Plus 

          ร้อยละ 

100% 
79.31% 
27.59% 

- 

100% 
100% 

44.83% 
17.24% 

100% 
100% 

75.86% 
44.83%  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายปรีชา  ทองมูล     หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นางปิยะนุช  คันศร     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   (โทรศพัท์. 094-562-4651)          
โทรศัพท์ส านักงาน     045-244-801  ต่อ 311 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นางปิยะนุช  คันศร   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์. 094-562-4651 
 โทรศัพท์ส านักงาน  045-244-801  ต่อ 311 
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ตัวชี้วัด  R 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 
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
สินทรัพย์ 

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวยีน /หนี้สิน
หมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง 
   ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 

 2.1 แสดงฐานะทางการเงิน 
(ทุนหมุนเวียน)  NWC< 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวยีน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0 

1 ผลประกอบการสุทธิ =  
รายได้ -ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเขา้สู่ปัญหา
การเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเขา้สู่ปัญหา
การเงิน 

3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่
เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ย
ต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก &มี 
NI ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิต ิ

a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจ
หมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ 

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนอยู่ได ้
 > 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ  
แต่มีผลการด าเนินงานขาดทุน หรือ 

c) ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนอยู่ได้ 
<หรือ = 3 เดือน 

2  

  3.2 มิติ ผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพียงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC  
ติดลบ &มี NI เป็นบวก) 

  

a) ผลก าไร สามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน 
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

b) ผลก าไร สามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 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  
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การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้ 
หน่วยบริการทีไ่ด้ 7 คะแนน มีความเสีย่งทางการเงินสูงสดุ 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 
วัตถุประสงค์ 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 
                                       เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน/คะแนนแต่ละกิจกรรม 
1 มีการประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน ตรวจรายงานการประชุมก าหนดประเด็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อ

การเงินการคลัง 
 มีครบทุกเดือน  =  2 คะแนน         ทุก 2 เดือน =   1 คะแนน 
 มีการประชุม    =  0.5  คะแนน      ไม่มี          =   0 คะแนน 

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รายได้ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยร์ายได้ =  1  คะแนน    
 ไม่มีค าสั่ง =   0 คะแนน 

3 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์รายได้ทุก
เดือน 

รายงานการประชุมก าหนดประเดน็การจัดเก็บรายได้แต่ละกองทุน
ตามแผนการเงินการคลัง    วิเคราะห์/ปญัหา/แนวทางแก้ไข ท่ีส่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บ 
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       
ค่าใช้จ่ายเกินเกณฑ์     =  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+   =   1 คะแนน       
NI-    =   0 คะแนน 

10 Risk Score   0-3 Risk Score   0-3     =  1   คะแนน       
Risk Score   4-6     =  0.5  คะแนน   
Risk Score  7        =   0   คะแนน 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางร าไพ  สุวนาม  กลุม่งานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

คณะกรรมการ CFO  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางร าไพ  สุวนาม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ค านิยาม -องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ 

สสจ. รพศ.รพท. รพช. และ สสอ. (รพ.สต. นับรวมกับ สสอ.) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
1 คะแนนรายละเอียด คือ  
   1. มีการมอบหมายตัวช้ีวัด ระบผุู้รับผิดชอบชัดเจนจดัประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ
ด าเนินงานด้านดัชนีความสุขของบุคลากร (Happinometer) และความสุขขององค์กร 
(Happy Public Organization : HPI)  
   2. มีการประเมินความสุขของบคุลากรโดยใช้เครื่องมือ (Happinometer) และผู้บริหาร
ประเมินความสุขขององค์กรโดยใช้เครื่องมือ(Happy Public Organization : HPI) โดยมี
กลุ่มเปูาหมายตอบแบบประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2 คะแนน รายละเอียด คือ 
   1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดบัอ าเภอ มีรายงาน 
      การประชุมกรรมการ 
   2. มีการวิเคราะหผ์ล และแปลผลความสุขของบุคลากร (Happinometer) และความสุข   
      ขององค์กร (Happy Public Organization : HPI)  
3 คะแนน รายละเอียด คือ 
   1. น าผลการวิเคราะหม์าด าเนินการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข(HPI) และ   
      พัฒนาความสุขของบุคลากร (Happinometer) รายมิติในด้านที่บกพร่อง 
   2. มีการด าเนินงานตามแผน โดยก าหนดวิธีการด าเนินงานในการประเมินผลความส าเร็จ   
      ของแผนงานโครงการที่ชัดเจน 
4 คะแนน รายละเอียด คือ 
   1. มีการสรุปความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   2. มีการรายงานผลความส าเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียนในแต่ละ  
       กิจกรรมตามแผนท่ีด าเนินการ และจดัท าเป็นรูปแบบวิชาการ KM ได้แก่  
       Success story telling, Bright spot, World Café Methodเป็นต้น 
5 คะแนน รายละเอียด คือ 
       เป็นองค์กรที่มีค่าคะแนนในระดับยอดเยีย่ม เป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ HPI 
       มีการคัดเลือกผลงานหรือโครงการที่ด าเนินการ เป็นวิชาการ 1 เรื่อง ในรูปแบบ KM   
       ได้แก่ Success story telling, Bright spot, World Cafe' เพื่อเตรียมส่งผลงาน   
      วิชาการเข้าประกวดเวทีวิชาการทุกประเภท 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 หน่วยงาน เกณฑ์
เปูาหมาย 

ค่าเปูาหมาย HPI และ Happinometer 
ปี 2564 

สสจ. 80 80 
โรงพยาบาลศูนย ์ 80 80 
โรงพยาบาลทั่วไป 80 80 
โรงพยาบาลชุมชน 80 80 
สสอ. 80 80 
รพ.สต. 80 80 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อน าผลการประเมินHPI และ Happinometer มาใช้พัฒนาองค์กร บุคลากร การ
บริหารงาน ในการส่งเสริมความสขุการท างาน 
2. เพื่อให้บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การกรอกแบบประเมินHappinometer : บุคลากรทุกคนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกคน ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานกระทรวง, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ,  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ไมร่วมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)  
โดยนับจ านวนบุคลกรที่เข้าไปกรอกแบบประเมิน Happinometer ของกระทรวงฯที่จัดท า
ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ข้ึนไป 
1. การกรอกแบบประเมิน HPI :ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุม่งาน/หัวหนา้งาน เข้าไปกรอกแบบ
ประเมิน HPI ของกระทรวงฯ 
การนับหน่วยงานองค์กรความสขุ (HPI) 
1. นับหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาองค์กรความสุข (HPI) : ซึ่งหน่วยงานท่ีนับจ านวน มีดังนี้ 
         1.1 สสจ.อบ./รพศ./รพท./รพช. รวมจ านวน 30 หน่วยงาน 
         1.2 สสอ.+รพ.สต. รวมจ านวน 25 หน่วยงาน 
รวมหน่วยงานท้ังหมดในจังหวัดอบุลฯ ท่ีต้องด าเนินการ HPI คือ 55 หน่วยงาน 

วิธีจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามผ่าน  Online base หรือ Mobile App basedของ
กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากการกรอกโปรแกรมแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูลที่ 1 A : จ านวนบุคลากรที่กรอกแบบประเมินประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 

(Happinometer) 
รายการข้อมูลที่ 2 B :จ านวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณ รายการตอบแบบประเมิน Hapinometer = (A/B) X 100 
รายการข้อมูลที่ 3 A :นับจ านวน ผู้บรหิาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหนา้งาน เข้าไปกรอกแบบประเมิน HPI ของ

กระทรวงฯ  
รายการข้อมูลที่ 4 B :จ านวนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุม่งาน/หัวหน้างาน ทั้งหมดของหน่วยงาน 
สูตรค านวณ รายการตอบแบบประเมิน Hapinometer = (A/B) X 100 
รายการข้อมูลที่ 5 A : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 
รายการข้อมูลที่ 6 B :จ านวนหน่วยงานท้ังหมด 
สูตรค านวณ ร้อยละหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข = (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การประเมิน เอกสารอ้างอิงจากรายละเอียด Happinometer กระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข ประเมินจาก 
1. ค่าคะแนนรวมของ HPI มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
2. จัดท าเป็นรูปแบบวิชาการ KM ได้แก่ Success story telling, Bright spot, World Café Method 
                                                                    เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงาน ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

สสจ. 
สสอ. 
รพ.สต. 
รพช. 
รพท. 
รพ. สปส.  

1.มีการมอบหมาย
ตัวช้ีวัด และระบุ
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน และช้ีแจง
รายละเอียด และ
การด าเนินงาน 
ดัชนีความสุขของ
บุคลากร 
(Happinometer) 
และความสุขของ
องค์กร (Happy 
Public 
Organization : 
HPI)  
2. มีการประเมิน
ความสุขของ
บุคลากร
(Happinometer) 
และความสุขของ
องค์กร (Happy 
Public 
Organization : 
HPIโดยมี
กลุ่มเปูาหมาย
ตอบแบบประเมิน 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

1. มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานมี
รายงานการ
ประชุมกรรมการ 
2.มีการวิเคราะห์
ผล และแปลผล
ความสุขของ
บุคลากร 
(Happinometer) 
และความสุขของ
องค์กร (Happy 
Public 
Organization : 
HPI)  
 

1. น าผลการ
วิเคราะหม์า
ด าเนินการจัดท า
แผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข
(HPI) และพัฒนา
ความสุขของ
บุคลากร 
(Happinometer) 
รายมติิในด้านท่ี
บกพร่อง 
2.  มีการด าเนินงาน
ตามแผน และ
ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานในการ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนงานโครงการที่
ชัดเจน  
 

1. มีการสรุป
ความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 
2. มีการรายงานผล
ความส าเร็จของ
โครงการ ปัญหา 
อุปสรรค และถอด
บทเรียนในแตล่ะ
กิจกรรมตามแผนท่ี
ด าเนินการ และ
จัดท าเป็นรูปแบบ
วิชาการ KM ได้แก่ 
Success story 
telling, Bright 
spot, World Café 
Method 

1. มีการคัดเลือก
ผลงานหรือ
โครงการที่
ด าเนินการ เป็น
วิชาการ 1 เรื่อง 
ในรูปแบบ KM
ได้แก่ Success 
story telling, 
Bright spot, 
World Cafe' เพื่อ
เตรียมส่งผลงาน
วิชาการเข้า
ประกวดเวที
วิชาการทุก
ประเภท 

 
เอกสารสนับสนุน เอกสารอ้างอิงรายละเอยีด HPI และ Happinometer ของ สสส.  

และกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  ทุกหน่วยงาน มีการกรอกข้อมลู HPI และ Happinometer ร้อยละ80 

 ตามที่กระทรวงฯ แจ้งหนังสือด าเนินการ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางฐานิตาภักค์    ธนิกวลัยรตันิน    กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081 - 470 – 3911   
E-mail : Tanitapuk 1966 @ gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
1 : นางฐานิตาภักค์ ธนิกวลัยรตันนิ    เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081 - 470 – 3911   
    E-mail : Tanitapuk 1966 @ gmail.com 
2 : นางธิดารัตน์ บุญทรง    หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-626-9853 

หมายเหตุ 1 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Happinometer และ HPI ที่กองยุทธศาสตร ์
และแผนงาน  
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง   : 02-590-2459 
หมายเลขโทรสารส่วนกลาง    : 02-591-8628 
E-mail : spd.policy@gmail.com 
Facebook : HR4Health หรือ SPDMOPHThai 
 

 
 
ตัวชี้วัด  R 44 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร

สาธารณสุข (HROPS) จังหวัดอุบลราชธาน ี
ค านิยาม ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 

(HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน)  อยู่ในระบบ HROPS ครบ 
ทุกราย (100%) 

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และ
ลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน)  ทุกราย (100%)  เข้าถึงข้อมูลในระบบ HROPS  ผ่าน
ระบบ Non-Hr พิมพ์ ก.พ.7 และสามารถตรวจสอบข้อมูล 
ของตนที่อยู่ในระบบได ้

3. ข้อมูล (ใบประกอบวิชาชีพ  วุฒิการศึกษา  ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร   เงินเดือน    
การปฏิบัตริาชการวันลา  และประวัติส่วนตัว) ของข้าราชการ ลูกจา้งประจ า 
พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจา้งช่ัวคราว (รายเดือน)  
ที่อยู่ในระบบHROPS  มีความถูกต้อง สมบูรณ์  (100%)  และทันเวลา 

4. เครือข่ายบริการสุขภาพ  (รพ. / สสอ.)  มีแผนการจ้าง/การเพิ่ม บุคลากรที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง   

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ปีงบประมาณ 2564  มีข้อมูลบุคลากรทั้ง 5 ประเภท ในระบบ HROPS ครบทุกราย 100%   
และมีความถูกต้อง 100%   ในประเด็นท่ีก าหนด (ใบประกอบวิชาชีพ   
วุฒิการศึกษา  ข้อมูลการอบรม/วฒุิบัตร เงินเดือน การปฏิบัตริาชการวันลา   
และประวัตสิ่วนตัว) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลบุคลากร  ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS) มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันเวลา   สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   และบุคลากรทุกรายเขา้ถึงข้อมูลผ่านระบบ 
Non-Hr 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ./สสอ.)  25 อ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การตรวจสอบข้อมูลจากระบบ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
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แหล่งข้อมลู ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 
รายการข้อมูลที่ 1 An = เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ท่ีผ่านระดับคะแนน n (n=1-5) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท้ังหมด (25 แห่ง) 
สูตรค านวณ (An/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 3 เดือน (ทุกสิ้นไตรมาส) 
                                          เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นที่ 1 -ทุกหน่วยบริการ ได้รับรหัสเพื่อเขา้ระบบ HROPS  และมีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 

ในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 
- มีการบันทึกข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน) ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 
 (HROPS) ครบถ้วนทุกราย (100%) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ขั้นที่ 2 บุคลากรทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน) สามารถเข้าถึงข้อมูล 
และพิมพ์ ก.พ.7 ได้จากระบบ Non-Hr ครบทุกราย (100%) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ขั้นที่ 3 มีการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ ใบประกอบวิชาชีพ  วุฒิการศึกษา  ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร 
เงินเดือน (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน)   การปฏิบัตริาชการวันลา  และประวัติส่วนตัว ของ 
พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน)  
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ได้ถูกต้อง สมบรูณ์  
ครบทุกราย ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ขั้นที่ 4 มีแผนการจ้างงานบุคลากรที่ถูกตอ้ง สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง  
ครบทุกหน่วยบริการ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ขั้นที่ 5 มีการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ ใบประกอบวิชาชีพ  วุฒิการศึกษา  ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร 
เงินเดือน (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน)   ค าสั่งให้ปฏิบัตริาชการวันลา  และประวัตสิ่วนตัว ของ 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร 
สาธารณสุข (HROPS) ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบทุกราย ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

ระดับคะแนนประเมินแบบ Milestone 
ระดับ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 

1 คะแนน /     
2 คะแนน / /    
3 คะแนน / / /   
4 คะแนน / / / /  
5 คะแนน / / / / /  

เอกสารสนับสนุน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 
และคู่มือการบันทึกข้อมูล 

Base Lined Data ข้อมูล ณ  พฤศจิกายน 2563 
บุคลากรสาธารณสุข  5 ประเภท  (รพ./สสอ.)   รวม  12,910ราย 
เข้าถึง  Non-Hr แล้ว  9,211  ราย                คิดเป็นร้อยละ 71.35 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวพลอยนลิน   ค่ าคณู          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
โทรศัพท์มือถือ: 088 581-1198     E-mail : nuvareka@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
สนง.สสจ.อุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 : นางสาวพลอยนลนิ  ค่ าคูณ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 088 581-1198          E-mail : nuvareka@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบ 2 : นางเพชรี  วงศ์วิศิษฏ์รังส ี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 08 8584 5744  

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค านิยาม    (1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวก 
ที่ครอบคลุมการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมติ โดยน ากรอบการประเมินมาปรับใช้
ในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน แบ่งประเด็นการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ได้แก่ (1)ดัชนีความโปร่งใส(Transparency) (2) ดัชนี
ความพร้อมรับผิด(Accountability) (3) ดัชนีความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption-Free Index) (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture) (5) ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 
     กระทรวงสาธารณสุขยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจติส านึก ปูองกัน  
ปราบปราม และเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจรติ
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผา่นกระบวนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
แผนแม่บทการปูองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วย
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการแบบบรูณาการ 
ปฏิรูปกระบวนการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหม้ปีระสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขใหส้ามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว 
จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกดิขึ้น บุคลากรสาธารณสุขจะต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และ
ความเพิกเฉยต่อการทุจรติประพฤติมิชอบ เจตจ านงของผู้บรหิาร บคุลากรสาธารณสุขทุกคนท่ี
ต้องการสรา้งชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต  
มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน จุดเน้นหลักคือการประเมิน
ตนเอง(Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) หน่วยงานเปูาหมายคือ สสจ. ,รพศ. รพท. ,สสอ. และ 
รพช. 
(2) ชีมู้ล หมายถึง คณะกรรมการสืบสวนมมีติช้ีมลูเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงแกผู่้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบัตหิรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการโดยทุจรติ 
(3) ค าสั่งลงโทษ หมายถึง ค าสั่งลงโทษฐานปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการโดยทุจรติ 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ระดับจังหวดั : หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ระดับคะแนน 92%ร้อยละ 100 
ระดับ คปสอ. : คปสอ. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA ระดับคะแนน 5 และต้อง 
ไม่มเีรื่องร้องเรียนของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานจนถูกคณะกรรมการสบืสวนช้ีมูล 
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
แก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการโดยทจุริต 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 
3. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู วิธีการประเมิน ดังนี้  
       1. หน่วยงานเปูาหมายจะตอ้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ผ่านระบบ MOPH 
Integrity and Transparency Assessment System (MITAS) 
       2. รอบการประเมิน 
รอบการประเมินคร้ังท่ี1  
          1.1 เดือนมีนาคม 2564 
               (1) ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ EB1-EB24) ทั้งหมด 24 ข้อ 9 ตัวช้ีวัด 
               (2) ช้ีมูล (ข้อมูล พฤศจิกายน 2563 –มีนาคม 2564) 
               (3) ค าสั่งลงโทษ (ข้อมูล พฤศจิกายน 2563 –มีนาคม 2564) 
          1.2 เดือนมีนาคม 2564 
               (1) ผู้ประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน + แจ้งผลการประเมิน 9 ตัวช้ีวัด  
ต้องผ่านค่าเปูาหมายร้อยละ 82 ขึ้นไป 
รอบการประเมินคร้ังท่ี 2 
          2.1 เดือนสิงหาคม 2564 
               (1) ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ EB1-EB24)ท้ังหมด 24ข้อ 9 ตัวช้ีวัด 

(2) ช้ีมูล (ข้อมูล เมษายน2564–สิงหาคม 2564) 
(3) ค าสั่งลงโทษ (ข้อมูล เมษายน2564–สิงหาคม 2564) 

          2.2 เดือนสิงหาคม 2564 
               (1) ผู้ประเมินท าการตรวจเอกสารหลักฐาน + แจ้งผลการประเมิน  
9 ตัวช้ีวัด ต้องผ่านค่าเปูาหมายร้อยละ 87 ขึ้นไป 

แหล่งข้อมลู จากการประเมินส่วนกลาง 
รายการข้อมูลที่ 1 A : จ านวนหน่วยงานท่ีได้คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดบั>ร้อยละ 87 
รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564) 

รอบที่ 2 : ในเดือนกรกฎาคม 2564  (เมษายน 2564 - ตุลาคม 2564) 
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                                                    เกณฑ์การให้คะแนนระดับจังหวัด 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
2 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
3 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
4 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
5 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 

                                         เกณฑ์การให้คะแนนระดับ คปสอ.หน่วยงาน สสจ. 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนนผ่านเกณฑ ์ITA  ร้อยละ 80 
2 คะแนนผ่านเกณฑ ์ITA  ร้อยละ 82 
3 คะแนนผ่านเกณฑ ์ITA  ร้อยละ 87 
4 ระดับคะแนนท่ี 3 และ ไมม่ี จนท.ถูกช้ีมูล 
5 ระดับคะแนนท่ี 3 และ ไมม่ี จนท.ถูกช้ีมูล+ลงโทษ  

เอกสารสนับสนุน 1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
 Assessment : EBIT) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 
 งบประมาณ 2564 
2. รายงานการสืบสวน + ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
3. ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

                       Base Lined Data 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์  100.00 100.00 100.00 
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  100.00 92.31 100.00 
โรงพยาบาลวารินช าราบ  100.00 96.15 100.00 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  100.00 96.15 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบราชธานี  90.91 92.31 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ  100.00 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกดุข้าวปุูน  93.94 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  100.00 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน  90.91 96.15 96.15 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโขงเจยีม  90.91 92.31 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง  100.00 92.31 96.15 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม  90.91 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล  100.00 96.15 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสมุ  100.00 96.15 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรอีุดม  90.91 100.00 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย  93.94 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล  90.91 92.31 96.15 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาเยยี  96.97 92.31 96.15 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น  93.94 96.15 100.00 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน  93.94 96.15 96.15 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบณุฑริก  100.00 96.15 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร  90.91 96.15 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร  93.94 100.00 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ  100.00 96.15 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีเมอืงใหม่  90.91 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์  90.91 92.31 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  96.97 92.31 92.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสิรินธร  93.94 100.00 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  93.94 96.15 92.31 
โรงพยาบาลตระการพืชผล  100.00 96.15 100.00 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  93.94 92.31 92.31 
โรงพยาบาลกดุข้าวปุูน  93.94 92.31 100.00 
โรงพยาบาลเขมราฐ  93.94 96.15 100.00 
โรงพยาบาลเขื่องใน  90.91 96.15 96.15 
โรงพยาบาลโขงเจียม  100.00 92.31 92.31 
โรงพยาบาลดอนมดแดง  93.94 92.31 96.15 
โรงพยาบาลตาลสุม  100.00 96.15 100.00 
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม  90.91 96.15 96.15 
โรงพยาบาลนาจะหลาย  93.94 100.00 100.00 
โรงพยาบาลน้ ายืน  100.00 96.15 92.31 
โรงพยาบาลบุณฑริก  93.94 96.15 96.15 
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  100.00 96.15 100.00 
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  100.00 92.31 92.31 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  90.91 100.00 100.00 
โรงพยาบาลส าโรง  90.91 96.15 92.31 
โรงพยาบาลสิรินธร  93.94 92.31 100.00 
โรงพยาบาลนาตาล  90.91 92.31 100.00 
โรงพยาบาลนาเยีย  90.91 92.31 92.31 
โรงพยาบาลน้ าขุ่น  90.91 92.31 96.15 
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ ์  93.94 92.31 96.15 
โรงพยาบาลเหลา่เสือโก้ก  100.00 96.15 96.15  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายระวี  แววศรี              โทรศัพท์  08-9585-6035 
2. นางสาวอุทัย สมบูรณ์        โทรศัพท์   08-9282-0220 
3. นายพิทักษ์  มูลประดับ      โทรศัพท ์  09-1831-2263 
4. นางสาวอภิรดี จติรแสวง     โทรศัพท์  08-8595-3953 
5. เจ้าหน้าท่ีทุกท่านในกลุ่มกฎหมาย    สสจ.อุบลราชธาน ี    โทรศัพท ์0 4524 2225 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานกฎหมาย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายระวี  แววศรี          โทรศัพท์  08-9585-6035 
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ตัวชี้วัด  R 46 อ าเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค านิยาม -ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านแผน หมายถึงเครือข่ายบริการสุขภาพอ 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  
   ปัญหาของพื้นที่ และแผนการเงนิการคลังของเครือข่าย 
5) มีการสื่อสารแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดบัรับทราบ  
6) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเปาูหมายสู่ระดับบุคคล   
7) มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงาน 
   ตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
8) แผนปฏิบตัิการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9) มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไปประกอบ 
   การวางแผนในรอบต่อไป 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ 5 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ มีการบรหิารจดัการแผน ให้มปีระสิทธิภาพ สอดคล้อง

นโยบายระดับจังหวัด,เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข  
และมีความสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู จากการนิเทศตดิตามประเมินผลการท างานของพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบตัิการที่ขอรับ

การอนุมัติ  
แหล่งข้อมลู แผนปฏิบัติการเครือข่าย/รายงานการเบิกจ่ายงบโครงการ 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจดัการแผนระดับ5 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท้ังหมด (25 แห่ง) 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินแผนปฏิบัติ 1 ครั้ง และตดิตามการด าเนินงานตาม 

รอบที่ 1 เดือน มีนาคม 2564 
รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม 2564 

วิธีการประเมินผล 1.จากการนิเทศตดิตามประเมินผลการท างานของพื้นที่และตรวจสอบจาก 
   แผนปฏิบัติการที่ขอรับการอนุมตัิ 
2.ตรวจสอบจากการด าเนินงานตามแผนในห้วงเวลาที่ก าหนด 

                                          เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปีงบประมาณ 2564 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ ์

ระดับ 1 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมลูและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขจากผลงานรอบปีท่ีผ่านมา 
3. มีการน านโยบายจากทุกระดับเพื่อประกอบการวางแผน 

ระดับ 2 
 

มีแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข 
ของพื้นที่ และแผนการเงินการคลงัของเครือข่าย 

ระดับ 3 
 

1. มีการสื่อสารแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดบัรับทราบ 
2. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเปาูหมายสู่ระดับบุคคล 
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ระดับ 4 
 

มีการตดิตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล มีการรายงานตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
และแผนปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลา (น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
 

แผนปฏิบัติการมีการด าเนินงาน ตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่า 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 

หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางหรรษา ช่ืนชูผล       หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโทร  089-845-2255 
Email :   hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 47 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธภิาพ 
ค านิยาม -งบNon UC ( สนง.สสอ.) หมายถึง เงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ ไดร้ับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน  
(งบผลผลิต จาก สป.ปีงบประมาณ 2564) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ไตรมาสที่ 2  เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 50 
ไตรมาสที่ 4  (วัดสิ้นเดือนสิงหาคม 2564) เบิกจ่ายสะสมไดร้้อยละ100 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครือ่งมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้
ตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด บรรลุตามมาตรการบริหารงบประมาณประจ าปี 2564 

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 2564        

รอบที่ 2 สิงหาคม 2564 
วิธีการประเมินผล ประเมินจากการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
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                                                 เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2564 

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.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี               โทร  089-845-2255 
Email :  hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 48 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 
ค านิยาม -งบค่าเสื่อม หมายถึง งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(ค่าเสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 2564 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏบิัติงาน รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด 
เป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอทุกอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู ระบบรายงานงบค่าเสื่อม website สปสช. 
แหล่งข้อมลู website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 1 A = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2564  ที่ได้ด าเนินการบันทึกลงใน website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 2 B = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2564  ที่ได้รับการจัดสรร 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 ครั้ง(รอบท่ี 1 มีนาคม 2564/รอบที่ 2 สิงหาคม 2564) 
วิธีการประเมินผล 1.ประเมินจากระบบโปรแกรมค่าเสื่อมของ สปสช. 

2.รายงานงบค่าเสื่อม จาก สนง.สสจ.อุบลราชธานี  
3.หลักฐานเชิงประจักษ์ (ส าเนาสญัญา/เบิกจ่าย) 

                                              เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2564  

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 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายรังสรรค์  ศรลี้วน            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี          โทร. 095-613-6676 
Email :Rangsan2517@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดท า
ข้อมูล 

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 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 49 ร้อยละของหน่วยบริการในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมลู 
ค านิยาม -คุณภาพข้อมูล  หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมลู

ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 
(Health Information Exchange HIE) ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลสุขภาพ
รูปแบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมลูสุขภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
และตรงตามวตัถุประสงค์  
       การตรวจสอบคุณภาพข้อมลู ตรวจสอบจากข้อมลูที่หน่วยบรกิารส่งผ่าน Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ประเมนิจากข้อมูลบุคคล 
(Person) ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนท่ีมารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 
2. ข้อมูลเพศ (sex) 
3. ข้อมูลสญัชาติ (nation) 
4. ข้อมูลวันเกิด (birth) 
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย (discharge) 

โดยมเีกณฑ์การประเมินดังนี ้
1. ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 

- ไม่เป็นคา่ว่าง และตรงตามหลัก mod11 กรณสีัญชาตไิทย 
2. ข้อมูลสญัชาติ (nation) 

- ตรงตามรหสัมาตรฐาน หากสัญชาติไทย ต้องไม่มี labor และหากเปน็    
ต่างด้าว ต้องมีข้อมูลใน labor ด้วย 

3. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย (discharge) 
- ตรงตามรหสัมาตรฐาน  
- กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จ าหนา่ย เมือ่ตรวจสอบกับแฟูม DEATH ต้องไม่ม ี

ข้อมูลของบุคคลนั้น 
4. หน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งข้อมูล 43 แฟูม เข้า HDC จังหวัด ทุกวัน ผ่าน  

UBON System 
5. โรงพยาบาล ส่งข้อมูล 43 แฟูม ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีมารับบริการกรณ ี

ผู้ปุวยนอก 
ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันท่ี 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เป็นรอบการประเมิน
นั้นๆ  ( 1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน) 
ตามเกณฑ์คณุภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย 
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1. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)  
2. ความสอดคล้อง (Consistency) 
3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) 
4. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 85 
วัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานบริการสุขภาพในหน่วยบรกิารทุกระดบั ครอบคลุม

หน่วยบริการสุขภาพสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและพิจารณาขยายผล
การด าเนินงานในโรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในปีต่อไป 
2) เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างข้อมลูพื้นฐานบริการสุขภาพท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการ
แลกเปลีย่นและเช่ือมโยงข้อมลูสุขภาพภายใต้การปรับเปลีย่นโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
รูปแบบอื่นๆ  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ข้อมูลบริการสุขภาพ จากหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล  

ผ่านระบบคลังข้อมลู ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)  
ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การสุ่มส ารวจข้อมลูหน่วยบริการ โดยคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟูม  
    ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

แหล่งข้อมลู 1. หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทกุจังหวัด  
3. Health data center : HDC ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูลที่ 1 A  = จ านวนหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพข้อมลูบริการสุขภาพ  (แห่ง) 
รายการข้อมูลที่ 2 B  = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด (แห่ง) 
สูตรค านวณ คุณภาพข้อมลู = (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

                           เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปีงบประมาณ 2564  (รอบท่ี 1/รอบท่ี 2) 
เกณฑ์คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ ์<80% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด 
3 คะแนน หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์ 80 - 84.99% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด 
5 คะแนน หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ ์>85% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด 

                                   เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพขอ้มูลของหน่วยบริการ 
1. เลขบัตร ปชช. ถูกตามหลัก MOD11 >98% 
2. เลขบัตร ปชช. ไมเ่ป็นค่าว่าง >98% 
3. สถานะการจ าหน่าย เทียบแฟูม person , death ถูกต้องครบถ้วน 100% 
4. ต่างด้าวทุกราย ต้องมีรหัสการเป็นต่างด้าว  

วิธีการประเมินผล 

   1)  ประเมินจากคุณภาพข้อมูลที่บันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมลูตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมลู 
       ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  
   2)  จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหน่วยบริการ/รายจังหวัด 
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เอกสารสนับสนุน 1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559       
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมลู  
3. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมลู         
    ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
     (http://spd.moph.go.th/healthdata/) 

Base Lined Data Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

คุณภาพข้อมลู ร้อยละ - - 81.04  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ-สกุล นางหรรษา ช่ืนชูผล 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255   
E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ช่ือ-สกุล นางหรรษา ช่ืนชูผล 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255   
E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 
 
ตัวชี้วัด  R 50 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital   (Smart tools & Smart service) 
ตัวชี้วัดย่อย   
(R 50.1) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  
(Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2)   (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัดย่อย   
(R 50.2) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น (Smart tools & Smart service)  
(รพ.ระดับ F1  F2  F3)   (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50) 

ค านิยาม -Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การรับบริการที่มีคณุภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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1) Smart Place/Infrastructure 
          โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน GREEN&CLEAN 
Hospital ของกรมอนามัย และจดัตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม ดมูีความทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่ม 
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบรกิาร  
2) Smart Tools  
          โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี ให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่ม
ความปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ 
ระบบบรหิารจดัการคิว รูปแบบดจิิทัล รูปแบบออนไลน ์
 
3) Smart Services  
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรบัส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการจากผู้รับบริการ  การจดัเก็บข้อมูลเวชระเบียนผูปุ้วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ    
การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง
เล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
4) Smart Outcome 
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานใหม้ีความเช่ือมโยงกนัได้อย่างอัตโนมัติ โดยน าระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของโรงพยาบาล (Core Business 
Process) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อยา่งรวดเร็ว ปูองกันความเสีย่งด้าน
การเงินการบญัชี การจัดซื้อจดัจ้าง ปูองกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดลุด้านทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากร 
ในระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มคณุภาพระบบ
บริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม  
5) Smart Hospital 
          โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได ้ มีการจัดการและปูองกันความเสี่ยง (Proactive Risk 
Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคณุภาพดีในทุกมติ ิและมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 

 
** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  
มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1) Smart Place 
1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 

2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และ
หน้าห้องตรวจ  
2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น  
คิวพบแพทย์ 
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 หรือมีการจดักลุม่ผูร้บับริการ ได้รับบริการ 
ตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอยา่งเหมาะสม 
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เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2564 

1) หน่วยบริการมผีลการด าเนินงาน Smart Tools และ Smart Services 
   1.1  A,S,M1,M2  ร้อยละ  80        1.2  F1,F2,F3 ร้อยละ 50       1.3 นอก สป. ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 

 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ
ท างานและการบริหารจัดการ 

 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในระบบบริการสุขภาพ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทีร่องรับการพัฒนาเป็น  
Smart Hospital  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 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 หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  

วิธีจัดเก็บข้อมลู  หน่วยบริการในกลุม่เปูาหมาย รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านกังานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 
ที่ 1 

A1 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 1 ท่ีเป็น Smart Hospital  
A2 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 2 ท่ีเป็น Smart Hospital 
A3 = จ านวนหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมายที่ 3 ท่ีเป็น Smart Hospital 

รายการข้อมูล 
ที่ 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 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน) 

เกณฑ์การประเมิน Ranking รอบท่ี 1/ รอบท่ี 2 
ค่าคะแนน ระดับ A S  M1  M2 ระดับ F1   F2  F3 
0 คะแนน หน่วยงานไมผ่่านตามเกณฑ์ Smart Hospital หน่วยงานไมผ่่านตามเกณฑ์ Smart Hospital 
5 คะแนน หน่วยงานผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital หน่วยงานผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital  

 

 

Smart Place  
ผ่าน 1 ข้อ 

Smart Tools 
ผ่าน 2 ข้อ ใน 3 ข้อ 

Smart Service  
ผ่าน 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 

• รพ. ระดับ A, S, M1, M2  80% 
• รพ. ระดับ F1, F2, F3  50% 
• รพ. นอกสังกัด สป.  80% 
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วิธีการ
ประเมินผล : 

1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบผลการด าเนินงานและจดัส่งรายงานผล  
   ไปยังกองบริหารการสาธารณสขุ  
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมลูการใช้โปรแกรม Smart Health ID ใน
กระบวนการยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ และจัดส่งรายงานผลไป
ยังกองบริหารการสาธารณสุข 

ค่าเปูาหมายการประเมินผล  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน 

สรุปยอด ณ 15 มี.ค.64 
รอบ 9 เดือน 

สรุปยอด ณ 15 มิ.ย.64 
รอบ 12 เดือน 

สรุปยอด ณ 31 ส.ค.64 
80% (กลุ่ม A S M) 80% (กลุ่ม A S M) 80% (กลุ่ม A S M) 80% (กลุ่ม A S M) 
50% (กลุ่ม F) 50% (กลุ่ม F) 50% (กลุ่ม F) 50% (กลุ่ม F) 
100% (กลุ่ม นอก สป.) 100% (กลุ่ม นอก สป.) 100% (กลุ่ม นอก สป.) 100% (กลุ่ม นอก สป.) 
เอกสาร
สนับสนุน 

1. คู่มือการตดิตั้ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลประชาชนกลางจาก 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 

Base Lined 
Data 

Base Lined Data หน่วยวัด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของหนว่ยบรกิารที่
เป็น Smart Hospital 

    

 รพศ./รพท. ร้อยละ - 90.76 100 
 รพช. ร้อยละ - 69.67 100 
 กรม ร้อยละ - 71.15 100  

ตัวชี้วัดย่อย   
(R 50.3) 

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมทิี่ติดต้ังและใช้งานระบบ Smart Refer 

ค านิยาม -หน่วยงาน รพ.สต. /สสช. /  ต้องมีการติดตั้งระบบ Smart Refer และมีการด าเนินงานตามนโยบาย  
การส่งข้อมูลตามระบบ Refer โดยใช้โปรแกรม Smart Refer  มีการวางระบบ Refer  
ของหน่วยงานระดับลูกข่าย  เชื่อมโยงระบบ Refer กับโรงพยาบาลแม่ข่าย  และโรงพยาบาล Node   
ไปจนถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย  
ปี2564 

ร้อยละ 100  ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องตดิตั้งโปรแกรม Smart refer  และใช้โปรแกรมในการรับส่งข้อมูล
ผู้ปุวยท่ีต้อง Refer 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานระดับปฐมภูมมิีการวางระบบ Refer ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการวางระบบ  
Smart Refer ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี   (Re-treat ปี2564) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานระดับ รพ.สต. (317 แห่ง)     สสช. (5 แห่ง) 

วิธีจัดเก็บข้อมลู กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อบุลราชธานี  ออกติดตามการติดตัง้ระบบ Smart refer  
หน่วยงานระดับ รพ.สต. /สสช. และมีการใช้ระบบจริง 

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 
ที่ 1 

A=หน่วยงานปฐมภมูิ (รพ.สต. + สสช.) ที่มีการติดตั้งระบบ smart refer  และมีการใช้ระบบจริง  (จ านวน แห่ง) 

รายการข้อมูล 
ที่ 2 

B=จ านวนหน่วยงานปฐมภูมิ (รพ.สต. + สสช.)  (จ านวน แห่ง) 
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สูตรค านวณ A x 100 
    B 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รอบที ่1  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
รอบที ่2  (เมษายน – 31 สิงหาคม 2564) 

เกณฑ์การให้คะแนน  (Ranking  รอบท่ี 1/รอบท่ี2) 
ค่าคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน น้อยกว่า ร้อยละ 20 
2 คะแนน ร้อยละ 39-20 
3 คะแนน ร้อยละ 59-40 
4 คะแนน ร้อยละ 79-60 
5 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ช่ือ-สกุล   นางหรรษา   ช่ืนชูผล  (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255   
E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ช่ือ-สกุล นางหรรษา ช่ืนชูผล  (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255         E-mail : hunsa_c@hotmail.com 
สถานท่ีท างาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
ตัวชี้วัด  R 51 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบัญชี 
ค านิยาม คุณภาพบัญชี หมายถึง การจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี

เป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนผลการด าเนนิงาน ฐานะทางการเงินของหน่วยบริการ รวมทั้งการมี 
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน และเป็นปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมหลัก ได้แก ่
          1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS 
          2. การพัฒนาคุณภาพบญัชีด้วยอิเล็คทรอนิคส ์
          3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มติิดา้นงบการเงิน 
กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS 
    -เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 
1.แนวทางการน าเงินนอกเข้าGFMISด้วย บช01 และ บช.11 
2.โปรแกรม Mapping ผัง GL ไปสู่ GFMIS 
3.รายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
-หน่วยสนับสนุน 
กองบริหารการคลังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



171 
 

 
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี(Accounting Audit : AC)   
-เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. โปรแกรมตรวจสอบประเมินคณุภาพบญัชี อิเลคทรอนิคส ์
2. คู่มือตรวจสอบงบทดลอง  
3. คู่มือตรวจสอบบญัช ี
-หน่วยสนับสนุน 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มิติด้านงบการเงิน(Electronics 
Internal Audit :EIA) 
-เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 
      1.โปรแกรมประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์5 มติิ Electronics Internal 
Audit : EIA  ดา้นมิติงบการเงิน 
2.คู่มือการประเมิน 5 มิต ิ
-หน่วยสนับสนุน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดน้ าหนักคะแนนแต่ละกจิกรรมดังนี้ 
1. การพัฒนาการน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS   (น้ าหนักร้อยละ 30) 
2. การพัฒนาคุณภาพบญัชี (Accounting Audit: AC) (น้ าหนักร้อยละ 40) 
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์  
 (Electronics Internal Audit :EIA)มิติด้านงบการเงิน  (น้ าหนักร้อยละ 30) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง โรงพยาบาลมผีลคะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
จากคะแนนรวม ร้อยละ 100 

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564 ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
3.ใช้เป็นเครื่องมือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีจัดเก็บข้อมลู 1.การพัฒนาการน าข้อมลูเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS 

  :เก็บข้อมูลจากรายงานงบทดลองจากระบบ GFMISรายเดือน 
2.การพัฒนาคุณภาพบัญช:ี เก็บข้อมูลจากระบบอิเลคทรอนิคส์รายเดือน  
3.การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์  
   (Electronics Internal Audit :EIA) มิติด้านงบการเงิน : เก็บข้อมูลจากระบบ 
อิเลคทรอนิคส์ไตรมาสที่ 4 

แหล่งข้อมลู จาก Website  1.Webonlineintra.gfmis.go.th 
                   2. www.hfo 64 .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 
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking (รอบท่ี 1 /รอบท่ี 2) 
แต่ละไตรมาสจะแบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินเป็น 5 ข้ันตอน โดยพิจารณาจากความส าเร็จ 
ของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ขั้นตอนที่ 1 
(1 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2 
(2 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 
(3 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 4 
(4 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 
(5 คะแนน) 

1.การพัฒนาการ
น าข้อมูลเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ GFMIS 
 

หน่วยบริการ
ก าหนดเป็น
นโยบายการน าเงิน
นอกงบประมาณ
ฝากธนาคาร
พาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS  

มีผู้รับผิดชอบ
ระดับหน่วยบริการ 
ติดตาม กับกับการ
น าข้อมูลเงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย ์
เข้าระบบ GFMIS 
 รายเดือน 

ไม่มีบญัชีเงิน
นอก
งบประมาณ
ฝากธนาคาร
พาณิชย์
ประเภทฝาก
ประจ า 

หน่วยบริการน า
เงินนอก
งบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ 
GFMIS ด้วย บช.
11  
 รายเดือน 

หน่วยบริการม ี
รายงานการ
ประเมินผล
ความถูกต้อง
บัญชีเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร 
ในระบบ 
GFMIS ถูกต้อง 
รายไตรมาส 

2.การพัฒนา
คุณภาพบญัชี 
(Accounting 
Audit: AC) 

มีคณะท างาน
พัฒนาระบบบัญชี
ของหน่วยบริการ 
เพื่อ ก าหนด
ประเด็นปัญหาที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
บัญชีซึ่ง
ประกอบด้วย
ตัวแทนจากทุก
กิจกรรมงาน 
และมีการประชุม
อย่างน้อย 
ทุกไตรมาส  

คณะท างาน มีการ
รายงานถึง
ความก้าวหน้าของ
การแก้ไขปัญหา
เสนอต่อผูบ้ริหาร 
(ทุกไตรมาส) 

มีการเสนอ
รายงานการเงิน            
การวิเคราะห์
สถานะการเงิน
ของ รพ. เสนอ
ต่อผู้บริหาร  
(ผอ. รพ.)  
ทุกไตรมาส 

มีรายงาน
การเงิน       
ของลูกข่าย  
(รพ.สต.) ส่ง
ส่วนกลางได้ครบ 
ทุกแห่ง 

ผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับ    
(คุณภาพบญัชี
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยบริการ  
แม่ข่าย ผ่าน
เกณฑ1์00 %)  
 

3.การประเมิน
ระบบควบคมุ
ภายในด้วย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(Electronics 
Internal Audit 
:EIA)มิติด้าน 
งบการเงิน  
 

มี คณะกรรมการ/
คณะท างานระบบ
ตรวจสอบอตัโนมตัิ 
5 มิติ ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการ/
คณะท างานฯมีการ
ประเมินแนบไฟล์ 
ตามหัวข้อแบบ
ประเมินท่ีก าหนด
มิติด้านงบการเงิน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 
ธันวาคม 2563 
เป็นต้นไป  

หน่วยบริการดู
ผลการประเมิน
ตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม 
2564 และ
เสนอผลการ
ประเมิน มิติ
ด้านงบการเงิน 
ให้ ผอ.รพ.
รับทราบ 

หน่วยบริการดู
ผลการประเมินฯ 
และมผีลคะแนน 
มิติด้านงบ
การเงิน ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ต้อง
จัดท า
แผนพัฒนา
องค์กรที่พบ
จุดอ่อน 

มีผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
-มีผลคะแนน
ประเมินมิตดิ้าน
งบการเงินไมต่่ า
กว่าร้อยละ 90 

 
วิธีการประเมิน ผู้ประเมินจะประเมินทุกๆขั้นตอนท่ีมีความส าเร็จ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.การพัฒนาการน าข้อมลูเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS 
2. การพัฒนาคุณภาพบัญช ี(Accounting Audit: AC) 
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มติิด้านงบการเงิน  
 (Electronics Internal Audit :EIA) นางล าดวน ศรีขาว 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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หน่วยงานประมวลผล 
และผู้จัดท าข้อมลู 

1) 1. กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางล าดวน   ศรีขาว         โทร. 081- 955-5620 
นายอดิศักดิ์  ชามาตย์       โทร 082-1591889 

 



ภาคผนวก 

01 
02 

03 04 

05 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

นายแพทย์สวุิทย ์โรจนศักดิ์โสธร 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี



ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ  (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579)  

เป้าหมาย
แต่ละระยะ  

เป้าหมาย  

ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขสภาพ 
ทีร่วมพลังสังคม  

เพื่อประชาชนสุขภาพด ี
พัฒนาและอภิบาล 
ระบบสุขภาพ 

อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ 

จุดยืน
องค์กร  

บริหารจัดการหน่วยบรกิารและขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

ส่วน
ภูมิภาค 

ส่วน 
กลาง 

พัฒนาโยบาย ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 



 ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพฒันางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ 
 และโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ

 ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตสาธารณสขุไทย 
   โลกหลัง  COVID - 19 ?  
 ออกแบบระบบสาธารณสขุที่ปลอดภัย 
 ออกแบบการด าเนินชีวติ เพื่อตั้งรับสถานการณไ์ด้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

   กระทรวงสาธารณสุข องค์กรหลักของไทย ในการออกแบบระบบสาธารณสุข 
 ไปสู่การปฏิบัติของทุกคนในประเทศ 

1. ยกระดับ ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง คนไทยทุกคน ต้องมีหมอ 3 คน 
   เป็นหมอประจ าตัว   
2. เร่งสร้าง เศรษฐกิจสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน  
3. ส่งเสริม สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึง ได้ใช้อย่างครอบคลุม  
4.พัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์  
  ได้อย่างมีคุณภาพ ลดเหลื่อมล้ า ของหน่วยบริการ 
5.องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ควบคุมการด าเนินงานให้ถูกต้อง โปร่งใส 

Fly Together to the Future  
“New Normal Healthcare” 

4 ประเด็นมุ่งเน้น 
   1. สุขภาพดีวิถีใหม่ 
   2. New Normal Medical Care 
   3. ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
   4. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง 
      สุขภาพนานาชาติ  

New normal  

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชน  
=  

สร้างเกราะป้องกัน ให้กับประเทศ  



นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 - 2565 
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง 



นโยบาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564  



1 แผนงาน  
 3 โครงการ 
 

 4 ตัวชี้วัด 

 5 แผนงาน  
 8 โครงการ 
 

 15 ตัวชี้วัด 

4 แผนงาน  
 8 โครงการ 
 
 19 ตัวช้ีวัด 

 5 แผนงาน  
 24 โครงการ 
 

 37  ตัวชี้วัด 

15 แผนงาน 42 โครงการ 
75 ตัวชี้วัด 

นโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 

Excellence 4 
9+1  

นโยบาย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

6  

แผนงาน โครงการ และตัวชี๊วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กระทรวงสาธารณสุข 



1. One Health 

 2. Single plan  
    - แผนงาน,แผนคน ,แผนลงทนุ,วสัด ุ

    - Zero Sum Game 

 3. ก ากบัแผนอย่างเคร่งครัด 

 4. ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5.  มี PM ก ากบัติดตามทกุงานอย่างตอ่เน่ือง 

“7 ประเด็น Retreat”  

5 ประเด็นมุ่งเน้น  



01 

02 

03 04 

05 

Investment Budget 
สนับสนุนงบเพ่ือการปรับปรุง
รพ. เช่น ห้องน ๊า การทาสี 

OPD 
จัดระบบ OPD Online 
แพทย์ไปเฉพาะ PCU 
กระจายผู้ป่วย NCD  
ตามหลัก 30– 40-30 

MCH 
การจัดซื๊อนม  
(กองทุนต าบล)   

ยาเม็ดเสริมธาตเุหล็ก 
(PP) ,Hct,ยาป๋องกัน
การคลอดก่อน
ก าหนด & นมแม่ 

Patient 
การดูและผู้ป่วย 

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
พระราชานุเคราะห์ 

ทุกพระองค์  
(3 หมอ 1 ผู้ช่วย) 

HR 
การวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง  
ทีต่้องมกีารพัฒนา
ทักษะเฉพาะ 
 

The Must 
‘64 

I-MOPH 

ส่ิงแวดล้อม 

The Must  The Must  



Digital Transformation, 
Refer , IMC  

6 

DM , HT , CKD 
Stroke , STEMI 

2 

ปฐมภูมิ 
3 

โรงเรียน 
5 

MCH , ผู้สูงอาย ุ
1 

OVCCA , TB  
4 

HR 
7 

7 ประเด็น Re-Treat 

ปีงบประมาณ 2564 



Zero MMR เด็กพัฒนาการสมวัย 

บริการ  
 Preterm Labor (จัดให้มียาภายใน ม.ค.64) 
 One Province One Labor room 
 Blood Bank 
 ระบบส่งต่อ /Fast track 

บริหารจัดการ  
 MCH Board  
 Update CPG  
 รพ. มาตรฐาน MCH 

พัฒนาบุคลาการ  
 เพิ่มทักษะ  
 ซ้อมแผนคลอดวิกฤติ 

พัฒนาภาคีเครอืข่าย  
 CFCT 
 พมจ., อปท. 

สร้างความรอบรู้  
 โรงเรียนพ่อแม่  
 Application Line  

- Pink book 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 
- ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
 

การจัดการข้อมูล  
 UB-SIMs, ก.2 Plus, Save mom  
 คืนข้อมูล 

 Health Activity 
 พัฒนาการเด็ก (คัดกรอง/ ประเมินซ้้า/ส่งต่อ ) 
 TEDA4I 100% (จัดระบบภายใน ธ.ค.63) 
 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 เฝ้าระวังภาวะซีด 

(เจาะ Hct ,ธาลัสซีเมีย,ยาเสริมธาตุเหล็ก) 

 Health workforce 
 พัฒนาทักษะ จนท. 
 ทักษะการวินิจฉัยชุมชน 

 Social Activity 
 CFCT ต้นแบบ  

(1 อ้าเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ 1 รพ.สต. 1 CFGT ) 
 ธนาคารนมแม่ (1 อ้าเภอ 1 ธนาคาร) 
 ศูนย์เด็ก High scope (1 อ้าเภอ 1 ศูนย์) 
 หมู่บ้านต้นแบบโภชนาการ 
 ตักบาตรนมจืด 
 ห้องสมุดนิทาน (จัดระบบยืม) 
 ลูกหลานชุมชน 
 นม 90 วัน 90 กล่อง (ประเมินผลลัพธ์) 

 Partnership 
 อปท. /พมจ. /โรงเรียน 
 NGOs 

 Techno Medicine 
 UB-SIMs /Application 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 
 Care plan 



 Long Term Care 
 พัฒนา CM/CG 
 คุณภาพการดูแล 
 ADL / ต้อกระจก  

 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 กองทุน เครื่องมือ อุปกรณ ์
 ศูนย์อุปกรณ์ ระบบการยืม 
 พื้นที่น าร่อง(อ้าเภอ ละ 1 -3 ศูนย์) 

 การจัดส่ิงแวดล้อม ป๋องกันหกล้ม 
 ส ารวจความเสี่ยงของบ้าน (ภายใน ธ.ค.63) 
 จัดการความเส่ียง  

(ไตรมาส 2 = 1 หมู่บ้าน 1 รพ.สต. ) 
 จัดสิ่งแวดล้อมให้สะดวก ปลอดภัย 

 ส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ 
 ส ารวจพฤติกรรม 
 ส่งเสริม พฤติกรรม 5 อ 2 ส. 
 ฝึกกล้ามเน้ือเฉพาะส่วนป้องกันการหกล้ม 
 Wellness plan (6 ด้าน เคลื่อนไหวดี สมองดี 

โภชนาการดี ช่องปากดี สุขภาพจิตดี 
สิ่งแวดล้อมด)ี 

 โรงเรียน ชมรม ผู้สูงอายุ 
 ส่งเสริมการจัดตั้ง รร.ผู้สูงอาย ุ
 ตามเป้าหมาย 

 ประเมิน รร. ผู้สูงอายุ ทุกแห่ง 
 บทบาท ชมรม ผู้สูงอายุ เช่น จิตอาสา 
กิจกรรมใน ศพด. 

 ข้อมูลนวัตกรรม 
 วิเคราะห์ข้อมูล  แก้ปัญหา 
 กายฟิต จิตดี มีออม โมเดล 

กลุ่มติดสังคม กลุ่มพ่ึงพิง 
เปราะบาง 



 3 A (Alert,Alarm,Alife) 
 Base on 2 hr 
 ระบบ Consult  
 ระบบยา rt-PA 
 Service 

(Stroke Unit,Stroke corner) 

ลดผู้ป่วยรายใหม่ 
1 

ลดความรุนแรง 
2 

Good control DM HT  

3 

เจ้าหน้าที ่
4 

Community 
Social 

5 

 Health Literacy 
เด็ก (สื่อที่เหมาะสม, บุคคลต้นแบบ) 
ปชช. (ปกติ , เสี่ยง) 
ร้านอาหาร  (ลดเค็ม ,ปรับมาตรการ,  
              สติ๊กเกอร์อาหารเพ่ือสุขภาพ) 

 มาตรการทางสังคม 
 ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD  
(1 รพ.สต. 1 หมู่บ้าน) 

 Health Literacy 
• อ่านฉลาก โภชนาการ 
• Salt Meter /เครื่องวัดความหวาน 

 Service 
• พัฒนาระบบ  

• Tele,ประเมินคุณภาพการรักษา 
• ฐานการเรียนรู้ ใน รพ. 
• แพทย์ให้บริการ เฉพาะ PCU 
• ลดแออัด (30:40:30) เพิ่มวันบริการ 
• เฝ้าระวัง อาหารเสริม สมุนไพร 

• Lab /กรอบยาโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต. 
 ระดับอ าเภอ 

•  ก ากับติดตาม(Data,ต่อเนื่อง) 
•  คืนข้อมูล 

 สื่อสารนโยบาย 
 พัฒนาทักษะ 
 บุคคลต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ 
 อสม.แกนน า 

 พชอ. 
 ช่องทางสื่อสาร ที่เหมาะสม 
 วัด (งานบุญ ,ถวายความรู้) 

 โรงเรียน ,ศพด.  
(สร้างกระแส,ก าหนดมาตรการ) 

 Seamless 
 ระบบยา SK 

(100% ธ.ค.63)  

 อสม. จับ AF 
 อสค. 

Stroke  STEMI 

1.ค้นหากลุ่มเส่ียง /สต๊ิกเกอร์ที่บ้าน 
2. EMS Fast track 
3. Med จัดบริการ 24 ชม. 
4. CPG (การให้ยา Med ,Cadio) 



 บริการในหน่วย  
• Holistic Care 
• จัดกลุ่มผู้รับบริการ 
• วางแผนดูแลต่อเน่ือง 

 บริการนอกหน่วย 
• เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ครอบครัว,ชุมชน) 
• เพิ่มการเข้าถึงในภาวะวิกฤติ 
• จัดระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 

 บริการต่อเน่ือง  

Data base 
1 

System 
2 

3.Qaulity 
3 

4.HRD/HRM/HRP 

4 

5.Health Literacy 

5 

 วินิจฉัยครอบครัววินิจฉัยชุมชน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยบริการ 
 ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 

 พชอ. 
 ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 รพ.สต.ติดดาว 
 PCU ,NPCU  

(ตามเกณฑ์ ระบบ register คกก.ที่ปรึกษา) 
 3 หมอ 1 ผู้ช่วย 

•แพทย์ FM 
•สหวิชาชีพ 
•อสม.  
•อสค. 

 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สนับสนุนสื่อ 
 พัฒนาช่องทางสื่อสาร 
 พัฒนาต้นแบบด้านสุขภาพ 
  ( อสม.อสค.,ยุว อสม.) 

เพ่ิมใ น Mind Map 



4.OV / CCA 4.TB 

1 

คัดกรอง OV 

การรักษา 

สิ่งแวดล้อม 
Health Literacy 

2 

3 
4 

 อปท.ทุกแห่งมีการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก 

 GPS รถขนสิ่งปฏิกูล 
 ประเด็น พชอ. 

 จัดระบบคัดกรอง 
  พัฒนาทักษะ จนท. 
  ระบบข้อมูล (แทน Isan cohort) 

 ผู้ประกอบการ (ประเมินร้านสมต า) 
 ประชาชน (สื่อสารการบริโภค) 
 นักเรียน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /
หลักสูตร E-Book) 

 จนท.สธ. (สร้างต้นแบบ) 

 พัฒนาทักษะบุคลากร 
 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง /ให้ยา 
 จัดระบบบริการ 
 ระบบส่งต่อ 
 ระบบข้อมูล รายงานผล 

1 

3 

4 

2 

Health 
Literacy 

TB 
Screening 

ดูแล Pt. 
 3 C / 2-2-2 

ลดอัตราเสียชีวิต (<3%) 
 ลดอัตราขาดยา (=0%) 

ลดอัตราการรักษาเกินเวลา 

 ประชาชน 
 นักเรียน 
 นักศึกษา 

 เชิงรุก 
 ตั้งรับ 
 AI อ่าน CXR 



พัฒนาบุคลากรและ
ระบบสนับสนุน 

1 

2 

3 

4 

ขับเคล่ือน แก้ปัญหา และ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

คัดกรองสุขภาพนักเรียน 
คุณภาพ ครอบคลุม 

ครบถ้วน  

ประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คู่มือ /หลักสูตร 
 พัฒนาศักยภาพ จนท. 
 อบรม ครู อสร.  

 พชอ. 
 กรรมการศึกษา  
 ทีมวัยเรียนระดับอ าเภอ 
 สร้างนวัตกรรม 

 ปฏิทินการด าเนินงาน 
 บูรณาการ คัดกรองสุขภาพ 
 จัดกลุ่มปัญหา ส่งต่อ 

 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
 รับรอง โรงเรียนรอบรู้ โดยทีม อ าเภอ 
 รับรอง โรงเรียนต้นแบบ โดยทีมจังหวัด 
 HL ต้นแบบ (ครู นักเรียน จนท.) 





6. Digital 
Transformation, 

Refer , IMC  

Smart Refer 

People 

Smart Office 

 Data Center 

  GIS (EMS, ระบุต ำแหน่งควำมเสี่ยง) 

 System (Ambulance 

Tracking) 

 Primary 

 (Palliative ,ดูแลต่อเนื่อง) 

 Secondary 

 (Single program) 

 Man  (โปรแกรมโยกย้าย, HROPs) 

 Money ( ระบบ Claim, วิเคราะห์ต้นทุน) 

 Material  (ระบบ Stock, รายงานการใช้) 

 Management  
(โปรแกรมบริหารแผนวาน โครงการ) 

Data Governance 

HIS 

 Mobile 

App 

 Line bot 

 HAIT 

 IPD Paperless 

 Tele med 

 Que 

 Data Exchange 

 One program One province 
 ระบบแจ้งเตือนการนัด 



7.HR 

น ำเสนอสด 
วีดีทศัน์ 

HRD 
HRP HRM 

  หลักสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมาย (ธ.ค.63) 
 ผช.สสอ., หน.ฝ่ายบริหาร รพ. 
ผช.หน.กลุ่มงาน 

 สสอ., ผอ. หน.กลุ่มงาน 
 ผอ.รพ.สต.,หน.ปฐมภูม ิ
 หน.กลุ่มงาน รพ./ สสอ,  
รอง หน.กลุ่มการฯ รพ. 

 กลุ่ม Talent 

 วางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
  และความก้าวหน้า 

 Talent Management 
 แผนพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย 

หน่วยบริการ หน่วยงาน 

 HROPs 
 คนตรง จ. 
 กรอบอัตราก้าลัง รพ.สต.เปิด

ใหม ่
  Talent Management 

 



   การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 PM จังหวัด,อ าเภอ ทุกงาน 
 ระบบรายงาน 
  (Ub-SIMs , HDC, Cockpit, อื่นๆ) 
  กวป. ประชุมประจ าเดือน 
  นิเทศ ผสมผสาน 

นิเทศรอบที่ 1 
 

ประเมินผล
รอบ 6 เดือน 

ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64 เมย.64 พค.64 มิย.64 กค.64 สค.64 กย.64 
ต.ค.พ.ย.63 

ประเมินผล
รอบ 12 เดือน 

รับตรวจราชการ 
รอบที่ 1 

รับตรวจราชการ 
รอบที่ 2 

Retreat /ก าหนด
นโยบาย 

แถลงนโยบาย /MOU 
(2 ธ.ค.63) 

ทบทวน 
ปรับแผนกลางปี64 

วางแผน 
 ปี 65 นิเทศรอบที่ 2 

 

Policy 64 

7 ประเด็น 
Retreat 64 

4 Excellence 



รายละเอียด Re-Treat  ทั้ง 7  ประเด็น  และ Gantt chart 
ประจ าปีงบประมาณ  2564

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



01

02

03 04

05

06

07

MCH 
ผู้สูงอายุ 

NCD  Stroke
STEMI

หัวขอ้น ำเสนอ

หัวขอ้น ำเสนอ

รายละเอียดเนือ้หา 

รายละเอียดเนือ้หา 

ประเด็น Re-Treat 2564

ปฐมภูมิ OVCCA  TB

Setting 
โรงเรียน

DT  referral 
system   IMC

HR



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
แม่  เด็ก  ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง



                         ประเด็น :   1. การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT หมู่บ้านต้นแบบ 
เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี มีทีม CFCT ท่ีเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นท่ีอื่นได้ 
วัตถุประสงค์ Child Family Community Team หรือตัวย่อ CFCT คือทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวในชุมชน  ท่ีจะ

มีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัวอย่างเป็น
องค์รวม (ด้านร่างกาย - ด้านสังคม : Health – Social  Activity ) โดยมีแนวคิด  
“เด็กทุกคน คือลูกหลานของคนในชุมชน” ท่ีจะต้องเติบโตเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทีม CFCT หมู่บ้าน คือ 
ผู้มีจิตอาสา ได้แก่ แม่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. ผู้สูงอายุติดสังคม เด็กและเยาวชน พระนักพฒันา ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ 
ท าหน้าท่ีด้านกิจกรรมทางสังคม เติมเต็มส่วนขาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดท้ังสร้าง 
ความรักความผูกพันท่ีดีระหว่างเด็กและครอบครัว 

กิจกรรม 1.เตรียมการ (ต.ค. - พ.ย. 63) 
   1.1 ก าหนดพื้นท่ีและเป้าหมายในการพัฒนาทีม CFCT หมู่บ้าน  ( สัปดาห์แรก พย.)  
   1.2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ี CFCT  ( ต.ค.)  
   1.3 ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินและวางแผนดูแลเด็กและครอบครัว (Care Plan)  ( ตค.) 
  1.4 จัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ (พย.) 
2. การด าเนินงาน 
  2.1 ประชุมช้ีแจงประเมินความพร้อมของอ าเภอ    
  2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ หลักสูตร 2 วัน  ( 26-27 พ.ย.63) 
  2.3 ทีม CFCT เริ่มด าเนินงาน 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
  2.4 ติดตาม ก ากับความก้าวหน้าทุกเดือน โดยการลงเย่ียมทุกเดือนๆ ละ 8 อ าเภอ จนครบ 25 อ าเภอ 
  2.5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  - รอบ 6 เดือน   ( มี.ค. 64) 
                                            - รอบ 10 เดือน  ( ก.ค.64) 
  2.6 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติทีม CFCT ดีเด่น ประจ าปี 2564 
  2.7 สรุปประเมินผล 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

25 อ าเภอ อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ทีมCFCT รวม 25 ทีม 
 

ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  2564 
ตัวชี้วัด - มีนวตกรรมการท างาน CFCT ท่ีเข้มแข็ง เป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นท่ีอื่นได้อย่างน้อย 4 ทีม  

-เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95 
-เด็กสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามประเมินซ้ า ร้อยละ 100 
-เด็กล่าช้าหลังการประเมินซ้ าต้องได้รับการส่งต่อไป รพ.โดย จนท.หรือทีม CFCT ร้อยละ 100 
-เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพ ( เต้ีย ผอม ซีด )/ปัญหาด้านครอบครัวได้รับการดูแลจากทีม CFCT อย่างต่อเนื่อง                             

ผู้รับผิดชอบ นางจิรนันท์  เวียงนนท์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          มือถือ 085-656-1588  
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์  หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ   มือถือ 089-624-9475 

 



                                                                                                                        1. การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT ตน้แบบ ประจ าปี 2564  

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ
เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1 พฒันาศกัยภาพทมี CFCT ตน้แบบ

 1.1 ก าหนดพืน้ที ่และคัดเลอืกลุม่เป้าหมาย CFCT ตน้แบบ 

      ทกุอ าเภอ
25 ทมี 15-31 PM ระดับอ าเภอ

(สสอ.)
1. 2 คณะท างานจังหวัดก าหนดหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพ CFCT และก าหนด

เครือ่งมอื Care Plan ส าหรับ CFCT ตน้แบบ
13 สสจ.อบ.

คณะท างาน MCH

1.3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ CFCT ตน้แบบ หลักสตูร 2 วนั 174 คน 26-27 สสจ.อบ.

 กจิกรรมหลกัที ่2   จดัโปรแกรมการท างาน CFCT                              

          
 2.1 เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ ร่วมกับ CFCT เยีย่มบา้นเด็กและครอบครัว พรอ้ม

ประเมนิทาง  (Social )

      เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุเมนิทางดา้น ร่างกาย (Health) ตามแบบฟอรม์

ครอบครัวทีม่หีญงิ

ตัง้ครรภแ์ละเด็ก

ปฐมวยั

 1-31 CFCT 

PM ต าบล

 2.2 เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  วเิคราะหผ์ลการประเมนิเด็กและครอบครัว เขยีน Care 

Planรายบคุคล ครอบครัว ชมุชน ด าเนนิงานตามแผนทีว่างไว ้
สตรัตัง้ครรภเ์ด็ก

ปฐมวยั

 1-31  1-31 PM ต าบล

 2.3 ด าเนนิกจิกรรมทางสงัคมโดยใชป้ระเพณีวัฒนธรรมเป็นตัวเชือ่มประสานขอ

ความร่วมมอืจากชมุชนในการดแูลเด็กและครอบครัวตาม Family Care Plan และรับ

ฟังปัญหาของครอบครัว หาทางแกไ้ขและชว่ยเหลอื

/ / / / / / / / / CFCT 

PM ต าบล

 2.4 CFCT ร่วมกับ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุจัดกจิกรรมเชงิรุกในพืน้ที่

เชน่เยีย่มบา้นเด็กเปราะบาง, การตดิตามเด็กลา่ชา้ใหเ้ขา้ถงึบรกิาร, จัดกจิกรรมเลา่

นทิานสูล่กูหลาน  นมกน้บาตร เป็นตน้

/ / / / / / / / / CFCT 

PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่3 ประเมนิผลและถอดบทเรยีน

3.1 เยีย่มเสรมิพลัง ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง 25 ทมี ทมี1-5 ทมี6-10 ทมี11-15 ทมี16-20 ทมี21-25 PM จังหวัด

PM อ าเภอ

3.2 สรปุผลความกา้วหนา้ของโครงการ 2 ครัง้ / / PM จังหวัด

 3.3 ถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชดิชเูกยีรต ิCFCT  1 ครัง้ / PM จังหวัด



 

ประเด็น :    2. ธนาคารนมแม่ และมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ 
เป้าหมาย มีธนาคารนมแม่ท่ีได้มาตรฐานในสถานประกอบการ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 แห่ง และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ได้ 
วัตถุประสงค์ ธนาคารนมแม่ และมุมนมแม่ เป็นรูปแบบส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง

น้อย 6 เดือนและเป็นการสนับสนุนให้สถานท่ีท างานจัดสถานท่ีให้พนักงานได้เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
อันจะน าไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต 
โดยจัดใหม้ีมุมนมแม่ หรือ ธนาคารนมแม่ซึ่งมีความพร้อมในด้านสถานท่ี การจัดส่ิงแวดล้อม บุคลากรท่ีท า
หน้าท่ีให้ความรู้และค าปรึกษา รวมทั้งอุปกรณ์ในการบีบเก็บน้ านม เช่น ถุงเก็บนมแม่ เครื่องปั๊มนม ตู้แช่น้ านม
เป็นต้น  

กิจกรรม ขั้นเตรียมการ  
1พัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ โดย 
- แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีทุกขั้นตอน 
ต้ังแต่การวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามผล 
2.รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ของพนักงานในสถานประกอบการ 
3.เยี่ยมประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
4.ก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริม การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการร่วมกัน 
ขั้นด าเนินงาน  
1.ประกาศนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ และ MOU ร่วมกัน 
2.ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
3.จัดมุมนมแม่ และจัดหาอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการบีบน้ านม เช่นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า ตู้เย็นเก็บน้ านม ถุงเก็บน้ านม 
อ่างล้างอุปกรณ์ รวมทั้งจัดสถานท่ีให้เป็นส่วนตัว สุขสบาย ไม่มีเสียงรบกวน 
4.จัดนิทรรศการความรู้เรื่องการบีบเก็บน้ านม โดยพยาบาล ในสถานประกอบการ ให้ค าปรึกษากับพนักงาน 
5.จัดท าแบบบันทึกการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
6.ติดตามประเมินผลเย่ียมเสริมพลัง โดยคณะท างานทุก 3 เดือน 
7.จัดเวทีสรุปผลการด าเนินงาน และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

สถานประกอบการท่ีมีพนักงาน ต้ังแต่ 200 คน ขึ้นไป   จ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
บริษัทไบโอเอสธานอล อ.นาเยีย  บริษัทเอี่ยมอีสาน อ.น้ ายืน  บริษัทก้าวหน้าไก่สด อ.วารินช าราบ 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
  ตัวชี้วัด 1. มีธนาคารนมแม่ / มุมนมแม่ ในสถานประกอบการท่ีเป็นต้นแบบอย่างน้อย 2 แห่ง 

2. อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มากกว่าร้อยละ 50 
ผู้รับผิดชอบ นางยุพีพร มีแก้ว                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         มือถือ ๐๙๘ ๒๐๕ ๘๗๓๕ 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์    หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ     มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 



                                                                                 2. ผังก ากับ การพัฒนา มมุนมแมใ่นสถานประกอบการและสถานบรกิาร จังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ

เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1 ประเมนิความพรอ้มสถานประกอบการ

 1.1 คณะท างานพบผูบ้รหิารกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวัดเสนอแนวคดิ

การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นรูปแบบ "มมุนมแม่" ส าหรับสถานประกอบการ
19

PM จังหวดั

1. 2  คณะท างาน ลงเยีย่มสถานประกอบการเพือ่ประเมนิความพรอ้มในการพัฒนา 

และชีแ้จงแนวทางการพัฒนามมุนมแมพ่รอ้มการจัดบรกิารสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ย

นมแม ่การจัดเก็บขอ้มลู และการตดิตามผล
4 แหง่   5 - 6




PM จังหวัด

1.3 สถานประกอบการประเมนิตนเอง  และแสดงความจ านงเขา้รว่มโครงการ 4 แหง่ 15-30




PM จังหวัด

 กจิกรรมหลกัที ่2  การจดัมมุนมแมใ่นสถานประกอบการ                     

                 

 2.1 จัดพธิลีงนาม MOU ระหวา่งผูบ้รหิารสถานประกอบการและหน่วยภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง
ผูบ้รหิารสถาน

ประกอบการ
กวป.




PM จังหวัด

 2.2 ผูบ้รหิารสถานประกอบการประกาศนโยบายและประชาสมัพันธก์ารสง่เสรมิการ

เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่  1- 31 สถานประกอบการ

 2.3 จัดตัง้มมุนมแมใ่นสถานทีท่ีเ่หมาะสม พรอ้มอปุกรณ์ เครือ่งมอืตามเกณฑ์

มาตรฐาน  และมบีคุลากรท าหนา้ทีใ่หค้ าปรกึษา / สถานประกอบการ

 2.4 ใหบ้รกิารมมุนมแมแ่กพ่นักงาน / / / / / / / / / สถานประกอบการ

 2.4 สถานประกอบการจัดกจิกรรมรณรงค์/อบรมใหค้วามรูแ้กพ่นักงานในเรือ่งการ

สง่เสรมิสขุภาพ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และพัฒนาการเด็ก
ปีละ 2 ครัง้ / / / / / / / / /

PM อ าเภอ

สถานประกอบการ

2.5 จัดเก็บขอ้มลูการรับบรกิารตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และเสนอผูบ้รหิารสถาน

ประกอบการ
ทกุ 3 เดอืน / / / สถานประกอบการ

 

กจิกรรมหลกัที ่3 ประเมนิผลและถอดบทเรยีนเชดิชูเกยีรต ิ

3.1 คณะท างานเยีย่มเสรมิพลัง ตดิตามความกา้วหนา้ รับทราบปัญหา

อปุสรรค ทกุ 3 เดอืน / / /
PM จังหวัด

PM อ าเภอ

3.2 สรปุผลการด าเนนิงาน ทกุ 6 เดอืน / /
PM จังหวัด

 3.3 คณะท างานประเมนิคัดเลอืกมมุนมแมด่เีดน่ระดับจังหวดั ปีละ 1 ครัง้ /
PM จังหวัด

PM อ าเภอ

 3.3 ถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชดิชเูกยีรต ิการพัฒนามมุนมแมใ่น

สถานประกอบการดเีดน่
ปีละ 1 ครัง้ /

PM จังหวัด



ประเด็น   :  3.การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ High  Scope ในศูนยพ์ฒันาเดก็จังหวัดอบุลราชธานี 

เป้าหมาย มีศูนย์พัฒนาเด็กที่ใช้การเรียนแบบ High  Scope ท่ีสามารถเป็นตัวอย่างได้ อย่างน้อยจ านวน 1 แห่ง  
-เพื่อให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในศูนย์เด็กได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาโดยการเรียนรู้แบบลงมือท าผ่านการเล่นท่ี
หลากหลาย ด้วยสื่อและกจิกรรมท่ีเหมาะสมกับพฒันาการของเด็ก เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ และรู้จักวางแผนแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา 
- ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต  มีพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เร่ืองการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป (High Scope)  เพื่อให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในศูนย์เด็กได้รับการพัฒนาทาง
สติปัญญา-สังคม โดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วยตัวเอง  ผ่านการเล่นท่ีหลากหลาย 
ด้วยสื่อและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักวางแผนแก้ไขปัญหา เด็กมีประสบการณ์ตรงกับคน สิ่งของ เหตุการณ์ และความคิด ซึ่งนับว่าเป็นทักษะท่ีส าคัญ
ในโลกยุคสมัยน้ีเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาและสังคม เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไป 

กิจกรรม ข้ันเตรียมการ 
1.ลงเยี่ยมพื้นท่ีน าเสนอแนวคิดการพัฒนากับผู้บริหารศูนย์เด็กในพื้นท่ีท่ีมีความสนใจ ( อบต. เทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง) และประเมินความพร้อมของศูนย์เด็กที่จะยกระดับพัฒนาเป็น High Scope (สถานท่ี ครู 
งบประมาณของท้องถ่ิน) 
2. รวบรวมรายช่ือศูนย์เด็กท่ีมีความพร้อมจะพฒันา 
3. ประสานขอรับการสนับสนุนเบ้ืองต้นจากมูลนิธิไรซ์ไทยแลนด์   
ข้ันด าเนินการ 
1.อบรมครูผู้ดูแลเด็ก หลักสูตรการเรียนรู้แบบ High Scope โดยใช้งบประมาณของท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบ     ศูนย์เด็ก
ดังกล่าว หลักสูตร 11 วัน (19,500 บาท/คน รวมค่าอาหารและท่ีพัก)  
2. อบต. หรือเทศบาล จัดสถานท่ี พร้อมวัสดุอุปกรณ์ มุมการเล่นตามแนวทางHigh Scope โดยการมีส่วนร่วมของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง  
3. จัดพิธีเปิดตัวศูนย์เด็กที่มีการเรียนรู้แบบ High Scope โดยเชิญ ท้องถ่ิน ครูผู้ดูแลเด็กจากพื้นท่ีอื่นมาร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย  
4.คณะท างาน ติดตามผลการพัฒนา เมื่อครบ 2 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน  
5. จัดเวท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ ศูนย์เด็ก High Scpoe แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญ
ผู้บริหารศูนย์ (อบต. / เทศบาล) ครูศูนย์เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง) 
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาขยายผล ต่อยอด 
7. สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินการ   อ าเภอดอนมดแดง  กุดข้าวปุ้น   นาตาล  (น าร่อง) 
ระยะวลา  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  2564 
ตัวช้ีวัด จังหวัดอุบลราชธานีมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย High Scope อย่างน้อย 1 แห่ง               
ผู้รับผิดชอบ นางราภรณ์ ศุภนิกร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             มือถือ ๐๘๖ ๗๑๘ ๒๓๗๕ 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ  มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 

 



                                                                                                            3. ผังก ากับ การพัฒนาศนูยเ์ด็ก ไฮสโคป (High Scope) ตน้แบบจังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ

เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1 ประเมนิความพรอ้ม

1. 1  คณะท างานพบปะผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่เสนอแนวคดิการพัฒนาและเยีย่มศนูย์

พัฒนาเด็กเพือ่ประเมนิความพรอ้มในการพัฒนา ท าความเขา้ใจเกีย่วกับ

กระบวนการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพครูในศพด.การสนับสนุนอปุกรณ์ ของเลน่ 

และอืน่ๆ โดยใชง้บประมาณจากทอ้งถิน่ เป็นหลัก

อ าเภอละ 1 แหง่

รวม 25 แหง่
  5 - 6




PM อ าเภอ

1.2 ศนูยพั์ฒนาเด็กยืน่แสดงความจ านงเขา้รว้มโครงการ 6 แหง่ 15-30




PM อ าเภอ

 กจิกรรมหลกัที ่2  การสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบไฮสโคป                        

              

 2.1 ครูผูด้แูลเด็กเขา้รับการฝึกอบรมตามหลักสตูร ไฮสโคป ระยะเวลาฝึกอบรม  11

 วัน
ศนูยล์ะ 1 คน

1.ดงบังใต ้

2.วงัพระวงั

โฮ

ทอ้งถิน่

 2.2 ครู ผูป้กครอง จัดมมุการเรยีนรูต้ามหลักสตูรไฮสโคป 

 2.3 จัดพธิเีปิดตัวศนูยพั์ฒนาเด็กไฮสโคปตน้แบบจังหวัดอบุลราชธานี

ทอ้งถิน่

PM อ าเภอ

PM ต าบล

และภาคเีครอืขา่ย

 กจิกรรมหลกัที ่3  การประชาสมัพนัธ ์                                     

 3.1 ประชาสมัพันธใ์หเ้ป็นแหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน ภานนอกจังหวัด / / / / / / / /

PM จังหวัด

PM อ าเภอ

PM ต าบล

และภาคเีครอืขา่ย

 

กจิกรรมหลกัที ่3 ประเมนิผลและถอดบทเรยีนเชดิชูเกยีรต ิ




3.1 คณะท างานเยีย่มเสรมิพลัง ตดิตามความกา้วหนา้ รับทราบปัญหา

อปุสรรค 
ทกุ 3 เดอืน / / /

PM จังหวัด

PM อ าเภอ

3.2 สรปุผลการด าเนนิงาน ทกุ 6 เดอืน / /
PM จังหวัด

 3.3 คณะท างานประเมนิคัดเลอืกศนูยพั์ฒนาเด็กไฮสโคปดเีดน่ระดับจังหวดั ปีละ 1 ครัง้ /
PM จังหวัด

PM อ าเภอ

 3.3 ถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชดิชเูกยีรติ ปีละ 1 ครัง้ /
PM จังหวัด



ประเด็น :   4. การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดอุบลราชธาน ี    
            
เป้าหมาย 1.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

2.เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก 0- 5 ปี ( เต้ีย ผอม ซีด ) 
3.เพื่อให้หน่วยบริการใช้ข้อมูล HDC มาขับเคล่ือนงาน 
4.เพื่อให้เด็กมีศักยภาพและคุณภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุจะเป็นผู้มีสุขภาพดี 
5.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจ 
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระดับเชาว์ปัญญาดี ส่งผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา 

วัตถุประสงค์ -ภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี ครอบคลุม ใน 4 เรื่อง ดังนี ้
1. การเฝ้าระวังภาวะ การเจริญเติบโต (ช่ังน้้าหนัก วัดส่วนสูง แปลผล) 
2. กระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการต้่ากว่าเกณฑ์ และเกินเกณฑ์ 
3. การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
4. การได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 
 จากการเย่ียมเสริมพลังในปี 2563 พบโอกาสในการพัฒนาคือความครอบคลุมในการเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตเด็ก ร้อยละ 77 ซึ่งต้่ากว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ร้อยละ 90, การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็ก
อายุ 6-12 เดือน, ความรู้และทักษะของบุคลากรสาธารณสุข อสม CFCT  ครูผู้ดูแลเด็ก, เครื่องช่ังน้้าหนัก 
ท่ีวัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน, การติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางโภชนาการท่ีเป็นระบบ รวมทั้ง
การก้ากับติดตามงานของ PMแต่ละระดับ   



 

 

กิจกรรม 1.การเตรียมการ 
 1.1.ก้าหนด PM ด้านโภชนาการ ในระดับ ต้าบล /อ้าเภอ / จังหวัด 
 1.2 คณะท้างาน -จัดท้าFlow Chart และแนวทางการด้าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
                      -จัดท้าหลักสูตรฟื้นฟูความรู้การด้าเนินงานโภชนาการ 
                     - ยกร่างโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการเพื่อให้ รพ.สต.เสนอของบกองทุนต้าบล 
 1.3.ก้าหนดห้วงเวลาประเมินภาวะการเจริญเติบโตเด็ก0-5 ปี เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
                     - สัปดาห์ท่ี 3-4 ของเดือน ธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน    
2. การด้าเนินงาน 
   2.1 ผู้บริหารมอบนโยบายการพัฒนางานโภชนาการ จังหวัดอุบลราชธานี   
   2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมโภชนาการเด็ก ส้าหรับ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ  อส
ม. ครูในศูนย์เด็ก จนท.รพ.สต./ สสอ./รพ.  หลักสูตร 2 วัน 
  2.3 จัดโปรแกรมการส่งเสริม แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ส้าหรับเด็กโภชนาการต่้ากว่าเกณฑ์ (ผอม 
เต้ีย ซีด) โดยเครือข่ายในชุมชนและหน่วยบริการในพื้นท่ี  (คก.ตักบาตรนมจืด/นม 90 วัน 90 กล่อง) 
 2.4 ก้ากับ ติดตาม   - เย่ียมติดตาม  
                         - รายงาน HDC ทุกเดือน 
 2.5 จัดเวทีน้าเสนอผลการด้าเนินงาน รอบ 10 เดือน 
 2.6 เชิดชูเกียรติพื้นท่ีท่ีมีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น  

สถานท่ี
ด้าเนินการ 

ครอบคลุม  รพ.สต.ทุกแห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  รวม 317 แห่ง 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

1. เด็ก 0-5 ปีได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต  ร้อยละ 90 
1. เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ ผอม ไม่เกินร้อยละ 5  
2. เด็ก 0-5 ปีมีภาวะโภชนาการเต้ียไม่เกินร้อยละ 10 
3. เด็ก 6 เดือน – 12 เดือน ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ 90 
4. เด็ก 6 เดือน – 5 ปีได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กร้อยละ 90 

นวตกรรม    มีศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยต้นแบบ อย่างน้อย 2 แห่ง 

ผู้รับผิดชอบ นางจิรนันท์  เวียงนนท์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ          มือถือ ๐๘๕ ๖๕๖ ๑๕๘๘ 
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ  มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 



                                                                                                                 4. ผังก ากับ โครงการเด็กอาย ุ0-5 ปีโภชนาการด ีสงูดสีมสว่น จังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ
เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1  การเฝ้าระวงัภาวะโลหติจางจากการ   

                           ขาดธาตเุหล็ก

1. 1  ก าหนดใหส้ถานบรกิารทกุแหง่การคัดกรองโลหติจากโดยการตรวจ Hct  ใน

เด็กอาย ุ9 เดอืนทีม่ารับบรกิารตรวจพัฒนาการ หรอืรับวัคซนี พรอ้มใหก้ารดแูลตาม

แนวทางทีก่ าหนดไว ้

รพ.

รพ.สต.

ทกุแหง่




PM จังหวัด

1.2 ก าหนดใหส้ถานบรกิารทกุแหง่จัดซือ้ยาวติามนิเสรมิธาตเุหล็กส าหรับ

เด็กอาย ุ6 เดอืน - 5 ปี

รพ.

ทกุแหง่
/ / 


PM อ าเภอ

 1.3 เด็กอาย ุ6 เดอืน - 5 ปี ตอ้งไดรั้บประทานยาวติามนิมนิเสรมิธาตเุหล็ก 

ทกุสปัดาห ์ๆ ละ 1 ครัง้
/ / / / / / / / / / 


PM อ าเภอ

PM ต าบล

 กจิกรรมหลกัที ่2  การสง่เสรมิภาวะการเจรญิเตบิโต                          

            

 2.1 อบรมเชงิปฏบิตักิารการเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหาโภชนาการส าหรับวทิยากรครูก

 หลักสตูร 2 วัน
80 คน 22-23 


PM จังหวัด

 2.2 อบรมครูผูด้แูลเด็ก ทมี CFCT  ผูป้กครอง ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ โดย

วทิยากรครู ก  หลักสตูร 1 วัน แบง่ออกเป็น

 4 รุน่

ธ.ค.-15 วทิยากรครูก.

แตล่ะโซน

2.3  ก าหนดใหส้ถานบรกิารทกุแหง่ชัง่น ้าหนัก วัดสว่นสงู เด็กอาย ุ0-5 ปี ทกุคน 

พรอ้มบนัทกึผล ในหว้งเวลาสปัดาหท์ี ่3-4 ของเดอืน ธันวาคม มนีาคม มถินุายน 

และธันวาคม

รพ.

รพ.สต.

ทกุแหง่

สปัดาหท์ี่

3-4

สปัดาหท์ี่

3-4

สปัดาหท์ี่

3-4

สปัดาหท์ี่

3-4




PM จังหวัด

 2.4 จัดท า Care Plan รายบคุคล ครอบครัว ในกลุม่เด็ก ผอม เด็กเตีย้ รูปร่างไมส่ม

สว่น
/ / / / PM ต าบล

 2.5 เสนอโครงการเพือ่จัดซือ้นม 90 วัน 90 กลอ่ง ส าหรับหญงิตัง้ครรภแ์ละเด็กทีม่ี

ปัญหาผอม เตีย้  และเสรมิดว้ยกจิกรรมตักบาตรดว้ยนมจดื นมกน้บาตร เพือ่

ชว่ยเหลอืกลุม่เป้าหมาย

/ / / PM ต าบล

  2.6 ประเมนิโภชนาการ กอ่น และหลัง ของหญงิตัง้ครรภแ์ละเด็กผอม เตีย้ ทกุราย

ทีก่ารไดรั้บนม 90 วัน 90 กลอ่ง ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดไว ้
/ / / / PM ต าบล

 2.7 จัดกจิกรรมทางสงัคมร่วมกับทมี CFCT เชน่การตักบาตรนมจดื  การผกูแขน

เด็กทีม่ปัีญหาโภชนาการหรอืพัฒนาการลา่ชา้แป็นลกูฮัก เพือ่เกดิความสมัพันธ์

ทางดา้นจติใจ อันจะน ามาสูก่ารดแูลเอาใสใ่จ

/ / / / / / / / / PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่3 การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและถอดบทเรยีนเชดิชู

เกยีรต ิ

3.1 ผลการด าเนนิงานจากระบบขอ้มลู HDC และUB Sims

(ความคลมุการชัง่นน.วดัสว่นสงู การรับยาวติามยิเสรมิธาตเุหล็ก การเจาะ Hct

 ในเด็กอาย ุ9 เดอืน )น าเสนอการประชมุ กวป.

ทกุเดอืน / / / / / / / / / PM จังหวัด

PM อ าเภอ

 3.2 รายงานเปรยีบเทยีบผลของเด็ก0-5 ปี และหญงิตัง้ครรภ ์ ทีไ่ดรั้บนม 90

 วนั 90 กลอ่ง

ทกุ 6 เดอืน / / PM จังหวัด

PM อ าเภอ

3.2 ทมีจังหวดัเยีย่มเสรมิพลังโดยบรูณาการรว่มกับการตดิตามทมี CFCT 

ตน้แบบ

25 รพ.สต. ทมี1-5 ทมี6-10 ทมี11-15 ทมี16-20 ทมี21-25 PM จังหวัด

 3.3 คณะท างานประเมนิคัดเลอืกหมูบ่า้นหรอืชมุชนทีม่กีารสง่เสรมิและแกไ้ข

โภชนาการเด็ก ดเีดน่ ระดับจังหวดั

ปีละ 1 ครัง้ / PM จังหวัด

 3.3 ถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชดิชเูกยีรติ ปีละ 1 ครัง้ / PM จังหวัด



ประเดน็    5. พฒันาการเด็กสมวัย 
เป้าหมาย เด็กทุกช่วงวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ พบสงสัยลา่ช้าได้รับการส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

เข้าถึง ครอบคลุม และทันเวลา  
วัตถุประสงค์ - เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีการ

เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสมองมีการพัฒนาและสร้างเส้นประสาท สร้างสมองส่วนการมองเห็น 
การฟัง การรับภาษา การพูด ความคิดและเชาวน์ปัญญา มีการพัฒนาด้านการคิด การเขียน ความสามารถใน
การรับรู้ในการเรียนรู้ และในการปรับตัวให้เข้า กับสถานการณ์ใหม่ จึงเป็นช่วงวัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เด็ก
ท่ีมีพัฒนาการสมบูรณ ์ทุกด้านตามวัยเป็นรากฐานท่ีดีส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพดี เป็น
เยาวชนและพลเมืองท่ีดี มีความฉลาดทาง สติปัญญา (IQ) และอารมณ์ (EQ) มีคุณภาพชีวิตในระยะยาวท่ีดี  
มีงานท า ลดการพึ่งพิง และไม่ก่ออาชญากรรม จึงเป็น ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นอนาคตท่ีส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กจะช่วยให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเฝ้าระวัง
พัฒนาการอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย สามารถค้นหา
ปัญหาและส่งเสริมแก้ไขต้ังแต่ในระยะแรก อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม จากพ่อแม่ครอบครัว และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
ต้ังแต่เร่ิมแรกหรือในขณะ อายุยังน้อยซึ่งเป็นช่วงท่ีสมองยังสามารถปรับตัวและพัฒนาได้ เด็กอาจเสียโอกาส 
ท่ีจะมีพัฒนาการก้าวหน้าให้ได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข  

กิจกรรม  1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการประเมิน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อ   
   พัฒนาการเด็กทั้ง 2 ด้าน ได้อย่างถูกต้อง 
        - Health activity เช่น ภาวะโลหิตจาง เต้ีย ผอม อ้วน สมาธิสั้น ฯลฯ 
        - Social activity เช่น เด็กด้อยโอกาส กลุ่มเปราะปาง ความสัมพันธ์/สถานะครอบครัวฯลฯ 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือ/คู่มือ(DSPM)อย่างถูกต้อง 
     และมีประสิทธิภาพ 
 3.พัฒนาระบบส่งต่อ และระบบติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อพบสงสัยล่าช้า  
        - การส่งต่อไปประเมินท่ี รพช.โดยเจ้าหน้าท่ี หรือ ทีม CFCT และติดตามมากระตุ้น 
          อย่างต่อเน่ือง พร้อมรายงานผลการประเมินให้จังหวัดทราบ 
 4.การติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ EF อ าเภอละ 2 แห่ง ตาม 
    แบบประเมิน EF (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

สถานท่ีด าเนินการ รพช./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง 
ตัวช้ีวัด 1.เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95 

2.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า อย่างน้อยร้อยละ 20 
3. เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามประเมินซ้ า ร้อยละ 90 
4. เด็กท่ีคัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้า ต้องน าส่งเพื่อเข้ารับการกระตุ้นด้วย TEEDA4I  
   โดย จนท.หรีอทีม CFCT ร้อยละ 100 

ผู้รับผิดชอบ นางปริตา วรากรโอฬาร          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          มือถือ ๐๙๙ ๒๖๘ ๘๕๙๙ 
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 

 



6.ผังก ากับ  พัฒนาการเด็ก  จังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ
เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1   การจดัระบบการตดิตามและการเขา้ถงึบรกิาร 

TEDA4I ส าหรบัเด็กพฒันาการลา่ชา้

1. 1  ทบทวนและชีแ้จงแนวทางการตดิตามเด็กทีม่พัีฒนาการสงสยัลา่ชา้และเด็กที่

มพัีฒนาการลา่ชา้ ใหเ้ขา้ถงึบรกิาร   

    - กลุม่เด็กพัฒนาการสงสยัลา่ชา้ ตอ้งไดรั้บการตดิตามประเมนิซ ้าคภายใน 30 วัน

 รบทกุราย

    -กลุม่เด็กพัฒนาการลา่ชา้ครัง้แรกทีค่ัดกรอง และลา่ชา้หลังการประเมนิซ ้า เขา้

รับการกระตุน้พัฒนาการดว้ย TEDA4I ทกุราย

 

PM อ าเภอ

PG เด็ก

ทกุอ าเภอ

รวม 80 คน

PM จังหวัด

1.2 ก าหนดใหม้เีจา้หนา้ที,่ อสม, ทมี CFCT เป็นผูน้ าสง่เด็กพัฒนาการลา่ชา้

ทัง้ครัง้แรกทีต่รวจพบและครัง้ที ่2 หลังการประเมนิซ ้า เพือ่เขา้รับการกระตุน้

พัฒนาการดว้ย TEDA4I     ทกุราย

รพ.สต.ทกุแหง่ / / / / / / / / / / PM ต าบล

1.3 สรา้งชอ่งทางการสือ่สารรว่มกันระหวา่ง ผูผ้ดิชอบงานพัฒนาการ รพ.สต.

 และเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบงานคลนิกิกระตุน้พัฒนาการโรงพยาบาล เชน่ไลน์

 โทรศัพย ์ฯลฯ เพือ่ตดิตามเด็กมารับบรกิารตามนัด โดยแจง้กอ่นลว่งหนา้ 2 

วนั

รพช.และรพ.สต.ใน

เครอืขา่ย

 กจิกรรมหลกัที ่2  การสง่เสรมิการเลา่นทิาน                                    

 2.1 ออกแบบและชีแ้จงการยมืหนังสอืนทิาน เพือ่ใหผู้ป้กครองเด็กทกุคนไดน้ าไป

อา่นใหเ้ด็กฟัง ทกุสปัดาห ์หมนุเวยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนไว ้

    - ดัชนทีะเบยีน รายชือ่หนังสอืนทิาน

   - แบบฟอรม์การยมืหนังสอื

   - ระยะเวลาการยมืและการคนื " ทกุวันจันทร"์

รพ.สต.ทกุแหง่ PM จังหวัด

 2.2 หน่วยบรกิารทกุแหง่ด าเนนิการส ารวจผูป้กครองเด็กกลุม่เป้าหมาย และ

ประชาสมัพันธก์ารยมืหนังสอืนทิาน และด าเนนิการใหผู้ป้กครองเด็กกลุม่หมาย

เขา้ถงึการยมืหนังสอืนทิาน

รพ.สต.ทกุแหง่ / / / / / / / / / / PM ต าบล

2.3 หน่วยบรกิารร่วมกับเครอืขา่ยในชมุชนสนับสนุนหนังสอืนทิานและของเลน่

ส าหรับลกูหลานของชมุชน

รพ.

รพ.สต.ทกุแหง่
/ / / / / / / / / / PM อ าเภอ

PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่3  การก ากบั ตดิตาม 

3.1  เยีย่มเสรมิพลัง 25 รพ.สต. / / PM จังหวัด

3.2 น าเสนอผลการด าเนนิงาน ทกุ 3 เดอืน / / / PM จังหวัด

PM อ าเภอ

3.3 ก าหนดให ้MCH Board ระดับจังหวดัและอ าเภอ มวีาระในการตดิตาม

ความกา้วหนา้การด าเนนิงาน

ทกุ 3 เดอืน / / / / MCH Board

จังหวัด

อ าเภอ



ประเด็น   6. การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คุณภาพ 

เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
วัตถุประสงค์ Long Term Care   “ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” : หมายถึง การด าเนินงาน

ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว 

กิจกรรม       1.มีคณะท างานผู้สูงอายุและก าหนดบทบาท ภารกิจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน 
 ในการวินิจฉัยชุมชนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหลายบุคคล (Care Plan) 
      2.ชี้แจงผู้บริหารระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการพร้อมค้นหาเชิญชวน
ผู้สูงอายุมีจิตอาสาที่คัดเลือก ต าบล Long Term Care คุณภาพ / ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ/นวัตกรรมดีเด่น    
      3.ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิประโยชน์
(ADL) 
      4.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ระบบข้อมูลในโปรแกรม  
3 C (ของกรมอนามัย)โปรแกรมLTC (ของ สป.สช.)/การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พ่ึงประสงค์
(H4U)ระบบการบันทึกการตรวจสุขภาพในโปรแกรมJHCIS ในการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอล
แพลทฟอร์ม และพัฒนาศักยภาพทีม PM/CM ต้นแบบ หลกัสูตร 1 วัน 
      5.ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่ผ่านการประเมินคัดกรองและมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลและ
วางแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) 
      6.มีระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกันการดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงในระดับต าบล ได้แก่ 
         - การดูส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ 
         - มีมาตรการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันตามสถานการณ์การระบาดและควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
          - การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคการจัดการขยะติดเชื้อ ที่เอื้อ
ต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในต าบล ( ประสานภาคีเครือข่าย พมจ./อปท.) 
      7.มี Care Manager/ ทีมสหวิชาชีพ/หมอครอบครัว/Caregiver อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อผล.  
อสม.และแกนน าผู้สูงอายุ ในการดูแลเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
      8.มีการประเมินผู้สูงอายุและผู้สงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนตามกลุ่มศักยภาพตามความสามรถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวันทุกราย 6,9,12 เดือนและมีการรายงานผลการประเมินการเปลี่ยนกลุ่ม
ของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงจาก 
          - กลุ่มติดเตียงมาติดบ้าน 
          - กลุ่มติดบ้านมาเป็นติดสังคม 
 
 



      9.มีระบบการบันทึกการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care  
          - รายงานการขึ้นทะเบียน CM/CG/CP 
          - การรายงานผลประเมินต าบล ตาม 6 องค์ประกอบ/ติดตามประเมินผล 
      10.ทีมจังหวัด / อ าเภอ / ต าบล เยี่ยมเสริมพลังการท างานของCM/CGทุก 3 เดือน  
      11.ประชุมติดตาทความก้าวหน้าระดับจังหวัดทุก 3 เดือน 
      12.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล นวัตกรรม ดีเด่นด้านผู้สูงอายุ 
           ปี 2564 
  

สถานที่
ด าเนินการ 

ทุก รพ.สต. ๆ ละ หมู่บ้าน รวม 317 หมู่บ้าน 
 

ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  2564 
 

ตัวชี้วัด  -ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามCare plan (ร้อยละ 85) 
 -ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามCare plan ( ร้อยละ 90 ) 
- ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสายใจ นิปัจการสุนทร      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          มือถือ ๐๙๒ ๖๖๔ ๔๔๕๙ 
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ      มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  7.  ผังก ากับ  การพัฒนางานผูส้งูอาย ุ จังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ
เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1   การพฒันา LTC คณุภาพ

1. 1  ชีแ้จงและตดิตามการเบกิจา่ยกองทนุ LTC ใหค้รอบคลมุทกุกองทนุ 238 กองทนุ 18-19 PM จังหวัด

สปสช.

ศนูยอ์นามัยที ่10

1.2 ด าเนนิการคัดกรองแบบบรูณาการ( ADL,โรคทางNCD,สขุภาพจติ,ภาวะ

สมองเสือ่ม,การพลัดตกหกลม้,ตรวจตา, ส ารวจบา้นผูส้งูอายเุพือ่ลดการหก

ลม้, พฤตกิรรมพงึประสงค)์

ผูส้งูอายทุกุคน / / PM ต าบล

 1.3 จัดการอบรมฟ้ืนฟคูวามรูส้ าหรับ CM  หลักสตูร 2 วนั แบง่ออกเป็น 2 รุ่น 180 คน 22-23

24-25

PM จังหวัด

สปสช.

ศนูยอ์นามัยที ่10

 กจิกรรมหลกัที ่2 .การพฒันากองทนุกายอปุกรณ์ส าหรบัผูส้งูอายุ

และผูพ้กิารในชุมชน                                     

 2.1 ก าหนดพืน้ทีเ่พือ่จัดตัง้กองทนุกายอปุกรณ์ส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารในชมุชน อ าเภอละ 1 แหง่ 30 PM จังหวัด

 2.2 ประสานงานจัดหาเครือ่งมอือปุกรณ์ส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 25 กองทนุ / / / / / / / / / / PMอ าเภอ/ต าบล

 2.3 จัดระบบการยมืเครือ่งมอือปุกรณ์ส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 25 กองทนุ / / / / / / / / / / PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่3  การจดัส ิง่แวดลอ้มเพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกลม้

3.1 เยีย่มส ารวจบา้นผูส้งูอายุ(บรณูาการไปพรอ้มกับการตรวจคัดกรอง ) 1 รพ.สต.

1 หมูบ่า้น
/ / PM ต าบล

3.2 รพ.สต.และภาคเีครอืขา่ย วางแผนหาแนวทางปรับปรงุสิง่แวดลอ้มบา้น

ผูส้งูอายใุหม้คีวามปลอดภัยจากการหกลม้
/ PM ต าบล

3.3 ปรับปรงุสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบรเิวณบา้นผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

เสีย่งในการพลัดตกหกลม้โดยก าหนดพืน้ที ่1 รพ.สต.1 หมูบ่า้น เป้าหมายไม่

มผีูส้งูอายลุนืลม้

1 รพ.สต.

1 หมูบ่า้น
/ / / / / / / / PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่4  การสง่เสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นชมรม

ผูส้งูอาย ุและโรงเรยีนผูส้งูอายุ

3.1 ก าหนดพืน้ทีม่โีมเดล " กายฟิต จติด ีมอีอม" อ าเภอละ 1 โมเดล โดย

ชมรมผูส้งูอาย ุหรอื โรงเรยีนผูส้งูอาย ุหรอืกลุม่ Pre Aging

25 อ าเภอ 30 PM จังหวัด

3.2 ก าหนดใหโ้มเดลตน้แบบจัดกจิกรรมออกก าลังกายแบบยดืเหยยีดเป็น

กจิกรรมหลักในการออกก าลังกาย
/ / / / / / / / / / PM ต าบล

3.3 ส ารวจพฤตกิรรมพงึประสงคใ์นกลุม่ผูส้งูอายตุดิสงัคม และสง่เสรมิ

พฤตกิรรมทีเ่ป็นสว่นขาด ปีละ 1 ครัง้

25 อ าเภอ / / PM ต าบล

 

กจิกรรมหลกัที ่5   การก ากบั ตดิตาม

3.1 เยีย่มเสรมิพลังกองทนุ LTC ทีย่ังไมม่กีารเบกิจา่ย 14 กองทนุ / / PM จังหวัด

สปสช.เขต10

3.2 น าเสนอผลการเบกิจา่ยกองทนุ LTC ในการประชมุ กวป. ทกุ 2 เดอืน / / / / / PM จังหวัด

3.3 น าเสนอความกา้วหนา้การพัฒนาตน้แบบงานผูส้งูอาย ุไดแ้ก ่ กองทนุ

กายอปุกรณ์, หมูบ่า้นตน้แบบการจัดสิง่แวดลอ้มเพือ่ป้องกันการหกลม้, 

โมเดลกายฟิต จติด ีมอีอม

ทกุ 3 เดอืน / / / / PM จังหวัด

3.4 จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชดิชเูกยีรตติน้แบบดเีดน่งานผูส้งูอาย ุ

ระดับจังหวดั

ทกุ 3 เดอืน / / / / PM จังหวัด



  
ประเด็น   7. การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด Pre-term Labor  
เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี  

“พัฒนาระบบบริการการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด” 
วัตถุประสงค์ การเจ็บครรภ์คลอดท่ีมีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ าเสมอซึ่งท าให้มีการบางตัวของปากมดลูก

หรือปากมดลูกขยายตัว ต้ังแต่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ถึง 36สัปดาห์ 6 วัน มีลักษณะอาการ ดังนี้ 
1. มดลูกมีการหดรัดตัวสม่ าเสมอ 4 ครั้ง ใน 20 นาที หรือ 8 ครั้ง ใน 60 นาที ร่วมกับมีการ

เปล่ียนแปลงของปากมดลูกอย่างต่อเนื่อง 
2. ปากมดลูกเปิดมากกว่า 1 เซนติเมตรหรือมากกว่า 
3. ปากมดลูกบางตัวลงเท่ากับร้อยละ 80 หรือมากกว่า  

กิจกรรม 1. โรงพยาบาลทุกแห่งสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี มี
แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด(Guideline Preterm Labor) 
จังหวัดอุบลฯ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564 เพิ่ม U/S ทางช่องคลอดท่ีอายุครรภ์  16-24 wk 
ประเมินความยาวของปากมดลูก cervical length(CL)ในรายท่ีมีประวัติแท้งเป็นอาจิณ เคยคลอด
ก่อนก าหนด     
2. มีคณะกรรมการ MCH Board ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคล่ือนด าเนินงานและติดตาม
ประเมินผล 
3. มีการประชุม MCH Board ระดับจังหวัดเพื่อติดตามการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาท่ีพบ 
4. การติดตามข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการดูแลรักษาให้มีคุณภาพและ 
   เกิดความต่อเนื่อง 
5. ลงเย่ียมประเมินการด าเนินงานและประเมินผล Preterm Labor ร่วมกับทีมผู้เช่ียวชาญ 
รูปแบบรายโซน (ลงเย่ียมประเมินร่วมกับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก) 
6. จัดสรรยา ยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก (ถ้าได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร) 
 proluton depot (960 x 16 x 170 = 2,611,200บาท )หรือ urogestan (200 mg) 
(960x20x112= 2,150,400) 
7. ให้ทุกโซนในจังหวัดอุบลฯจัดวิชาการเรื่อง Preterm Labor เพื่อพัฒนาความรู้(Knowledge) 
และเพิ่มทักษะ(Skill)ของบุคลากรทางการแพทย์ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

โรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานี  

ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2564  
ตัวชี้วัด อัตราการคลอดก่อนก าหนดลดลงจากเดิม  2 % จากฐานข้อมูลปีท่ีแล้ว  

ปี 2563=  953 ราย{8.84%}   
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  มือถือ ๐๘๕ ๔๑๙ ๒๘๙๘ 

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ       มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕ 
 



                                                                                                          5.  ผังก ากับ  โครงการป้องกันการคลอดกอ่นก าหนด จังหวดัอบุลราชธาน ีประจ าปี  2564

กจิกรรม  ผูรั้บผดิชอบ

เป้าหมาย ต.ค-63 พ.ย-63 ธ.ค-64 ม.ค-64 ก.พ-64 ม.ีค-64 เม.ย-64 พ.ค-64 ม.ิย-64 ก.ค-64 ส.ค-64 ก.ย-6

 กจิกรรมหลกัที ่1  การบรหิารจดัการ

1. 1  คณะท างาน MCH Board จังหวัด จัดท าแนวทางการป้องกันการคลอดกอ่น

ก าหนด  รวมทัง้ประเมนิคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้ยา 

MCH Board

 จังหวัด

1.2 จัดประชมุ MCH Bord จังหวดั เพือ่ชีแ้จงแนวทางการป้องกันการคลอด

กอ่นก าหนด เพือ่การปฏบิัตใินแนวทางเดยีวกัน

รพ.

ทกุแหง่
PM จังหวัด

 1.3 รพร.เดชอดุม เป็นเจา้ภาพด าเนนิการจัดซือ้ยา proluton depot หรอื 

urogestan พรอ้มจัดสรรใหร้พช.ทกุแหง่ ตามในจัดสรรทีจั่งหวดัก าหนดไว ้
/ /

MCH Board

 อ าเภอเดช

อดุม

 กจิกรรมหลกัที ่2  การจดับรกิาร                                     

 2.1 โรงพยาบาลทกุแหง่  ดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจ็บครรภค์ลอดกอ่นก าหนด

(Guideline Preterm Labor) ตาม CPG จังหวัดอบุลฯ ฉบบัปรับปรุงปีงบประมาณ 

2564 เพิม่ U/S ทางชอ่งคลอดทีอ่ายคุรรภ ์ 16-24 wk ประเมนิความยาวของปาก

มดลกู cervical length(CL)ในรายทีม่ปีระวัตแิทง้เป็นอาจณิ เคยคลอดกอ่นก าหนด

รพ.

ทกุแหง่ / / / / / / / /

MCH Board

 อ าเภอทกุ

อ าเภอ

 

กจิกรรมหลกัที ่3   การก ากบั ตดิตามผล

3.1 MCH Board เยีย่มเสรมิพลัง ตดิตามความกา้วหนา้ รับทราบปัญหา

อปุสรรค 16 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่

MCH Board

 จังหวัด

3.2 สรปุผลการด าเนนิงาน ทกุ 6 เดอืน / /

MCH Board

 จังหวัด



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
NCD   Stroke  STEMI ระบบส่งต่อ



Re - Treat ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ, ทตุิยภูม,ิตติยภูม ิ
Goals พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
What 1. พัฒนาStroke fast track 

2.พัฒนาการให้ยา rtPA 
3.พัฒนา Stroke unit 
4.พัฒนาระบบส่งต่อ 
5.การพัฒนาบุคลากร 
6.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 
7.พัฒนาข้อมูล (Data )ผู้ป่วยในชุมชน 
8.พัฒนาองค์ความรู้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน 
9.พัฒนาช่องทางสื่อสาร ให้ความรู้ ส าหรับ หน่วยงาน กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม 

How 1. อสม.ส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน 
2.วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
3.มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน 
4.จัดท าทะเบียนผู้ป่วย  STROKE 
5.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ติดป้ายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์),แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย    
6.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล ของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย อย่างทั่วถึง 
7.จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล รายงาน ตัวชี้วัดมาตรฐานให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายและรายงานทุกเดือน 
9.ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพ่ิมการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ  
 Health Literacy  
1.พัฒนาการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ส าหรับประชาชนAlert เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ    
2.จัดท าเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ รพ.สต, อสม., รพ.เครือข่าย และประชาชนทั่วไป 
พัฒนาStroke fast track 



การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ, ทตุิยภูม,ิตติยภูม ิ
1.ทบทวน CPG ระบบงานส าคัญ 
2.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม CPG,ระบบงานต่างๆให้ รพ. ต่างๆรับทราบเช้าใจเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
3.จัดท าเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพดูแลผู้ป่วยSTROKE UBON 
4.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน 
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน 
6.พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง 
7.ทบทวน และวิเคราะห์ อุบัติการณ์ ในผู้ป่วย 
8.ติดตามระบบ Fast Track  และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เครือข่าย 
พัฒนาการให้ยา rtPA 
1.จัดท าแนวทางการบริหารยา rtPA 
2.ด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ชมในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย 
พัฒนา Stroke unit 
พัฒนาStroke corner และพัฒนา Stroke unit ให้ได้มาตรฐานและผ่านการประเมิน Stroke unit มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
พัฒนาระบบส่งต่อ 
1.พัฒนาการเพ่ิมการใช้ระบบการเรียกใช้1669 
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย  และการส่งต่อ  ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน 
การพัฒนาบุคลากร 
1.พัฒนาศักยภาพแพทย์ ,พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย เช่น อบรมระยะสั้น (5 วัน) Stroke nurse: Basic course,  Advance  course 
และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน)   
2. สนับสนุนการศึกษาอบรมและการจัดการความรู้ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์(รพ.สรรพ
สิทธิประสงค์) 
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง (HOME WARD,IMC) 



การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ, ทตุิยภูม,ิตติยภูม ิ
Where 1.ด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ชมพร้อมดูแลลูกข่าย ในรพร.เดชอุดม, .รพ. วาริน 

2.พัฒนารพ. ตระการพืชผลให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 
3.พัฒนา รพ. 50 พรรษาฯ,รพ. วารินฯ ให้เปิด Stroke unitจ านวน 8 เตียง 
4.พัฒนา รพ. ตระการให้เปิดStroke corner  
รพศ.,รพท.,รพช.ทุกแห่ง ,รพ.สต.ทุกแห่ง 

When ไตรมาส 1  
- รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่ส าคัญ,ประชุมคณะกรรมการ 
- พัฒนาระบบงานที่ส าคัญ เช่น CPG,Flow chart,IMC, ระบบส่งต่อ, ระบบGreen Channel 
เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน 
1 1.โซน 1,2 เดือน ธันวาคม 2563 ,เมษายน,สิงหาคม 2564 
2. โซน 3,4  เดือน ธันวาคม 2563 ,พฤษภาคม,กันยายน 2564 
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน 
5.1 โซน 1 เดือน ธันวาคม 2563, พฤษภาคม 2564 
2 โซน 2 เดือนธันวาคม 2563, มกราคม ,พฤษภาคม 2564 
3 โซน3  เดือนธันวาคม 2563, กุมภาพันธ์ ,พฤษภาคม 2564 
4 โซน 4 เดือนธันวาคม 2563, มีนาคม ,พฤษภาคม 2564 
ไตรมาส 2 – ประชุมวิชาการ,น า CPG, Flow chart ลงสู่การปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 % 
ไตรมาส 3 – ติดตามเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 % 
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการทุกระดับ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 % 
 

 



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ อสม.ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง,กลุ่มป่วยในชุมชน

วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

อสม./จนท. รพ.สต.ต้ัง Line กลุ่มเส่ียงเพ่ือให้ความรู้และให้ค าปรึกษา

อสม.ติดสต๊ิกเกอร์ครัวเรือนท่ีเส่ียง

อบรม อสม. จับชีพจรผิดปกติ

ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วย ,จัดระบบส่งต่อในชุมชน

ประสานอบต.สนับสนุนการจัดพาหนะส่งต่อผู้ป่วยเม่ือเกิดภาวะวิกฤตในชุมชน

ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ทบทวน CPG ระบบงานส าคัญและประชุมช้ีแจง

ก าหนดระยะเวลาส่งต่อผู้ป่วยใน รพช. ภายใน 2 ช่ัวโมง

พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง/TELEMEDICINE

พัฒนา รพ. แม่ข่ายด าเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า) ตลอด 24 ชมพร้อมดูแลลูกข่าย

และด าเนินการเปิด Stroke unit

พัฒนารพ. ตระการพืชผลให้สามารถให้ยาละลายล่ิมเลือดและเปิดStroke corner

สนับสนุนให้รพร.เดชอุดม ให้ผ่านการประเมิน Stroke unit มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนให้รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินซ้ าคร้ังท่ี 2 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard 

Stroke Center Certification : SSCC) ระดับ 5 ดาว

พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยงาน

สร้างHealth Literacy ผลิตส่ือการประชาสัมพันธ์ส าหรับประชาชน

ในชุมชน จัดเวทีเผยแพร่ส่ือ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สร้างส่ือบุคคลต้นแบบและมีเวทีเผยแพร่

พัฒนาบุคลากร มีการสรรหาแพทย์ไปเรียนNeuro med เพ่ือประจ า รพ. แม่ข่าย

พัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) ( รพ.วารินฯ,รพ.50 พรรษา,รพ.ตระการฯ)

พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ( กายภาพบ าบัด)ในการดูแลผู้ป่วย

ส่งบุคลากรอบรมระยะส้ัน (5 วัน) Stroke nurse: Basic course,  Advance  course

การพัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดมาตรฐานให้มีความเช่ือมโยงท้ังเครือข่ายรายงานทุกเดือน

,พร้อมช้ีแจง

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

ปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาด าเนินการประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม



Re - Treat ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ,ทตุิยภูมิ ,ตติยภูม ิ
Goals 1.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
What 1.พัฒนาข้อมูล (Data )ผู้ป่วยในชุมชน 

2.รู้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน 
3.พัฒนาช่องทางสื่อสาร ให้ความรู้ ส าหรับ หน่วยงาน กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม 
4.ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภายะในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.พัฒนาการให้ยา SK (ยาละลายลิ่มเลือด Thrombolytic agent )ตลอด 24 ชม.ทุกโรงพยาบาล  
6.พัฒนาSTEMI fast track 
7.พัฒนาระบบส่งต่อ 
8.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 

How พัฒนาข้อมูล 
1. อสม.ส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน 
2.วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
3.มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน 
4.จัดท าทะเบียนผู้ป่วย  STROKE 
5.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ติดป้ายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์),แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย    
6.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล ของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย อย่างทั่วถึง 
7.จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล รายงาน ตัวชี้วัดมาตรฐาน ให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายและรายงานทุกเดือน 
8.ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพ่ิมการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ 
 พัฒนา Health Literacy  
1.พัฒนาการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ส าหรับประชาชนAlert เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ    
2.จัดท าเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ รพ.สต, อสม., รพ.เครือข่าย และประชาชนทั่วไป 
พัฒนาการให้ยา Streptokinase  ในผู้ปว่ย STEMI  



การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ,ทตุิยภูมิ ,ตติยภูม ิ
พัฒนา รพ. F3 จ านวน 3 แห่งให้สามารถให้ยาได้(ผ่านการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียน) 
พัฒนาSTEMI fast track 
1.ทบทวน CPG ระบบงานส าคัญ 
2.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม CPG,ระบบงานต่างๆให้ รพ. ต่างๆรับทราบเช้าใจเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
3.จัดท าเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพดูแลผู้ป่วยSTIME UBON 
4.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน 
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน 
6.พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง 
7.ทบทวน และวิเคราะห์ อุบัติการณ์ ในผู้ป่วย 
8.ติดตามระบบ Fast Track  และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เครือข่าย 
พัฒนาระบบส่งต่อ 
1.พัฒนาการเพ่ิมการใช้ระบบการเรียกใช้1669 
พัฒนาบุคลากร 
1.พัฒนาศักยภาพแพทย์, พยาบาล, สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย เช่น  :อบรมระยะสั้น (5 วัน) Cardiovascular nurse: Basic course,  Advance  
course และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน)   
2.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้รพ.  ระดับS , M1, F ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 
1.พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง (HOME WARD,IMC) 

Where เป้าหมายพัฒนาเพื่อให้ยา Streptokinase (SK) ได้ ได้แก่ 
1.รพ. เหล่าเสือโก้ก 
2.รพ.นาเยีย 
3.รพ.น้ าขุ่น 
เป้าหมายหลัก รพศ.,รพท.,รพช.ทุกแห่ง  



การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภมูิ,ทตุิยภูมิ ,ตติยภูม ิ
เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่งและในชุมชน 

When ไตรมาส 1  
1.รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่ส าคัญ,ประชุมคณะกรรมการ 
3.พัฒนาระบบงานที่ส าคัญ เช่น CPG,Flow chart,IMC, ระบบส่งต่อ, ระบบGreen Channel 
4.ประเมินและพัฒนารพ. ระดับ F3 เพ่ือสามารถให้ยา Streptokinase (SK) ได้ ได้แก่ 
4.1.รพ. เหล่าเสือโก้ก  เดือน พฤศจิกายน 2563 
4.2.รพ.นาเยีย เดือนธันวาคม 2563 
4.3.รพ.น้ าขุ่น  เดือนมกราคม 2564 
5.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน 
6.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล 
ไตรมาส 2 – ประชุมวิชาการ,น า CPG,Flow chart ลงสู่การปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 % 
ไตรมาส 3 – ติดตามเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 %พัฒนาระบบบริการ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทุกไตร
มาส 
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการทุกระดับ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 %สรุปผลภาพรวม และค้นหาโอกาสพัฒนา  

 



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาระบบ ปฐมภูมิ อสม.ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง,กลุ่มป่วยในชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
อสม./จนท. รพ.สต.ต้ัง Line กลุ่มเส่ียงเพ่ือให้ความรู้และให้ค าปรึกษา
อสม.ติดสต๊ิกเกอร์ครัวเรือนท่ีเส่ียง
ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วย ,จัดระบบ
ส่งต่อในชุมชน

ประสานอบต.สนับสนุนการจัดพาหนะส่งต่อผู้ป่วยเม่ือเกิดภาวะวิกฤตในชุมชน
ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ทบทวน CPG /Flow chartระบบงานส าคัญและประชุมช้ีแจง

พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง/TELEMEDICINE
พัฒนา รพ. F3 จ านวน 3 แห่งให้สามารถให้ยา SK ได้ (ผ่านการประเมินเพ่ือ
ข้ึนทะเบียน)
1.รพ. เหล่าเสือโก้ก 2.รพ.นาเยีย 3.รพ.น้ าขุ่น
พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยงาน

สร้างHealth Literacy ผลิตส่ือการประชาสัมพันธ์ส าหรับประชาชน
ในชุมชน เผยแพร่ส่ือช่องทางต่างๆ

สร้างส่ือบุคคลต้นแบบและมีเวทีเผยแพร่
พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร มีการสรรหาแพทย์ไปเรียน Cardiology  เพ่ือประจ า รพ. แม่ข่าย (รพร.เดชฯ)

พัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน) ( รพ.วารินฯ,รพ.50
 พรรษา,รพ.ตระการฯ)

พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ( กายภาพบ าบัด)ในการดูแลผู้ป่วย
ส่งบุคลากรอบรมระยะส้ัน (5 วัน)  Cardiovascular nurse: Basic course

การพัฒนา

ฐานข้อมูล

พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดมาตรฐานให้มีความ

เช่ือมโยงท้ังเครือข่ายรายงานทุกเดือน,พร้อมช้ีแจง

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(STEMI)

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2564



1. การพัฒนาระบบส่งต่อ 
เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการด าเนินงานด้านระบบส่งต่อ 

กลยุทธ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีระบบบริการที่จัดขึ้น เพ่ือให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในการบริการสุขภาพ  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง
สถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อ และรับการส่งต่อทั้งไปและกลับอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม กับขีดความสามารถของสถาน
บริการสุขภาพนั้นๆ โดยผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ต่อเนื่องในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความ
เชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence  center ) 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

 โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. มกีารพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อ    ซึ่งมี องค์ประกอบ  3  ด้าน 
1. Structure 
   1.1 นโยบายการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อในโรงพยาบาลทุกระดับ และมีผู้รับผิดชอบงานศูนย์ส่งต่อที่ชัดเจน  พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
ด้านการส่งต่อผู้ป่วยที่ครอบคลุมการรับส่งต่อ การส่งต่อ การส่งกลับ การรับกลับ การขอรับค าปรึกษาในการรักษา  การควบคุมก ากับการปฏิบัติการทางด้าน
การแพทย์ทางไกลในระบบส่งต่อ (online Medical Oversight) และการจัดระบบบริการระบบขนส่งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ โดยครอบคลุมการให้บริการทั้งด้าน
ยานพาหนะ ระบบติดตามรถพยาบาล (Ambulance tracking ) เจ้าหน้าที่ดูแลขณะน าส่ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามสิทธิการรักษา  
 1.2 มีการทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน ,แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
 1.3 มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด  ระดับโซน  ระดับอ าเภอ และการส่งต่อระหว่างประเทศ 
 1.4 มีการส ารวจข้อมูลบุคลากร   
2. System   
   2.1 ระบบส่งต่อ   
       2.1.1 มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด  ระดับโซน  ระดับอ าเภอ และการส่งต่อระหว่างประเทศ 
       2.1.2 ประสานผู้รับผิดชอบระบบ smart  refer  ในการพัฒนาระบบระบุต าแหน่งตัวบุคคล  (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จ าแนกตาม
ระดับความเสี่ยง 
     2.1.3 ส ารวจข้อมูลบุคลากร และสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระบบส่งต่อ 
     2.1.4 พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานศูนย์รับส่งต่อ/งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน 
    2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ   



1. การพัฒนาระบบส่งต่อ 
       2.2.1 ประสานความต้องการจากผู้ใช้โปรแกรม smart   refer  ในการพัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาระบบส่งต่อ 
       2.2.2 มีการการพัฒนาระบบระบุต าแหน่งตัวบุคคล  (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จ าแนกตามระดับความเสี่ยง 
       2.2.3 มีการขยายการติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ลงสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ   
       2.2.4 น าข้อมูลการส่งออกจาก Database ของ โปรแกรม Smart Refer  มาใช้ในการเก็บรวบรวม  วิเคราะห์  ข้อมูลในการบริการ 
       2.2.5 มีการพัฒนา  พัฒนา Data warehouse เรื่อง Lab , PACs  และการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
       2.2.6 มีการพัฒนาระบบข้อมูลในการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ 
       2.3.1 มีความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ central  supply  ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี  และการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน 
ระบบ central  supply  เพ่ือทดแทนในส่วนที่ช ารุด 
      2.3.2 พัฒนา ระบบ Internet ความเร็วสูง  เพ่ือลดปัญหาในการใช้โปรแกรม  smart   refer   
      2.3.3 มีการติดตั้งระบบ  Ambulance tracking ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและมีการน าระบบ Tele conference มาใช้ในระหว่างในน าส่ง
ต่อผู้ป่วย 
      2.3.4 มีการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยทุก ๓ ปี และพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยควรได้รับการตรวจสุขภาพ  ตรวจ
สายตา  และตรวจการได้ยินทุกปี 
      2.3.5 มีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น  เป่าแอลกอฮอล์ 
      2.3.6 รถพยาบาลฉุกเฉิน ควรได้รับการตรวจสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีความพร้อมของอุปกรณ์บนรถ เช่นการติดตั้งระบบ  GPS  มีประกันภัย  
เข็มขัดนิรภัย  ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance  safety ) 
     2.3.7  มีการติดตามประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการสนับสนุน ระบบ central  supply  ของรถกู้ชีพ อปท. 
3. Services 
   3.1 Primary  
       1) พัฒนาระบบคืนข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care  
       2) ใช้ระบบ Smart Refer เป็น Tools หลักในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
 



1. การพัฒนาระบบส่งต่อ 
   3.2 Secondary / Tertiary 
       1) ก าหนดนโยบายในการบันทึกข้อมูล  ระบบ Smart Refer  ในทุกแผนกของโรงพยาบาล 
       2) มีการบันทึกข้อมูลใน ระบบ Smart Refer  เป็นแบบ  real time   
       3) พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care , Intermediate Care 
  3.3 พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมการส่งต่อผู้ป่วยในพ้ืนที่พิเศษ เช่น พ้ืนที่ติดต่อกับต่างประเทศ 
  3.4 การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

สถานที่
ด าเนินการ 

โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป และรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลทุกแห่งมีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเป็นรูปธรรมชัดเจน และ /หรือ โรงพยาบาลขนาดเล็กมีการมอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบงานรับส่งต่อผู้ป่วยชัดเจนแต่ศูนย์รับส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 หน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ได ้
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564 มี Module รับ-ส่งข้อมูลครบทั้ง Acute Care , Continuous Care , Intermediate Care , Palliative Care และ  
Long Term Care   

KPIs 1. จ านวนการส่งต่อนอกเขตลดลง 
2.ทุกโรงพยาบาล มีการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อท่ีมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน 
3.จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่งต่อผู้ป่วยลดลง 

ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นย่อย 

นางปภัสพร     พันธ์จูม 
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1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Data 

Based)

1. พัฒนาระบบสารสนเทศการ

ให้บริการผู้ป่วยท่ีเช่ือมโยงสถาน

บริการทุกแห่ง (smart refer)

พัฒนาระบบ   High speed  Internet ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในระบบ smart refer

2. การพัฒนาระบบบริการ 

(System)

1.พัฒนาการเพ่ิมการใช้ระบบการเรียกใช้1669

2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย  และการส่งต่อ  ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน

3.ใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลในเพ่ิมการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ ,จัดระบบส่งต่อในชุมชน

4.การวางแผนการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน (4 หมอ)

5.ประเมินการด าเนินงานทุกไตรมาส

6.เย่ียมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย 1 คร้ังต่อปี

7.มีการสรุปผลงานและทบทวนอุบัติการณ์ส่งต่อโดยบูรณาการร่วมกับงาน ER คุณภาพ

1.การรับผู้ป่วยท่ีถูกส่งมารักษาต่อ (refer in )

2.การส่งผู้ป่วยท่ีเกินศักยภาพ/ขาดเคร่ืองไปรักษาต่อ (refer out )

3.การส่งผู้ป่วยท่ีมารักษาต่อ กลับไปรักาต้นทาง/ส่งไปรักษาตามสิทธิการรักษา(refer back )

4.การไปรับผู้ป่วยท่ีถูกส่งไปรักษาต่อ กลับมารักษาต่อ (refer receive )

5.การให้ค าปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วย (consultation )

6.การจัดระบบบริการขนส่งผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ

7.การจัดระบบการเงิน การคลัง และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายส าหรับการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่ายเขตสุขภาพ

8.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบส่งต่อ

3. การบริหารจัดการองค์กร 1.มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา สายประสานงานอย่างชัดเจน

2.การจัดการระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยและระบบงานท่ีเก่ียวข้องในสถานพยาบาล

3. ทบทวนข้อมูลการจัดต้ังศูนย์รับส่งต่อของโรงพยาบาลระดับ S ,M1,M2,F2-F3 และให้โรงพยาบาลแจ้งรายช่ือโรงพยาบาลท่ี

มีความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์รับส่งต่อ ในปี ๒๕๖๔

Grantt Chart : Retreat การพัฒนาระบบบริการส่งต่อ (เป้าหมาย รพ. 26 แห่ง )

ระยะเวลาด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2564ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม

2.ก าหนดแนวทางการให้บริการ

รับส่งต่อผู้ป่วยท่ีครอบคลุม

1.พัฒนาระบบการส่งต่อ
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ระยะเวลาด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2564ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม

4.มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน

5.มีเจ้าหน้าท่ีประจ า/รับผิดชอบ ๒๔ ช่ัวโมง

5.1 รพ.ระดับ A / S /M1-M2  มีเจ้าหน้าท่ีประจ า/รับผิดชอบ ๒๔ ช่ัวโมง

5.2รพ.ระดับ  F2-F3 มีผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อชัดเจน

6.มีการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด /โซน / อ าเภออย่างน้อยทุก ๓ เดือน

7.มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้

8.มีการประเมินผลการด าเนินงานท่ีครอบคลุมด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ ด้านผลกระทบอย่างน้อย 2คร้ังต่อปี

9.มีการจัดท าระบบท าเนียบแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เครือข่ายผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ระดับโซน

10.มีฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการรักษา ข้อตกลงในการใช้ทรัพยากร (แพทย์ เคร่ืองช่วยหายใจ incubator รถพยาบาล)

 ร่วมระหว่างสถานพยาบาล (Resourse sharing )

1.มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบหลักของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

2.มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

1.ทบทวนข้อมูลพยาบาลวืชาชีพท่ีรับผิดชอบงานรับส่งต่อท่ี ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน,ผ่านการอบรม

การดูแลผู้ป่วยระยะต่อเน่ือง และให้โรงพยาบาลส่งพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ

2. ส ารวจจ านวนบุคลากรสหวิชาชีพท่ีเป็นปัจจุบัน แยกรายหน่วยบริการ และสรุปรายช่ือบุคลากรท่ียังไม่ผ่านการอบรมด้าน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชปฏิบัติฉุกเฉิน,ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเน่ือง และการอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง

3. ประชาสัมพันธ์ให้พยาบาลท่ีสนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Short Course)

4.มีแผนการอบรมเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในการใช้โปรแกรมอิเลกทรอนิคส์ในการรับส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ

5. มีแผนการอบรมพนักงานขับรถ (ข้ึนอยู่กับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ท้ังรายใหม่และฟ้ืนฟูความรู้ ในรายเก่า ให้ผ่านการอบรม

ระยะส้ัน ประกอบด้วยเน้ือหา

 - ผ่านการอบรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการขับรถพยาบาล

 - ผ่านการอบรม First responder

1. การพัฒนามาตรฐานด้านการ

ส่ือสาร

1. ทบทวนข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ด้านการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  เช่น  

ระบบ High speed  Internet ,คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานระบบ  Internet,โทรศัพท์ ,วิทยุส่ือสาร และระบบ 

Ambulance Tracking

2.มีการก าหนดช่องทางในการติดต่อส่ือสารในการรับส่งต่อระดับจังหวัด  ระดับโซน ระดับอ าเภอ

3.มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด  ระดับโซน  ระดับอ าเภอ

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร

2. การพัฒนาบุคลากร

4. การพัฒนาด้านวัสดุครุภัณฑ์

ตามมาตรฐานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย

1. การบริหาร



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2564ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม

4.มีข้อตกลง/แนวทางปฏิบัติ การขอรับค าปรึกษา การรับส่งต่อผู้ป่วย ระดับจังหวัด  ระดับโซน  ระดับอ าเภอ

 - ตามศักยภาพของสถานพยาบาล ,ตามเครือข่ายแพทย์ผู้เช่ียวชาญ และตามสภาพภูมิศาสตร์

5.มีการก าหนดข้อตกลง/แนวทางตาม Clinical  Practice Guideline จ าแนกตามสาขาของแพทย์  และจ าแนกตามปัญหา

ของพ้ืนท่ี

6.มีการก าหนดข้อตกลง / แนวทางปฏิบัติการรับส่งต่อในสถานการณ์การส่งต่อตามแนวชายแดน

1. ส ารวจข้อมูลรถตู้ส าหรับรับส่งต่อผู้ป่วยท่ีเป็นปัจจุบันท่ีมีลักษณะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  แยกรายหน่วยบริการ

 และสรุปข้อมูลรถตู้ส าหรับรับส่งต่อผู้ป่วยท่ียังไม่ผ่านมาตรฐาน

2. ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีข้อตกลงการใช้รถพยาบาลอย่างชัดเจน และรถพยาบาลได้รับการตรวจสภาพตามกฎหมาย

ก าหนดทุกระยะการใช้งาน ,มีระบบประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร และมีอุปกรณ์อ่ืนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้

ขับข่ีและผู้โดยสารเช่น เข็มขัดนิรภัย ระบบ GPS และกล้องติดรถนยต์

3. ก าหนดให้มีระบบการส่ือสารสารระหว่างรถพยาบาลและศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย

4. มีแผนการพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาล (Ambulance Tracking)

5. ก าหนดให้ทุกโรงพยาบาลมีการตรวจสภาพรถพยาบาลและดูแลพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีการก าหนดมาตรฐานสภาพการใช้

งานของรถพยาบาล  และมีคู่มือการใช้รถพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ในรถพยาบาล

3. การพัฒนามาตรฐานด้านอุปกรณ์

ในรถพยาบาล

1. มีการส ารวจและทบทวนข้อมูลอุปกรณ์ในรถพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

จ านวน ๙ รายการ ประกอบด้วย  ระบบ ระบายอากาศ พร้อมเคร่ืองฟอกอากาศ,เคร่ืองดูดเสมหะ,ท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์

ให้ออกซิเจน, O2 Sat ,Infusion pump, AED,เคร่ือง DTX , EKG Monitor และเปลผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้

2.มีการส ารวจและทบทวนข้อมูลอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินท่ีต้องมีในรถพยาบาล ๕ รายการ  ประกอบด้วย Ambu bag with 

mask , Laryngoscope ,ท่อช่วยหายใจขนาดต่างๆ ,Airway และเคร่ืองช่วยหายใจ

3.มีการแลกเปล่ียนอุปกรณ์ Central supply ระหว่างหน่วยงานและจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัด

4.ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหาอุปกรณ์ Central supply จัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันร่วมกับจังหวัด

2. การพัฒนามาตรฐานด้าน

รถพยาบาล

4. การพัฒนาด้านวัสดุครุภัณฑ์

ตามมาตรฐานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
ระบบบริการปฐมภูมิ



Re - Treat ระบบบริการปฐมภูม ิ
1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Data Based) 
Goals มีฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และมีความเชื่อมโยงกับระบบทุติยภูมิ 
What การเชื่อมข้อมูลสถานบริการ ระหว่าง รพ.สต. /PCU/ NPCU/รพ./สสอ. 

การคืนข้อมูลสู่ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย 
How 1. อสม.ส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในเขตรับผิดชอบ 

2. เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมในเขตรับผิดชอบ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยงสถานบริการทุกแห่ง (HomeC, Hosp.XP, HI, Mbase,……..) 

Where เป้าหมายหลัก PCU และ NPCU 38 แห่ง  
เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่ง 

When ไตรมาส 1     : ส ารวจ วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบ 
ไตรมาส 2, 3  : พัฒนาระบบบริการ และวิเคราะห์ทุกไตรมาส 
ไตรมาส 4     : สรุปผลภาพรวม และค้นหาโอกาสพัฒนา 

KPIs หน่วยบริการมีฐานข้อมูลที่จ าเป็น ร้อยละ 100 
PM ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์ 
 

 

 

 

 

 

 



2. การพัฒนาระบบบริการ (System) 
Goals พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
What 1. การให้บริการแบบองค์รวมและเชื่อมโยงสู่ระบบทุติยภูมิ(การให้บริการในสถานบริการ และการดูแลต่อเนื่อง) 

2. การบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (พชอ./พชต.) 
3. การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพ (อ าเภอ,ต าบล และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ) 

How การให้บริการในสถานพยาบาล 
จัดระบบการตรวจรักษาเบื้องต้นประกอบด้วย 
- การประเมินสภาพผู้รับบริการด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม 
-ระบุภาวะสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ  
- จัดบริการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับริการโดยค านึงถึงสิทธิผู้รับบริการ (คู่มือ, CPG) ด้วยสหวชิาชีพ ดังนี้ 
กลุ่มฉุกเฉิน ต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนและส่งต่อโดยระบบที่เหมาะสม (Green Channel) 
กลุ่มท่ีมีอาการซับซ้อน/เรื้อรัง เกินขีดความสามารถที่ต้องขอความช่วยเหลือ (Telemedicine) 
กลุ่มอาการ/เจ็บป่วยไม่รุนแรง สามารถให้บริการได้ ภายใต้มาตรฐานตาม CPG 
- จัดระบบการให้ข้อมูล/ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัว 
- จัดระบบบริหารจัดการด้านยา และการบริบาลเภสัชกรรม 
- จัดระบบบริการ LAB 
- การวางแผนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (4 หมอ) 
การให้บริการนอกสถานบริการ  
   - ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ: Health Education 
   - จัดระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยรายบุคคล : HL, ครอบครัว : อสค., อสม., ชุมชน : พชอ., ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
   - เพ่ิมการเข้าถึงบริการในภาวะวิกฤต (Stroke, STEMI, Sepsis) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   - จัดระบบการเฝ้าระวังคุ้มครองภาวะสุขภาพ (การป้องกันความเสี่ยง และจัดการอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ)  
 
 



การให้บริการต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการดูแลต่อเนื่อง (Smart Refer, รับแจ้งจากพ้ืนที่) 
   - ประเมินภาวะสุขภาพให้ครอบคลุม (INHOMESS, ADL, PPS Score, อ่ืนๆ) 
- จ าแนกกลุ่มการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ดังนี้ 
        ระดับ 1 กลุ่มท่ีมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย (กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค) ให้บริการ HL และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
        ระดับ 2 กลุ่มท่ีการด าเนินของโรคส่งผลต่อการด าเนินชีวิตปกติ ไร้ความสามารถเล็กน้อย ต้องการผู้ดูแลบางส่วน 
        ระดับ 3 กลุ่มท่ีมีพยาธิสภาพของโรคที่ท าให้เกิดความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
- เยี่ยมบ้านและให้บริการตามปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละระดับ 
   - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (ศูนย์ CoC) 
   - บูรณาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท., พัฒนาสังคมฯ และองค์กรต่างๆ  
พัฒนาระบบส่งต่อ  
   - พัฒนาระบบส่งต่อกรณีท่ีต้องไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (Green Channel) ดังนี้ 
1. ส่งต่อโดยแพทย์ หรือพยาบาล ผ่านการปรึกษาแพทย์ทางระบบ Telemedicine 
2. จัดช่องทางพิเศษส าหรับรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 3. แพทย์ประจ าหน่วยบริการปฐมภูมิติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบที่โรงพยาบาล และต่อเนื่องที่บ้าน 
ระดับจังหวัด 
- ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิ (กระบวนงาน) 
- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 
- สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (คน เงิน ของ) 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
ระดับอ าเภอ 
- ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
- จัดให้มีการบริการ PCU/NPCU ทุกอ าเภอ  



- พัฒนา OTOP และกลุ่มเปราะบาง โดยใช้แนวคิด UCCARE  
- บูรณาการทัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์ความรู้ ทรัพยากร งบประมาณ 
- ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เยี่ยมเสริมพลัง, พัฒนา Role Model) 
ระดับต าบล 
- พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานติดดาว 
- ให้บริการกลุ่มประชาชนโดยทีมสุขภาพ ดังนี้ 
1. หญิงตั้งครรภ์ 
2. มารดาและทารกหลังคลอด 
3. เด็กปฐมวัย0-5 ปี 
4. เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
5. กลุ่มวัยท างาน 
6. ผู้สูงอายุ 
7. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
8. ผู้ป่วยเรื้อรัง 
9. ผู้ป่วยที่ต้องดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์พิเศษติดตัว, ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน,ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน, กลุ่มด้อยโอกาส, ผู้ป่วย
จิตเวช/ติดสารเสพติด, ผู้ที่อวัยวะสูญเสียหน้าที่ เป็นต้น 
- ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มโรค 
- ให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างสุขภาพ เช่น HE, HL 
- คุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพ 

Where เป้าหมายหลัก PCU และ NPCU38 แห่ง  
เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่ง 

When ไตรมาส 1  
- รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 



- การ RegisterFamily/ การวินิจฉัยครอบครัวและชุมชน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่ส าคัญ 
- พัฒนาระบบงานที่ส าคัญ เช่น NCD, LTC, IMC, กลุ่มเปราะบาง, ระบบส่งต่อ (Green Channel) 
ไตรมาส 2 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 % 
ไตรมาส 3 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 % 
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 % 

KPIs 1.ด้านประสิทธิภาพ 
   - จ านวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลลดลง 
   - ลดระยะเวลารอคอยในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 
2.ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
   - จ านวนตัวชี้วัดด้านบริการ 
3. ด้านคุณภาพ 
   - หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4.ด้านการพัฒนาองค์กร 
   - บุคลากรมีนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย 

PM นางกนกวรรณ  กุแก้ว  
 

 

 

 

 

 

 



3. การพัฒนาคุณภาพ (Quality) 
Goals ประชาชนไดร้ับบริการจากสถานบริการที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
What รพ.สต.ติดดาว, PCU/NPCU คุณภาพ, พชอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
How แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จัดระบบพีเ่ลี้ยงพัฒนาตามส่วนขาด 
รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
พชอ. 
ทบทวนคณะกรรมการ  
มีการประชุม คกก.พชอ.ทุก 2 เดอืน  
คัดเลือกประเด็นปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีการดูประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพิ่มเติม (ข้อมูลจาก Data Base) 
ประเมินตนเองโดยใช้ UCCARE รายประเด็นก่อนและหลังด าเนินการ 
พัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ พชอ. ด้านทักษะในการรวบรวมข้อมลู คิด วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอข้อมูล  
พชอ.ผ่านเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 75 
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ต าบลจดัการคณุภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 
PCU&NPCU 
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์กระทรวงฯ จะออกปลายปี) 
จัดระบบก ากับติดตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 
การขึ้นทะเบียน PCU&NPCU 
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมกระบวนการ 

Where ในหน่วยบริหารระดับอ าเภอ, หนว่ยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบรกิารปฐมภมูิ และ รพ.สต.ทุกแห่ง 
When เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564 
KPIs หน่วยบริการระดับปฐมภมูิผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
PM ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์, นางสาวโสมนสัสา  โสค าภา, นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา 
 

 



4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD) 
Goals เพ่ิมจ านวน PCU/NPCU ที่ข้ึนทะเบียน และประชาชนรู้จัก 3 หมอ 
What 3 หมอ (แพทย์ FM/เจ้าหน้าที่/อสม.)  ดูแลประชาชนตามนโยบาย และเพ่ิมหมอคนที่ 4 คือ“นสค.” เชื่อมโยงกับ“อสม.”และ “รพ.สต.” เน้น

ประเด็นการดูและรายโรคของแต่ละครอบครัว เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เชื่อมเข้าสู่ LINE GROUP 
How 1. มีการพัฒนาแพทย์ FM และจัดสรรให้แพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม 

- IST (วว.) : จัดสรรให้ลงฝึกงานก่อนปฏิบัติงานจริง 
- อว.: ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์สอบใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 
- Short Course: ส่งแพทย์ GP อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
- Basic Course: ส่งแพทย์ GP อบรมหลักสูตร Basic Course 
- จัดท าระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

2. มีการพัฒนาสหวิชาชีพตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว 
- พัฒนาสหวิชาชีพตามกรอบ HR Blue Print ตามข้ันต่ าที่ก าหนด 
- พัฒนาสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว 

3. มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค 
- จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หลักสูตรพ้ืนฐาน/เฉพาะรายโรค 

4. มีนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค 
- จัดอบรมพัฒนานักสุขภาพครอบครัว (นสค.) หลักสูตรพื้นฐาน/เฉพาะรายโรค 

Where ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ , รพ.สต.ทุกแห่ง และในชุมชน 
When เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564 
KPIs PCU/NPCU มีจ านวนเพิ่ม และมีคุณภาพ 

ประชาชนได้รับบริการจาก 3 หมอ 
PM ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์, นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา 
 

 



 

5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
Goals ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
What ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการรอบด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและทั่วถึง   
How 1. สสจ. พัฒนาศักยภาพ ครู ก ให้กับบุคลากรสาธารณสุข 

2. รพ.สต. พัฒนาศักยภาพ อสม.ครู ก การพัฒนา Health Literacy  ตามประเด็น พชอ. 
2. รพ.สต. สนับสนุนสื่อสุขภาพ  เช่น สื่อ Info graphic  คลิปสุขภาพ  สติกเกอร์  แผ่นความรู้  บทความสุขภาพ ให้ อสม. เผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนที่รับผิดชอบ  และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
3. รพ.สต.สนับสนุนสื่อความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ ยุวอสม.ในโรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย  หน้าเสาธง  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. รพ.สต.  พัฒนาช่องทางการสื่อสารสุขภาพ  เช่น  website  facebookเพจไลน์กลุ่ม  วิทยุชุมชน  สื่อชุมชน  สื่อบุคคล  บุคคลต้นแบบ  เป็น
ต้น 
5. พัฒนา อสม.และ ยุวอสม. ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ  และสามารถสื่อสารสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
6. อสม. และ ยุวอสม. ส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในหมู่บ้าน และโรงเรียน ก่อน และหลัง (ก.พ. และ ส.ค.) 

Where หน่วยงานระดับจังหวัด, หน่วยงานระดับอ าเภอ และหน่วยงานระดับต าบล 
When เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564 
KPIs ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
PM นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
 



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วนิิจฉัยชุมชน โดย 3 หมอ + 1 ผู้ช่วยหมอ
2. วเิคราะหแ์ละรายงานผลการวนิิจฉัยชุมชน
1. ทบทวน CPG ระบบงานส าคัญ
2. พฒันาระบบส่งต่อ Green Channel
3. พฒันาระบบ Telamedicine
1. ดูแลประชาชนโดย 3 หมอ + 1 ผู้ช่วยหมอ (เป้าหมายจากการวนิิจฉัยชุมชน)
2. สร้างความตระหนักรู้ในประชาชนกลุ่มเส่ียง
3. ก าหนดแผนการดูแลประชาชนตามประเภททีไ่ด้จากการวนิิฉัยชุมชน โดย 3 หมอ + 1
4. ด าเนินการตามต าบลจดัการคุณภาพชีวติ
1. จดัท าคู่มือ/แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนือ่งระดับจงัหวดั อ าเภอ และต าบล
2. พฒันาโปรแกรมการลงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนือ่ง
1. ก าหนดประเด็นปัญหาในการพฒันาคุณภาพชีวติ
2. ขับเคล่ือนประเด็นการพฒันาคุณภาพชีวติ โดยใช้ UCCARE
3. เยี่ยมเสริมพลัง พชอ
4. มหกรรม พชอ.ระดับจงัหวดั
1. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จการจดัการต าบลจดัการคุณภาพชีวติชนะเลิศปี 2563
2. ก าหนดต าบลจดัการคุณภาพชีวติต้นแบบ
3. พฒันาต าบลจดัการคุณภาพชีวติ ตามเกณฑ์ทุกต าบล
4. จงัหวดัเยี่ยมเสริมพลังต าบลจดัการคุณภาพชีวติ
5. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานต าบลจดัการคุณภาพชีวติ ปี 2564 ระดับจงัหวดั อ าเภอ ต าบล
1. ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีจ่ะเปิดด าเนินการ
2. พฒันาบุคลากรรองรับการเปิดด าเนินการ และขึ้นทะเบียน
3. ใหบ้ริการตามเกณฑ์คุณภาพ PCU & NPCU
4. จดัระบบการติดตามและประเมินผลการพฒันาตามเกณฑ์
1. ก าหนดเป้าหมาย และประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
2. ทีมพีเ่ล้ียงระดับอ าเภอพฒันา รพ.สต.ตามส่วนขาด (GAP) และประเมินรับรองระดับอ าเภอ
3. ทีมประเมินระดับจงัหวดัลงพืน้ทีป่ระเมิน 30
4. สสจ.รายงานผลการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
5. มอบใบประกาศเชิดชูเกยีรติในเวทีระดับเขต
1. จดัสรรแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน
2. จดัสรรแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Short Course) 2 รุ่น
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามใหแ้พทย์สอบใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (อว.)
1. จดัสรรพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนเข้าอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (FNP) (5 สัปดาห)์
2. จดัสรรนักวชิาการสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตร "พฒันาสมรรถนะนักสาธารณสุข" (8 วนั)

2. การใหบ้ริการนอกสถานพยาบาล

2. ต าบลจดัการคุณภาพชีวติ

Grantt Chart : Retreat การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ (เปา้หมาย PCU&NPCU 38 แหง่ และ รพ.สต.ทกุแหง่)

4. การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD)

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม

1. การพฒันาฐานข้อมูล (Data 
Based)

1. วนิิจฉัยชุมชน

2. การพฒันาระบบบริการ 
(System)

1.การใหบ้ริการในสถานพยาบาล

3. การใหบ้ริการต่อเนือ่ง

3. การพฒันาคุณภาพ (Quality)

4. รพ.สต.ติดดาว

2. การพฒันาสหวชิาชีพตามแนวคิด
เวชศาสตร์ครอบครัว

1. การพฒันาแพทย์ FM และจดัสรร
ใหแ้พทย์ปฏบิัติงานในพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม

3. มาตรฐาน PCU & NPCU

1. พชอ.คุณภาพ



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม

3. จดัสรรทันตแพทย์อบรมหลักสูตร "ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)" (4 เดือน) และทัน
ตาภบิาลอบรมหลักสูตร "ทันตาภบิาลเพือ่บริการสุขภาพปฐมภมูิ" (5 วนั)

4. ส่งเภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตร "เภสัขกรรมปฐมภมูิ : เภสัขกรรมครอบครัวและชุมชน"
5. จดัสรรนักกายภาพบ าบัดอบรมหลักสูตร "กายภาพบ าบัดชุมชน" (10 วนั)
1. ส ารวจเป้าหมายอบรม อสม. อสค.
2. จดัท าคู่มือและอบรมใหค้วามรู้ อสม. อสค. ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค
3. อสม. ปฏบิัติหน้าที ่ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ ทีม 3 หมอ โดยมีอาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ช่วย
ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค4. อสม.บันทึกผลการปฏบิัติงาน อสม.1 พร้อมรวบรวมส่งผลการปฏบิัติงานรายเดือนฯ ทุกเดือน
5. เวทีประชุมประจ าเดือน อสม.ตรวจสอบยืนยันผลการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนการ
ด าเนินงานในพืน้ที ่เพือ่เตรียมแผนการดูแลผู้ป่วยฯ ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยมีเจา้หน้าที่
สาธารณสุขทุก รพ.สต. ทุกสถานบริการ เป็นพีเ่ล้ียงดูแลฯ1. ส ารวจเป้าหมายอบรมผู้ช่วยหมอ (นสค.)
2. จดัท าคู่มือและอบรมใหค้วามรู้ นสค.ดูแลเฉพาะรายโรค
3. นสค. ปฏบิัติหน้าที ่ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ ทีม 3 หมอ
4. นสค.บันทึกผลการปฏบิัติงาน พร้อมรวบรวมส่งผลการปฏบิัติงานรายเดือนฯ ทุกเดือน

4. มีผู้ช่วยหมอ/ นักสุขภาพ
ครอบครัว (นสค.) ดูแลตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว

3. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบ่้าน (อสม.) ดูแลครอบครัว
เฉพาะรายโรค

4. การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD)

2. การพฒันาสหวชิาชีพตามแนวคิด
เวชศาสตร์ครอบครัว



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
OVCCA  TB



                                                                Re-Treat  ประเด็น OV/CCA 
ประเด็นย่อย __1.การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั____ 
Goals ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในต าบลเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 
What การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของ

พยาธิใบไม้ตับสูง และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดอุบลราชธานี พบอัตราความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2559– 2563 
เท่ากับร้อยละ 13.01, 9.5, 6.14, 4.60 และ4.19 ตามล าดับ (รายงานการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ: ฐานข้อมูล Isan Cohort ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)     
ซึ่งมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศประมาณ  3 เท่า (ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 1) และผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ด้วยวิธีการตรวจอัลต้าซาวด์ ใน ปี 2559-2563 พบว่า  มีความผิดปกติของตับและถุงน้ าดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ นิ่ว ถุงน้ าในตับ เยื่อหุ้มท่อน้ าดีหนาผิดปกติ  
ก้อนในตับ และก้อนในท่อน้ าดี ฯลฯ จ านวน 7,080, 7,788 , 5,637, 6,114 และ 8,279 ตามล าดับ และโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีในตับเป็นสาเหตุการตายอันดับ 
1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อัตราตาย เท่ากับ 16.39 ต่อประชากรแสนคน 

How สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายมีการด าเนินงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ดังนี้ 
  1.การจัดระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ต าบลละ 905 ราย 
  2.จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้ าจืดดิบ ในพ้ืนทีด าเนินงานโครงการตาม Road Map ปี พ.ศ. 2559-2568 
  3.ให้การรักษา (ยา praziquantel) ผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับทุกราย พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ 
  4.รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน เพ่ือสร้างพฤติกรรมการในป้องกัน
การติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
  5.โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายมีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (E-Book) เพ่ือสร้างความรอบรู้  
(Health Literacy) ในเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสมาชิกในครอบครอบครัว 
  6.มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบถของชุมชน ในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
  7.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้ 
       รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS, PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  และน าเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            

Where ต าบลในพ้ืนที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2564 – 2565 จ านวน 57 ต าบลๆ ละ 905 ราย 
When ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565 
KPIs ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายรับการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป   
PM กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 



ประเด็นย่อย __2.การติดเชื้อซ้ าโรคพยาธิใบไมต้ับ_______ 
Goals ลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ต่ ากว่าร้อยละ 1 ภายในปี 2568 
What จังหวัดอุบลราชธานี พบการติดเชื้อซ้ าของโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 4-10 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยตรวจพบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ    

ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563  
How 1.จัดระบบการตรวจการติดเชื้อซ้ าในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคน 

ในครอบครัว 
2.ให้การรักษา และมีกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีเ่ข้มข้นเพ่ือป้องกันไม่ให้กลับมาติดเชื้อซ้ าอีก 
3.มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบถของชุมชน ในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
4.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้ 
    รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS,  PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ และน าเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                      

Where ต าบลในพ้ืนที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2559 – 2563 จ านวน 162 ต าบล 
When ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565 
KPIs ร้อยละ 100 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้รับการ

ตรวจคัดกรองซ้ า   
PM กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นย่อย __3.การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ_______ 
Goals อปท.ทุกแห่งมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลในปี 2566 
What จังหวัดอุบลราชธานีมีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 7 แห่ง มี อปท.ทั้งหมด 238 แห่ง มีรถสูบสิ่งปฏิกูล 61 คันจดทะเบียนถูกต้อง 26 คัน อปท.มีการออกข้อบัญญัติการ

จัดการสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 52 ผลการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ พบร้อยละ 11 ตรวจไข่พยาธิในปลา พบร้อยละ 60 ประชาชนตายด้วยมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
วันละ 2-3 คน  

How 1. เร่งรัดให้มีการก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล ผ่านกลไก พชอ. 
    1.1 ส่งเสริมให้ อปท. พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ EHA 
    1.2 ตรวจเยี่ยมและ Coaching ระดับอ าเภอในการขับเคลื่อนผ่านกลไก พชอ. 
    1.3 จัดหาแบบแปลนบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
    1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลตามที่หรือทางสาธารณะ 
    2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และการเฝ้าระวังโดยใช้กระบวนการธรรมนูญสุขภาพ 
    2.2 ศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ ทต.บ้านกอก อ.เขื่องใน 
3. ส่งเสริมให้ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
   3.1 ตรวจสอบการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 
   3.2 อปท.ออกข้อบัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   3.3 ด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิด 

Where อปท. ต้นแบบ ในพ้ืนที่เสี่ยง การป่วย การตาย อัตราชุกของการตรวจพบไข่พยาธิ และความพร้อมอ่ืน อาจด าเนินการเองหรือร่วมกับ อปท.ข้างเคียง 
When ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
KPIs ทุกอ าเภอมีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่งในปี 2564 
PM กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นย่อย ____การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน ้าดีด้วยการอัลตร้าซาวด์_____ 
Goals การเสียชีวิตของประชาชนด้วยมะเร็งตับและท่อน าดีลดลง ไม่เกิน 23.5 ต่อแสนประชากร 
What การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของ

พยาธิใบไม้ตับสูง และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดอุบลราชธานี พบอัตราความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2559– 2563 
เท่ากับร้อยละ 13.01, 9.5, 6.14, 4.60 และ4.19 ตามล าดับ (รายงานการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ: ฐานข้อมูล Isan Cohort ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)     
ซึ่งมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศประมาณ  3 เท่า (ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 1) และผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ด้วยวิธีการตรวจอัลต้าซาวด์ ใน ปี 2559-2563 พบว่า  มีความผิดปกติของตับและถุงน้ าดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ นิ่ว ถุงน้ าในตับ เยื่อหุ้มท่อน้ าดีหนาผิดปกติ  
ก้อนในตับ และก้อนในท่อน้ าดี ฯลฯ จ านวน 7,080, 7,788 , 5,637, 6,114 และ 8,279 ตามล าดับ และโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีในตับเป็นสาเหตุการตายอันดับ 
1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อัตราตาย เท่ากับ 16.39 ต่อประชากรแสนคน 

How สนับสนุนให้ทุกอ าเภอมีการด าเนินงาน ด้านการคัดกรองด้วยอัลตร้าซาวด์ ดังนี้ 
  1.การจัดระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป  
  2.จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้ าจืดดิบ ในพ้ืนทีด าเนินงานโครงการตาม Road Map ปี พ.ศ. 2559-2568 
  3.ให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์โดยแพทย์และทีมบุคลากรในหน่วยงานและหากจัดกิจกรรมรณรงค์ขอสนับสนุนแพทย์จากหน่วยบริการอื่น 
  4.ทุกพ้ืนที่ รพ/สสอ/รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน เพ่ือสร้าง
พฤติกรรมการในป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีและให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ 
  5. จัดระบบการส่งต่อในรายที่พบความผิดปกติภายในระดับแม่ข่าย 
  6.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้ 
       รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS, PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ  และน าเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

Where ทั้ง 25 อ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี   
When ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565 
KPIs ร้อยละ90 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการอัลตร้าซาวด์และ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสี่ยงที่พบความผิดปกติจากการคัดกรอง

ด้วยอัลตร้าซาวด์ได้รับการส่งต่อ   
PM กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การตรวจคดักรองพยาธิ

ใบไมต้บั

การตดิเชือ้ OV ของ

ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้ไป 

 ในพืน้ทีเ่ป้าหมายตาม 

Road Map (พท.ใหม)่

 -จัดระบบการตรวจคดั

กรอง OV ประชาชนอาย ุ

15 ปีขึน้ไป ต าบลละ 905 

ราย

 -จัดกจิกรรมรณรงคแ์ละ

สรา้งกระแสลด ละ เลกิ 

การบรโิภคเมนูปลาน ้าจดืดบิ

 -ใหก้ารรักษา (ยา 

praziquantel) ผูต้ดิOVทกุ

ราย พรอ้มปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

 -รพ.สต.ใหส้ขุศกึษาตาม

แผนปฏบิตักิารเพือ่สรา้ง

พฤตกิรรมการป้องกนัโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง

ทอ่น ้าดใีนประชาชน

 -สนับสนุน/สง่เสรมิให ้

โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย

มกีารจัดการเรยีนการสอน

ความรูด้า้นการป้องกนัโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง

ทอ่น ้าด ี(E-Book) เพือ่

สรา้งความรอบรู ้(Health 

Literacy) ในเด็กและ

เยาวชนรุน่ใหมต่ลอดจน

สมาชกิในครอบครอบครัว

 -มกีารสือ่สารสาธารณะ

ตามบรบิถของชมุชน ใน

เรือ่งการป้องกนัตนเองจาก

โรคพยาธใิบไมต้บัและ

มะเร็งทอ่น ้าด ีเพือ่

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการ

ในป้องกนัโรคพยาธใิบไม ้

ตบัและมะเร็งทอ่น ้าดี

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กจิกรรม



2.การตดิเชือ้ซ ้าโรคพยาธิ

ใบไมต้บั

การตดิเชือ้ซ ้าของโรค

พยาธใิบไมต้บั ในระชาชน

กลุม่เสีย่งอาย ุ15 ปีขึน้ไป

ทีม่ผีลตรวจ Positive     

ในระหวา่งปี 59 – 63

 -จัดระบบการตรวจการตดิ

เชือ้ซ ้าในประชาชนกลุม่

เสีย่งอาย ุ15 ปีขึน้ไป ที่

เคยตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บั

ทกุราย ในระหวา่งปี พ.ศ.

2559 – 2563 และ

สมาชกิทกุคน ในครอบครัว

 -ใหก้ารรักษา และมี

กจิกรรมสง่เสรมิการ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่

เขม้ขน้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้

กลับมาตดิเชือ้ซ ้าอกี

 -การสือ่สารสาธารณะ

ตามบรบิถของชมุชน ใน

เรือ่งการป้องกนัตนเองจาก

โรคพยาธใิบไมต้บัและ

มะเร็งทอ่น ้าด ีเพือ่

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการ

ในป้องกนัโรคพยาธใิบไม ้

ตบัและมะเร็งทอ่น ้าดี

3.พัฒนาทักษะ 3.1 พัฒนาศกัยภาพนัก

จลุทัศนากร ในรพ.สต. 

ตามหลักสตูรของกรม

ควบคมุโรค

 -จัดอบรมนักจลุทัศนากร 

ส าหรับบคุลากรในรพ.สต. 

(นวก.สธ.,จพง.สธ, 

พยาบาล) ใหค้รบทกุต าบล

3.2 พัฒนาศกัยภาพ

บคุลากรทางการศกึษาใน

การจัดการเรยีนการสอน

หลักสตูรโรคพยาธใิบไม ้

ตบัและมะเร็งทอ่น ้าดใีน

โรงเรยีน (E-Book)

 - จัดอรมหลักสตูรการ

จัดการเรยีนการสอนโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง

ทอ่น ้าดใีนโรงเรยีน 

(E-Book) โดยบรูณาการ

กบัหลักสตูรแกนกลางของ

กระทรวงศกึษาธกิาร

4.ขอ้มลูการตรวจคดักรอง การบนัทกึผลการตรวจคดั

กรอง

 -บนัทกึผลการตรวจ        

 *รพ.สต.: JHCIS          

 *PCU รพ. : HI, HOSxP 

 และน าเขา้โปรแกรม R506

5.การตดัวงจรพยาธใิบไม ้

ตบั

5.1 กอ่สรา้งบอ่ก าจัดสิง่

ปฏกิลู

 -จัดเตรยีมขอ้มลู

สถานการณ์มะเร็งตบัและ

ทอ่น ้าด ีการตรวจอจุจาระ 

การท า U/S บอ่บ าบดัสิง่

ปฏกิลู เพือ่เสนอ พชอ.

 -เตรยีมแบบแปลนบอ่

บ าบดัฯ



 -น าเสนอขอ้มลูในเวท ี

พชอ.ในการประชมุครัง้ที ่๑

 -ก าหนด อปท.เป้าหมาย

ในการกอ่สรา้งบอ่บ าบดั

 -น าเสนอขอ้มลูในเวทสีภา

 อปท.

 -หาสถานทีใ่นการ

กอ่สรา้งและด าเนนิการ

ตามขัน้ตอน

 -ตรวจเยีย่ม Coaching 

อ าเภอ อปท.

 -ใหค้วามรูป้ระชาชน/แกน

น า

 -ร่วมประชาคมหมูบ่า้น

 -กอ่สรา้งบอ่บ าบดัสิง่ปฏกิลู

5.2การออกขอ้บญัญัติ

ทอ้งถิน่

 -ส ารวจขอ้มลูการออก

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่/การ

ปรับปรุง

5.3 ระบบการเฝ้าระวงัการ

ทิง้ส ิง่ปฏกิลูในที/่ทาง

สาธารณะ

 -พัฒนาระบบการเฝ้าระวงั

การทิง้ในทีห่รอืทาง

สาธารณะ หรอืทีเ่อกชน

 -ด าเนนิคดกีบัผูก้ระท าผดิ

1. การตรวจคดักรองมะเร็ง

ตบัและ่อน ้าดดีว้ยการอลัต

รา้ซาวด์

ประชาชนกลุม่เสีย่งอาย ุ

40 ปีขึน้ไป  ในพืน้ที ่25 

อ าเภอ

 -จัดระบบการตรวจคดั

กรอง US ประชาชนกลุม่

เสีย่งอาย4ุ0  ปีขึน้ไป ทกุ

อ าเภอ

 -ทกุพืน้ทีใ่หส้ขุศกึษาตาม

แผนปฏบิตักิารเพือ่สรา้ง

พฤตกิรรมการป้องกนัโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง

ทอ่น ้าดใีนประชาชน และ

ใหบ้รกิารอลัตรา้ซาวด์



ประเด็นหลัก วัณโรค   
โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินงานวัณโรคของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กรอบการด าเนนิงาน “STJ TB model อุบลราชธาน”ี 
ประเด็นย่อย 1. การคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (Screening) 
Goals เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค ให้ครอบคลุมในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
What 1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding) 

1.1 การคัดกรองในหมู่บ้านเสี่ยง (หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรคปอด ปี 2563  ≥ 2 รายขึ้นไป และหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในปี 2559 - 2563) กลุ่มเป้าหมาย
คัดกรอง 3 กลุ่มได้แก่ (1.ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี , 2. ผู้ป่วยเบาหวาน ,3. ผูส้ัมผัสโรคร่วมบ้านผูป้่วยวัณโรค ปี 2559-2563 ที่อายุ ≥ 15 ปีขึ้นไป) 

1.2 คัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง (1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน, 2. ผู้ติดเชื้อผูป้่วยเอดส,์ 3. ผู้ต้องขังเรือนจ า, 4.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
5. ผู้ป่วยเบาหวาน (A1C>8), 6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CKD,COPD), 7. ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่มีโรคร่วม (DM,CKD,COPD), 8 ต่างด้าว/คนไทยไร้สิทธิ์)  
2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding) 

How โดยก าหนดโมเดลการคัดกรองวัณโรครายใหม่ (Screening) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (SAP) ดังนี้  
1. Searching : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค , 2. Active case finding : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก 3. Passive case finding : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

แบบตั้งรับ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding) 
1.1 ก าหนดหมู่บ้านเสี่ยง และก าหดนิยามกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจน 
1.2 ก าหนดระยะเวลาในการคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้านเสี่ยง ภายใน 31 มกราคม 2564 , ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ภายใน 31 มีนาคม 2563 
1.3 คัดกรองโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก --> กระบวนการแปรผลเบื้องต้นโดยระบบ AI --> กรณีผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค  --> แพทย์อ่านซ้ า 

กรณีผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค --> ส่งตรวจเสมหะ กรณี ผลเสมหะ (+) ขึน้ทะเบียนการรักษาวัณโรค กรณี ผลเสมหะ (-) --> ส่งเสมหะตรวจ 
Molecular ผล MTB detected  ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค 

2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding) 
2.1 ก าหนดนิยามใหม่ ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยบริการ และคลินิกโรคไม่ติดต่อ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น (ไอเรื้อรังเดิม 14 วัน ลดเหลือไอเรื้อรัง 
ภายใน 7 วัน , เพิ่ม แหล่งเสี่ยงที่เดินทางประจ า เช่น เดินทางรถโดยสารปรับอากาศประจ า หรือแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัด)  
 2.2 ผลการคัดกรอง คะแนน ≥ 3 คะแนน --> ส่งตรวจเสมหะ และ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก กรณี ผลเสมหะ (+) ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค กรณี ผลเสมหะ (-)

และ ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ส่งเสมหะตรวจ Molecular ผล MTB detected  ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค    
Where ผู้บริการคัดกรองวัณโรคทุกระดับ ( รพศ./รพท./รพช., สสอ., รพ.สต.) 
When 1. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding)  

   - หมู่บ้านเสี่ยง ภายใน 31 มกราคม 2564 , ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ภายใน 31 มีนาคม 2563 
2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding) ผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยบริการ (ผู้ป่วยนอก และคลินิกโรคเรื้อรัง ) คัดกรองทุกครั้ง 



KPIs 1. หมู่บ้านเสี่ยงผ่านการคัดกรองวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก ร้อยละ 100 
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ผ่านการคัดกรองวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก ร้อยละ 90 
3. ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค ≥ 88 % 

PM กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี 
 

ประเด็นย่อย 2. กระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment) 
Goals ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐาน  
What ทุกหน่วยบริการ ที่ให้การดูแลผู้ป่วย ( รพศ./รพท./รพช., สสอ., รพ.สต., อปท., ชุมชน, ผูป้่วยและญาติ)  
How โดยก าหนดโมเดลกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (TOR) ดังนี้  

1. Treatment : รูปแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค , 2. Observes : เฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุม  3. Report : การส่งต่อและการรายงาน   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. Treatment : รูปแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยก าหนดการดูแลตามความเสี่ยงของผู้ป่วยวัณโรค ดังนี้ 
      1.1 High risk ด าเนินการดังนี้ 
      1.1.1 ก าหนดกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (มีโรคร่วมทุกชนิด, ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีขึ้นไป, HIV, หรือกลุ่มอาการแสดงมีความเสี่ยงตามที่แพทย์ประเมิน)  
              และกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการขาดยา (เร่ร่อน, ย้ายถิ่น, ติดสารเสพติด, จิตเวช, กลุ่มญาติ/ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา) 
      1.1.2 ให้ Admitted 5-7 วัน โดยก าหนดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคขณะรับการรักษาผู้ป่วยใน : Standing order (กรณี Admitted รายใหม่,  
กรณีแพ้ยา, กรณีภาวะตับอับเสบ, และกรณี Re-visit) พร้อมก าหนดกิจกรรมในแต่ละวันโดยทีมสหวิชาชีพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 
      1.1.3 ให้ท า Case management ทุกราย โดยตั้ง Line group : High risk TB อ าเภอ.................. (นพ.สสจ., ผอ.รพ., สสอ., TB clinic, DTC,ทีมสหวิชาชีพ, 
Mr.TB ในพ้ืนที่)    
      1.2 Low risk ด าเนินการดังนี้ 
      1.1.1 ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรรักษาวัณโรคนอกเหนือจาก ข้อ 1.1  
      1.1.2 ให้ Admitted 3-5 วัน โดยก าหนดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคขณะรับการรักษาผู้ป่วยใน : Standing order (กรณี Admitted รายใหม่,  
กรณีแพ้ยา, กรณีภาวะตับอับเสบ, และกรณี Re-visit) พร้อมก าหนดกิจกรรมในแต่ละวันโดยทีมสหวิชาชีพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2. Observes : เฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุม โดยใช้ระบบกระบวนการ 3 Cs (Client, Care team, Community) และมาตรการ 2-2-2 และการก ากับการกินยา
โดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (DOT) กรณีเกินขีดความสามารถ --> Consult แม่ข่าย กรณีเกินขีดความสามารถของแม่ข่าย --> ส่ง Consult รพศ.ผ่านระบบ 
E-consult โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามา เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ   
3. Report : การส่งต่อและการรายงานผล โดยใช้ระบบ TB referral system ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล , และการก ากับติดตามโดยโปรแกรมวัณโรคแห่งชาติ NTIP ก าหนดการขึ้นทะเบียน ภายใน 3 วันหลังแพทย์วินิจฉัย  



Where เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลผู้ป่วยทุกระดับ 
When เมื่อถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคและเข้าสู่กระบวนการรักษา 
KPIs 1. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค QTB ฉบับจังหวัดอุบลราชธานี > 90 % 

2. อัตราการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรควัณโรค ≥ 90 % 
3. อัตราการเสียชีวิต ≤ 3 % 
4. อัตราการขายยา ≤ 1 %  

PM กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี 
 

ประเด็นย่อย 3. ทมีดูแลผูป้่วยวัณโรค (Join team) 
Goals ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค / ประชาชนมี health literacy ด้านการควบคุม/ป้องกัน/รักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 
What ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค / ประชาชนมีความสามารถหรือทักษะ โดยใช้รูปแบบ health literacy ได้แก่ (1.การเข้าถึงบริการ/ข้อมูล, 2. เข้าใจข้อมูลสุขภาพ, 

3. โต้ตอบซักถาม, 4. ประเมินตัดสินใจ, 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, 6. สามารถบอกต่อผู้อื่นได้ 
How โดยก าหนดโมเดลทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค (Join team) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (JIA) ดังนี้  

1. Join team : ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ , 2. Information : ช่องทางและการสื่อสาร, 3. Attitude : การปรับเปลี่ยนทัศนคติ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. Join team : ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบทุกระดับ โดยทุกระดับผ่านการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม 
     1.2 จัดท า line group TB ชุมชน : ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ( รพ.สต., อสม., ผู้น าชุมชน, ผู้ก ากับการกินยา)  
     1.3 ใช้กระบวนการ3 Cs (Client, Care team, Community) และมาตรการ 2-2-2 โดยเน้นกิจกรรมการเสริมพลัง Empowerment  
     1.4 ก าหนดบทบาทหน้าที่ด้าน การกินยาโดยมีพ่ีเลี้ยง (DOT) โดยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อสม. หรือญาติที่ผ่านการอบรม อสม.ใช้ระบบ Smart อสม.  
และติดตามการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษา 
2. Information : ช่องทางการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 ช่องทางการให้ความรู้และข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค  
            - ข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบ TB Referral system 
            - ข้อมูลความรู้ด้านการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทาง www.phoubon.in.th : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
            - ข้อมูลการก ากับติดตามการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยง ผ่านโปรแกรม NTIP 
            - ข้อมูลการเฝ้าระวังการขาดยา การเสียชีวิต ผ่านกระบวนการท า case  management  ผ่าน line group TB ชุมชน 
     2.2 การก ากับติดตามและการประเมินผล (M&E) ผ่านการประชุมประจ าเดือนระด าอ าเภอ, ประชุม กวป. , ติดตามรายไตรมาส, และประเมินมาตรฐานการ



ดูแลรักษาวัณโรค QTB ฉบับอุบลราชธานี 
3. Attitude : การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางสาธารณสุข ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ประชาชน และชุมชน โดยใช้กระบวนการ health 
literacy โดยมีสื่อท่ีเหมาะสมในแต่ละระดับ  

Where ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรคทุกระดับ / ประชาชน / ชุมชน  
When - เมื่อชุมชนมีผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน 

- เมื่อประชาชนมีอาการสงสัยในการเจ็บป่วยของตนเอง  
KPIs 1. อัตราการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรควัณโรค ≥ 90 % 

2. อัตราการเสียชีวิต ≤ 3 % 
3. อัตราการขายยา ≤ 1 %  
4. หมู่บ้านปลอดวัณโรค หรือ หมู่บ้านไม่พบผู้ป่วยวัณโรคเพ่ิมในขณะท าการรักษา 

PM กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี 
 



พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อ
วณัโรคและผู้ป่วยวณัโรคให้
ครอบคลุม ในประชากรกลุ่ม
เส่ียง

1.การคัดกรองในหมู่บ้านเส่ียง
(หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวณัโรค
ปอด ปี 63  ≥ 2 รายขึ้นไป 
และหมู่บ้านที่มผู้ีป่วยวณัโรค
ด้ือยา ปี 59-63) เป้าหมาย 
1.1 ผู้สูงอาย ุ≥ 65 ปี
1.2 ผู้ป่วยเบาหวาน
1.3 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
ผู้ป่วยวณัโรค ปี 2559-2563
 ที่อาย ุ≥ 15 ปีขึ้นไป

1. การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. การคัดกรองโดยการCXR
3. ส่งประมวลผลระบบ AI
4. ตรวจ AFB 
5. AFB- ส่งตรวจ Molecular
6. ขึ้นทะเบียนการรักษา

2. ประชากรกลุ่มเส่ียง 8 
กลุ่มเส่ียง
2.1 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
2.2 ผู้ติดเชื้อผู้ป่ววยเอดส์
2.3 ผู้ต้องขงัเรือนจ า
2..4 บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข
2.5 ผู้ป่วยเบาหวาน (A1C>8)
2.6 ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
(CKD,COPD)
2.7 ผู้สูงอาย ุ≥ 65 ปี ที่มโีรค
ร่วม (DM,CKD,COPD)
2.8 ต่างด้าว/คนไทยไร้สิทธิ์

1. การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. การคัดกรองโดยการCXR
3. ส่งประมวลผลระบบ AI
4. ตรวจ AFB 
5. AFB- ส่งตรวจ Molecular
6. ขึ้นทะเบียนการรรักษา

ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กจิกรรม



3. การคัดกรองวณัโรค
แบบต้ังรับ

1. ก าหนดนิยามเพิ่ม
2. การคัดกรองโดยการ CXR และ AFB
3. CXR+และAFB- ส่งตรวจ Molecular
4. ขึ้นทะเบียนการรรักษา

2. ลดการเสียชวีติในผู้ป่วย
วณัโรคให้เหลือ ≤ 3 % 
3. อตัราการขาดยา = 0

1.ท า Case management 
รายบุคคล

1.ก าหนดผู้ป่วยวณัโรคที่เป็นกลุ่มเส่ียง
เสียชวีติ (โรคร่วม, ผู้สูงอาย ุ> 65ปี, กลุ่ม
แพทยพ์ิจารณา) และกลุ่มเส่ียงขาดยา
2. ท า Line group High risk
(ทีมรรักษา, ทีม DOT) ส่งต่อโดยระบบ TB
 referral system ในการ CareและM&E
3. Admitted ≥ 7 วนั และท า Home 
ward อกี 7 วนั
4. ท า empowerment (ผู้ป่วย+ญาติ) 
ขณะ Admitted
5. กรณีกลับบ้านให้ทีมชมุชนดูแลใกล้ชดิ 
และก ากบัการกนิยาโดยบุคลากรทาง
สาธารณสุขอยา่งน้อย 2 - 4 เดือน 
6. กรณีผู้ป่วยวณัโรคมอีาการเหนี่อย
ออ่นเพลีย ทานขา้วไมไ่ด้ให้ Admitted ซ้ า
เพื่อหาสาเหตุ
7.ก าหนดใชม้าตรการ 3 C หรือ 2-2-2

2. ท า Death case 
conference ทุกราย

1. ทบทวนการดูแลและรักษาผู้ป่วยวณั
โรคที่เสียชวีติ เพื่อค้นหาสาเหตุ และ
รวบรวมเพื่อใชอ้า้งองิในการพัฒนาความรู้
เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มอีาการรุนแรง และ
สามารถป้องกนัการเสียชวีติได้



4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อป้องกนั ดูแลรักษาและ
ควบคุมวณัโรค

1. จดัอบรมบุคลากร 1. แพทย์
2. เภสัชกร
3. คลินิกวณัโรค / ผู้ประสานงงานระดับ
อ าเภอ
4. พยาบาล IC

5. ประชาชนม ีHealth 
litterracy

1. การให้ความรู้ การป้องกนั
 การรักษา การควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อในชมุชน

1. ประสัมพันธด้์านควารู้ ที่หลากหลาย
กระจายในคลินิกโรคเร้ือรัง ในการเฝ้า
ระวงัในกลุ่มเส่ียง
2. เน้นหนักในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
Setting โรงเรียน



                             ประเด็นหลัก โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ฯ (Health Literacy School : HLS ) ปี 2564 
ประเด็นย่อย 1. ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) 
Goals มีต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) อ าเภอละ 1 แห่ง  

 
What ประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) อ าเภอละ 1 แห่ง  
How 1. พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

2. สร้างทีม PMT ระดับอ าเภอ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3. อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้ าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค) 
4. ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน 
5. บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
6. ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมต าบล 
7. ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ เพ่ือคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด 
8. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) 

Where โรงเรียนเป้าหมายต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับอ าเภอ อ าเภอละ 1 แห่ง 
When ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

             -มีการสร้างทีม PMT ระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 -อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน  
              ซ้ าเด็กกลุม่เสีย่ง (4 กลุม่โรค) 
             -ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน 
ไตรมาส 2,3 -บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ไตรมาส 3 -ประเมินตนเองตรมเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมต าบล 
             -ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ เพ่ือคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด 
ไตรมาส 4 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) 

KPIs ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ อ าเภอละ 1 แห่ง 
PM PMT ระดับอ าเภอ, คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด 
 

 



 

ประเด็นย่อย 2. การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง 
Goals มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง 

 
What ทุกอ าเภอมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง  
How 1. พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ตชด.22, โรงเรียนในสังกัด สพป., โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น) และจัดท าเวทีความร่วมมือผ่าน MOU คณะท างานจังหวัด 
3. ทีม PMT ระดับอ าเภอ ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้ าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค) 
5. ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน 
6. บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  
7. ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมต าบล 
8. ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ เพ่ือคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด 
 

Where โรงเรียนเป้าหมาย 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง 
When ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรมครูทุกคน, ปฏิทินการด าเนินงาน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

             -ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ตชด.22, โรงเรียนในสังกัด สพป., โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น) และจัดท าเวทีความร่วมมือผ่าน MOU   
              คณะท างานจังหวัด 
ไตรมาส 2 -ทีม PMT ระดับอ าเภอ ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
             -อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน  
              ซ้ าเด็กกลุม่เสีย่ง (4 กลุม่โรค) 
             -ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน 
ไตรมาส 2,3 -บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  
ไตรมาส 3 -ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมต าบล 
             -ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ เพ่ือคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด 

KPIs โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง 
PM ทีมต าบล และ PMT ระดับอ าเภอ 



 

ประเด็นย่อย 3. บุคลากร Health Literacy  : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน 
Goals มีบุคลากร Health Literacy  : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ 

 
What ทุกอ าเภอมีบุคลากร Health Literacy  : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ 

 
How 1. พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

2. ทีม PMT ระดับอ าเภอ พัฒนาทีมครู ข ตามหลักสูตร 
3. อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้ าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค) 
4. ประเมินความรอบรู้ Health Literacy  ในครูและนักเรียนตามเกณฑ์ โดยทีมต าบล 
5. ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ และประเมิน Health Literacy  ในครแูละนักเรียน  
6. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) และ
ประเมินความรอบรู้ Health Literacy  ในครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

Where บุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบครู, นักเรียน ในต้นแบบโรงเรียนรอบรูด้านสุขภาพ 
When ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะท างานระดับจังหวัด 

ไตรมาส 2 -ทีม PMT ระดับอ าเภอ พัฒนาทีมครู ข ตามหลักสูตร 
             -อบรมพัฒนาทีมระดับต าบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy  ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน    
              ซ้ าเด็กกลุม่เสีย่ง (4 กลุม่โรค) 
ไตรมาส 3 -ประเมินความรอบรู้ Health Literacy  ในครูและนักเรียนตามเกณฑ์ โดยทีมต าบล 
ไตรมาส 3 -ทีม PMT ระดับอ าเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอ าเภอ และประเมิน Health Literacy  ในครูและนักเรียน  
ไตรมาส 4 -คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS )  
              และประเมินความรอบรู้ Health Literacy  ในครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

KPIs บุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบครู, นักเรียน ในต้นแบบโรงเรียนรอบรูด้านสุขภาพ 
PM ทีมต าบล และ PMT ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด 
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โรงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ ฯ 

(Health Literacy School : 

HLS ) ปี 2564

1. ตน้แบบโรงเรยีนรอบรูด้า้น

สขุภาพ (Health Literacy 

School : HLS )

1. พัฒนาคูม่อืการด าเนนิงาน,

 หลักสตูรการอบรม และ

หลักสตูรการอบรมครทูกุคน

สรา้ง Health Literacy

2. สรา้งทมี PMT ระดับอ าเภอ

 เพือ่ขับเคลือ่นการด าเนนิงาน

3.อบรมพัฒนาทมีระดับ

ต าบลตามหลักสตูรคร ูข , 

หลักสตูรการสรา้ง Health 

Literacy  ใหก้บัครทูกุคน

4. ขับเคลือ่นการพัฒนางาน

ผา่น พชอ., คณะกรรมการ

การศกึษาโรงเรยีน

5. บรกิารคัดกรองและตรวจ

สขุภาพนักเรยีนอยา่งมี

6. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์

อยา่งมคีณุภาพผา่น

โปรแกรมการประเมนิ

7. ทมี PMT ระดับอ าเภอ

ประเมนิรับรองโรงเรยีนรอบรู ้

ระดับอ าเภอ

8. คณะกรรมการประเมนิ

โรงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ

ระดับจังหวัด ประเมนิรังรอง

ตน้แบบโรงเรยีนรอบรูด้า้น

สขุภาพ
2. การด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนื่องในโรงเรยีนรอบรูด้า้น

สขุภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรยีน

 และ รร.ตชด.ทกุแหง่

1. พัฒนาคูม่อืการด าเนนิงาน,

 หลักสตูรการอบรม และ

หลักสตูรการอบรมครทูกุคน

2. ประสานความรว่มมอืกบั

ภาคเีครอืขา่ย (ตชด.22, 

โรงเรยีนในสงักดั สพป., 

โรงเรยีนในสงักดัทอ้งถิน่) 

และจัดท าเวทคีวามรว่มมอื

ผา่น MOU3. ทมี PMT ระดับอ าเภอ 

ขับเคลือ่นและถา่ยทอด

นโยบายสูก่ารปฏบิัต ิ

4. อบรมพัฒนาทมีระดับ

ต าบลตามหลักสตูรคร ูข , 

หลักสตูรการสรา้ง Health 

Literacy  ใหก้บัครทูกุคน

5. ขับเคลือ่นการพัฒนางาน

ผา่น พชอ., คณะกรรมการ

การศกึษาโรงเรยีน

6. บรกิารคัดกรองและตรวจ

สขุภาพนักเรยีนอยา่งมี

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กจิกรรม
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ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กจิกรรม

7. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์

อยา่งมคีณุภาพผา่น

โปรแกรมการประเมนิ

8. ทมี PMT ระดับอ าเภอ

ประเมนิรับรองโรงเรยีนรอบรู ้

ระดับอ าเภอ

3. บคุลากร Health Literacy 

 : HL ตน้แบบใน คร,ู นักเรยีน

1. พัฒนาคูม่อืการด าเนนิงาน,

 หลักสตูรการอบรม และ

หลักสตูรการอบรมครทูกุคน

2. ทมี PMT ระดับอ าเภอ 

พัฒนาทมีคร ูข ตามหลักสตูร

3. อบรมพัฒนาทมีระดับ

ต าบลตามหลักสตูรคร ูข , 

หลักสตูรการสรา้ง Health 

Literacy  ใหก้บัครทูกุคน

4. ประเมนิความรอบรู ้Health

 Literacy  ในครแูละนักเรยีน

ตามเกณฑ์

5. ทมี PMT ระดับอ าเภอ

ประเมนิรับรองโรงเรยีนรอบรู ้

ระดับอ าเภอ และประเมนิ 

Health Literacy  ในครแูละ

นักเรยีน
6. ประเมนิรังรองตน้แบบ

โรงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ 

(Health Literacy School : 

HLS ) และประเมนิความรอบรู ้

 Health Literacy  ในครแูละ

นักเรยีนกลุม่เป้าหมาย



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
Digital Transformation,  ระบบส่งต่อ,    

Intermediate care (IMC)



                                                         Re-Treat  ประเด็น Digital Transformation 
1. Data Governance 
เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลของระบบข้อมูลการให้บริการ 
กลยุทธ์ - Data Governance คือธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งหมายถึง การก ากับดูแลข้อมูล โดยมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูล 

การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การท าลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการน าไปใช้ โดยให้ความส าคัญท้ังในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี 
- มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลHospital accreditation information technology เป็นแนวทางให้โรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กรเพ่ือ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เพ่ิมเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุข ภาพ ของ สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. มีการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ ตามหลักการของ HAIT  ซึ่งมี 7 องค์ประกอบ 
1.1 IT Master Plan     1.2 IT Risk Management     1.3 Basic Security Management 
1.4 IT Service and Incident Management     1.5 Data Quality Improvement 
1.6 System Analysis and Design     1.7 IT Capacity and Competency Management 

2. การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน และการติดตาม ประเมินผล 
สถานที่ด าเนินการ โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ทุกแห่ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

Q3 มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาทั้ง 7 องค์ประกอบ 

KPIs โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ทุกแห่ง มีผลการประเมินตนเอง และมีแผนการพัฒนาตามแนวทางท้ัง 7 องค์ประกอบ  
ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นย่อย 

นายสุพจน์ สุดสี 
 
 

 

 

 

 

 

 



2. People 
เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี มี Mobile Application เพ่ือใช้ในการคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเอง (Personal Health Record) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง

ถูกต้อง 
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนา Mobile Application การคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการ 
2. ทุกหน่วยบริการ ต้องจัดระบบการลง Consent Form ผู้รับบริการทุกคน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ของบุคคล พ.ศ. 2561 
3. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบในทุกสื่อ 

สถานที่ด าเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 1 – 4  มีการจัดระบบให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อใน Consent Form  

ไตรมาส 2  มีการทดสอบการใช้งาน              ไตรมาส 3  มีการประชาสัมพันธ์ 
KPIs มีคนเข้าใช้งาน Application อย่างน้อย 500 คน 
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุรชัย ศรีอาราม 
  

เป้าหมาย ผู้รับบริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสุขภาวะ 
กลยุทธ์ ผู้รับบริการได้รับแจ้งผลการตรวจร่างกายที่จ าเป็น (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) รวมทั้งได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัว ส่งผลให้เกิดความรอบรู้

ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. จัดท าระบบแจ้งเตือนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน Line bot ไปยังผู้รับบริการ 
2. กรณีท่ีผลการตรวจมีความเสี่ยง หรือผิดปกติ ให้มีระบบการแจ้งค าแนะน าการปฏิบัติตัว โดยการใช้เทคโนโลยี AI ในการเรียนรู้ค่าผลการตรวจที่สัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติตัว 
สถานที่ด าเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 2  มีการทดสอบการใช้งาน                  ไตรมาส 3  มีการประชาสัมพันธ์ 
KPIs มีระบบการแจ้งผลการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน Line bot ไปยังผู้รับบริการ และระบบให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุพจน์ สุดสี 
 

 

 

 



3. Hospital Information System (HIS) 
เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบ IPD Paperless และการประกาศนโยบาย OPD Paperless 

2. การน าเทคโนโลยี Voice User Interface (VUI) มาช่วยในการ Input ข้อมูลการให้บริการ 
3. การพัฒนาและการขยายการด าเนินงานระบบการให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และ ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 
5. ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีการพัฒนาบริการเพ่ือลดความแออัด โดยการใช้ระบบคิว เน้นหนักใน 3 บริการ คือแพทย์แผนไทย กายภาพ และทันต กรรม กรณี 

Customer Focus ให้จัดช่องทางพิเศษส าหรับกลุ่ม MOPH Chanel และ Green Chanel และให้ทุกหน่วยบริการมีการจัดท าแผนการให้บริการที่ต้องมีแนวคิด
การ LEAN ระบบบริการ 

6. พัฒนาระบบแจ้งเตือนการนัด ในกลุ่มตรวจสุขภาพ และกลุ่มรักษาต่อเนื่อง 

7. สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับ Primary Care , Secondary Care และ Tertiary Care สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในลักษณะ Individual Data เพ่ือใช้ใน

การวิเคราะห์ปัญหา การระบุเป้าหมายการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. การสร้างทีมพัฒนาระบบ จัดท าค าสั่ง การมอบหมายหน้าที่ PM , SA , Programmer , Report , API , Tester  
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ภายในทีม การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 
3. การหา User Requirement 
4. การพัฒนาระบบ การทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข  

สถานที่ด าเนินการ โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. 21 แห่ง ที่ใช้งานระบบ HI 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 - 2565 
KPIs มีการพัฒนา Module บน Platform VB.Net อย่างน้อย 2 Module/ไตรมาส และสามารถน ามาใช้ได้จริง 
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุรชัย ศรีอาราม 
 

 

 

 

 



4. Smart Refer 
เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี มีระบบสารสนเทศการรับ-ส่งต่อท่ีเชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับ ผู้ให้บริการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบ Smart Refer ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ User ทุกระดับ 
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. Structure 
   1.1 นโยบายการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ มี Infrastructure ที่ดี โดยเฉพาะ Internet ความเร็วสูง 
2. System 
   2.1 GIS   
       2.1.1 พัฒนาระบบระบุต าแหน่งรถ (Ambulance Tracking) 
       2.1.2 พัฒนาระบบระบุต าแหน่งตัวบุคคล  (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จ าแนกตามระดับความเสี่ยง 
   2.2 ระบบติดตามการดูแลผู้ป่วยบนรถ ขณะส่งต่อ 
   2.3 ขยายการติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ลงสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
   2.4 การประเมินคุณภาพการส่งต่อ แยกรายด้าน การสรุปผลการประเมิน คืนข้อมูลให้หน่วยบริการเพื่อการพัฒนา 
3. Database :  
   3.1 Import Data Refer in , Refer recieve to HIS  
   3.2 Data Center / Data Exchange  
        1) พัฒนา Data warehouse เรื่อง Lab , PACs 
        2) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. Services 
   4.1 Primary  
       1) พัฒนาระบบคืนข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care  
       2) ใช้ระบบ Smart Refer เป็น Tools หลักในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
   4.2 Secondary / Tertiary 
       1) พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care , Intermediate Care 
       2) ระบบ One Province One Labor Room 

สถานที่ด าเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ได้ 

ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564 มี Module รับ-ส่งข้อมูลครบทั้ง Acute Care , Continuous Care , Intermediate Care , Palliative Care และ Long 
Term Care 



KPIs 1. จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิ ที่ติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer 
2. ทุกโรงพยาบาล มีการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นางจุรีรัตน์ สิงห์ค า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Smart Office 
เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบการบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบการ

บริหารงบประมาณ ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ระบบสนับสนุนการท างานอ่ืนๆ 
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   1.1 HRD 
   1.2 HRM 
        1)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารบุคลากร 
             - โปรแกรมโยกย้าย 
             - ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล เชื่อมกับฐาน HROPs ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ Upload Document ได ้
             - ระบบ Tracking อวช. 
2. ระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
       1) ระบบ Stock => โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ (บุรีรัมย์) , แผนการเบิก , แผนการจัดซื้อ , การควบคุมก ากับการด าเนินงานตามแผน , ระบบ Tracking 
ครุภัณฑ์ 
       2) ระบบรายงานการใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใน รพ. => QR Code 
       3) โปรแกรมบริหารงบลงทุน (ibms.moph.go.th) 
       4) ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
           - Template รายงานการจัดซื้อ 
           - Report รายงานการจัดซื้อ 
           - การเปรียบเทียบราคา 
           - คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
3. ระบบบริหารงบประมาณ 
      1) CFO 
       2) ระบบ Claim 
       3) โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน (อ.ถาวร) 
4. ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (Project Management System) 
5. ระบบสนับสนุนอื่นๆ 

สถานที่ด าเนินการ ทุกหน่วยบริหาร / หน่วยบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง 



ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 
KPIs มีระบบสนับสนุน อย่างน้อย 5 ระบบ 
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายเชิดชัย สะดีวงศ์ 
 



                                          ปีงบประมาณ 2564                                                     ปีงบประมาณ 2565

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

1. การแตง่ตัง้คณะท างาน

ขบัเคลือ่น และ

คณะท างานตดิตาม 

ประเมนิผล

2. การประเมนิตนเอง

3. รพ.ทกุแหง่ พัฒนา

คณุภาพระบบสารสน

เทศามหลกัการ HAIT

   

4. การออกด าเนนิการ

ประเมนิแบบไขว ้รพ.

1. การพัฒนา Mobile 

Application เพือ่ใชใ้นการ

คนืขอ้มลูสว่นบคุคลให ้

ผูรั้บบรกิาร

2. ทกุหน่วยบรกิาร ตอ้ง

จัดระบบการลง Consent 

Form ผูรั้บบรกิารทกุคน 

ตามระเบยีบกระทรวง

สาธารณสขุ วา่ดว้ยการ

คุม้ครองและจัดการขอ้มลู

ดา้นสขุภาพของบคุคล 

พ.ศ. 2561

3. การประชาสมัพันธก์าร

ใชง้านระบบในทกุสือ่

ประเด็นหลกั ประเด็นรอง กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ

1. ผูรั้บบรกิาร สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูประวัตกิาร

รักษาของตวัเอง 

(Personal Health 

Record) เพือ่ประโยชนใ์น

การรักษาตอ่เนื่อง และการ

ดแูลสขุภาพตนเองได ้

อยา่งถกูตอ้ง

2. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ส าหรับผูใ้ห ้

และผูรั้บบรกิาร

1. การพัฒนาธรรมาภบิาล

ระบบขอ้มลู

1. การพัฒนาคณุภาพ

ระบบสารสนเทศ ตาม

หลกัการ HAIT
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2. ผูรั้บบรกิารมคีวามรอบรู ้

ดา้นสขุภาพ (Health 

Literacy) โดยเฉพาะการ

ปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสมกบัสขุ

ภาวะ

1. จัดท าระบบแจง้เตอืน

ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร และ

ค าแนะน าการปฏบิตัติวั 

ผา่น Line bot ไปยัง

ผูรั้บบรกิาร

1. การพัฒนา HI  โดยใช ้

Tools VB.NET ทดแทน 

Tools เดมิ (Visual 

Foxpro) ในทกุ Module

2. การพัฒนาและการ

ขยายการด าเนนิงานระบบ

การใหค้ าปรกึษาทางการ

แพทยท์างไกล (Tele 

Medicine) ในทกุ รพ.

4. การประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลย ีInternet of 

Thing (IoT) และ ระบบ

ปัญญาประดษิฐ ์Artificial 

Intelligence (AI) มาใช ้

ในการพัฒนานวัตกรรมการ

ใหบ้รกิาร

2. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ส าหรับผูใ้ห ้

และผูรั้บบรกิาร

1. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารจัดการ

ฐานขอ้มลูการใหบ้รกิาร

ของโรงพยาบาล ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และ

การเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยี

3. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับ

โรงพยาบาล
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5. สง่เสรมิ/กระตุน้ใหม้ี

การพัฒนาบรกิารเพือ่ลด

ความแออดั โดยการใช ้

ระบบควิ เนน้หนักใน 3 

บรกิาร คอืแพทยแ์ผนไทย

 กายภาพ และทันต กรรม 

กรณี Customer Focus 

ใหจั้ดชอ่งทางพเิศษ

ส าหรับกลุม่ MOPH 

Chanel และ Green 

Chanel และใหท้กุหน่วย

บรกิารมกีารจัดท าแผนการ

ใหบ้รกิารทีต่อ้งมแีนวคดิ

การ LEAN ระบบบรกิาร

6. พัฒนาระบบแจง้เตอืน

การนัด ในกลุม่ตรวจ

สขุภาพ และกลุม่รักษา

ตอ่เนื่อง

1. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารจัดการ

ฐานขอ้มลูการใหบ้รกิาร

ของโรงพยาบาล ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และ

การเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยี

3. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับ

โรงพยาบาล
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7. สนับสนุนให ้

ผูรั้บผดิชอบทัง้ในระดบั 

Primary Care , 

Secondary Care และ 

Tertiary Care สามารถ

เขา้ถงึฐานขอ้มลูใน

ลกัษณะ Individual Data 

เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์

ปัญหา การระบเุป้าหมาย

การด าเนนิงานไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ภายใต ้พรบ.

ขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคล 

พ.ศ.2562

1. Structure

   1.1 นโยบายการจัดตัง้

ศนูยรั์บ-สง่ตอ่ใน

โรงพยาบาลทกุระดบั 

รวมทัง้การสนับสนุน

บคุลากร เครือ่งมอื ม ี

Infrastructure ทีด่ ี

โดยเฉพาะ Internet 

ความเร็วสงู

2. System

   2.1 GIS

     2.1.1 พัฒนาระบบระบุ

ต าแหน่งรถ (Ambulance 

Tracking)

1. พัฒนาระบบ Smart 

Refer ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของ User ทกุระดบั

4. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศการรับ-

สง่ตอ่ทีเ่ชือ่มโยงหน่วย

บรกิารทกุระดบั ผูใ้หบ้รกิาร

 สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอื

ในการจัดบรกิารทีถ่กูตอ้ง 

เหมาะสม

1. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารจัดการ

ฐานขอ้มลูการใหบ้รกิาร

ของโรงพยาบาล ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และ

การเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยี

3. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับ

โรงพยาบาล
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     2.1.2 พัฒนาระบบระบุ

ต าแหน่งตวับคุคล  

(Emergency , NCD/

ผูส้งูอาย/ุกลุม่เปราะบาง 

จ าแนกตามระดบัความเสีย่ง

   2.2 ระบบตดิตามการ

ดแูลผูป่้วยบนรถ ขณะสง่ตอ่

   2.3 ขยายการตดิตัง้และ

ใชง้านระบบ Smart Refer

 ลงสูห่น่วยบรกิารปฐมภมูิ

   2.4 การประเมนิคณุภาพ

การสง่ตอ่ แยกรายดา้น 

การสรปุผลการประเมนิ คนื

ขอ้มลูใหห้น่วยบรกิารเพือ่

การพัฒนา

3. Database :

   3.1 Import Data Refer 

in , Refer recieve to HIS

 

   3.2 Data Center / 

Data Exchange

        1) พัฒนา Data 

warehouse เรือ่ง Lab , 

PACs

        2) พัฒนาระบบการ

แลกเปลีย่นขอ้มลู

1. พัฒนาระบบ Smart 

Refer ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของ User ทกุระดบั

4. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศการรับ-

สง่ตอ่ทีเ่ชือ่มโยงหน่วย

บรกิารทกุระดบั ผูใ้หบ้รกิาร

 สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอื

ในการจัดบรกิารทีถ่กูตอ้ง 

เหมาะสม
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4. Services

   4.1 Primary

       1) พัฒนาระบบคนื

ขอ้มลูเพือ่การดแูลรักษา

ตอ่เนื่อง ในกลุม่ Palliative

 Care , Continuous Care

       2) ใชร้ะบบ Smart 

Refer เป็น Tools หลกัใน

การรับ-สง่ขอ้มลูผูป่้วยเพือ่

การรักษาตอ่เนื่อง

   4.2 Secondary / 

Tertiary

     1) พัฒนาระบบรับ-สง่

ขอ้มลูเพือ่การดแูลรักษา

ตอ่เนื่อง ในกลุม่ Palliative

 Care , Continuous Care 

, Intermediate Care

     2) ระบบ One 

Province One Labor 

Room

1. ระบบบรหิารทรัพยากร

บคุคล

 1.1 HRD

 1.2 HRM

   1)  พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิาร

บคุลากร

   - โปรแกรมโยกยา้ย

5. ส านักงานสาธารณสขุ

จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศทีช่ว่ยให ้

การท างานมปีระสทิธภิาพ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิารจัดการ

ขอ้มลูดา้นการบรหิาร

จัดการ ประกอบดว้ย ระบบ

บรหิารทรัพยากรบคุคล  

ระบบการบรหิารวัสด ุ

ครภัุณฑ ์ระบบการบรหิาร

งบประมาณ ระบบการ

บรหิารแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ ระบบ

สนับสนุนการท างานอืน่ๆ

1. พัฒนาระบบ Smart 

Refer ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของ User ทกุระดบั

4. จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศการรับ-

สง่ตอ่ทีเ่ชือ่มโยงหน่วย

บรกิารทกุระดบั ผูใ้หบ้รกิาร

 สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอื

ในการจัดบรกิารทีถ่กูตอ้ง 

เหมาะสม
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   - ระบบฐานขอ้มลูสว่น

บคุคล เชือ่มกบัฐาน 

HROPs ทีส่ามารถปรับปรงุ

แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัได ้

Upload Document ได ้

   - ระบบ Tracking อวช.

2. ระบบการบรหิารจัดการ

เวชภัณฑ/์วัสด/ุครภัุณฑ์

 1) ระบบ Stock => 

โปรแกรมบรหิารคลงัพัสด ุ

(บรุรัีมย)์ , แผนการเบกิ , 

แผนการจัดซือ้ , การ

ควบคมุก ากบัการ

ด าเนนิงานตามแผน , 

ระบบ Tracking ครภัุณฑ์

 2) ระบบรายงานการใช ้

ครภัุณฑท์างการแพทยใ์น 

รพ. => QR Code

 3) โปรแกรมบรหิารงบ

ลงทนุ (ibms.moph.go.th)

 4) ระบบการจัดซือ้ จัดจา้ง

  - Template รายงานการ

จัดซือ้

  - Report รายงานการ

จัดซือ้

  - การเปรยีบเทยีบราคา

  - คณุลกัษณะครภัุณฑ์

3. ระบบบรหิารงบประมาณ

5. ส านักงานสาธารณสขุ

จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศทีช่ว่ยให ้

การท างานมปีระสทิธภิาพ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิารจัดการ

ขอ้มลูดา้นการบรหิาร

จัดการ ประกอบดว้ย ระบบ

บรหิารทรัพยากรบคุคล  

ระบบการบรหิารวัสด ุ

ครภัุณฑ ์ระบบการบรหิาร

งบประมาณ ระบบการ

บรหิารแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ ระบบ

สนับสนุนการท างานอืน่ๆ
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 1) CFO

 2) ระบบ Claim

 3) โปรแกรมวเิคราะห์

ตน้ทนุ (อ.ถาวร)

4. ระบบการบรหิาร

แผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ (Project 

Management System)

5. ระบบสนับสนุนอืน่ๆ

5. ส านักงานสาธารณสขุ

จังหวัดอบุลราชธาน ีมี

ระบบสารสนเทศทีช่ว่ยให ้

การท างานมปีระสทิธภิาพ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิารจัดการ

ขอ้มลูดา้นการบรหิาร

จัดการ ประกอบดว้ย ระบบ

บรหิารทรัพยากรบคุคล  

ระบบการบรหิารวัสด ุ

ครภัุณฑ ์ระบบการบรหิาร

งบประมาณ ระบบการ

บรหิารแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ ระบบ

สนับสนุนการท างานอืน่ๆ



รายละเอียด Re-Treat  และ Gantt chart 
Human Resource : HR
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การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประจ าปี 2564

1.โครงการการพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี 2564

1.1 ประชุมชี้แจง แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในหน่วยบริการ และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร

 
 1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน

 1.3 ติดตามผลการด าเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาฯ

 1.4 ประเมินผลการด าเนินงาน

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง กิจกรรม



 

 
 

 

 

แผนปฎิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



โครงการ ป ี2564  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)            8,351,405
   แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ) 
            2,039,165

1 โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

1 โครงการลดการตาย เพิ่มคุณภาพชีวติ มารดาไทย                 20,400 สร. 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัระดับ
อ าเภอ

                14,400 สร. 2 2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีพัฒนาการสมวยั (ร้อยละ 85 )

3 ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก                   9,600 สร. 2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน  (ร้อยละ 62 )

4 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการงานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทันตฯ 3  เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่ ากวา่ 100

5 โครงการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน Fee schedule 21,960                       ทันตฯ 4  ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 67 )

6 โครงการคัดกรองโรคสมาธส้ัินในเด็กวยัเรียน (6-15ป ี) จงัหวดั
อุบลราชธานี ป ี2564

            1,320,000 NCD

7 โครงการ พัฒนาการด าเนินงานปอูงกันการจมน้ า
เพื่อสนับสนุนใหม้ีการด าเนินงานตามมาตรการ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker ) ประจ าป ี 2564

                33,300 NCD

8 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนตามนโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบญัญัติแหง่ชาติ

                11,700 พร.

9 โครงการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนส่งเสริมสุข
บญัญัติแหง่ชาติ

พร.

10  โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานทันตสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

                23,400 ทันตฯ

11 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ และพัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการทันตกรรม จงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                18,000 ทันตฯ

12 โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ บรูณาการด้าน
สุขภาพ จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

                33,375 ทันตฯ

13 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี
2564

                  9,600 สร.

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียนในพื้นที่โครงการพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                11,520 สร.

15 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวยัเรียนวยัรุ่น                 11,400 ทันตฯ 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี(ไม่เกิน 34 ต่อ หญิงอายุ 
15-19 ป ีพันคน)

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอ าเภออนามัยการเจริญพันธุแ์ละ
คลินิก YFHS ใหค้งมาตรฐานและมีความยั่งยืน

                  7,200 สร.

17 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใช้โปรแกรมระบบการดูแล ส่งเสริม
ผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายPุM และ CM

                13,200 สร. 6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 
(ร้อยละ 85 )

18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
บรูณาการและเสริมพลังการด าเนินงานของ CM และ CG

                  5,760 สร. 7 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับ
การดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

19 ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทย 
สาขาจงัหวดัอุบลราชธานี

                  9,600 สร. 7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

20  ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ                 42,500 สร. 7.2 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 90)21 โครงการบรูณาการการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
                13,800 ทันตฯ 7.3 ร้อยละของโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึ้นไปมีการจดัต้ังคลินิก

ผู้สูงอายุ

22 โครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

                52,400 ทันตฯ

23  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กพิการทางการได้ยินและส่ือ
ความหมาย พิการทางสติปญัญา พิการออทิสติก และแกนน า
เยาวชนจติอาสาผู้ดูแลคนพิการในชุมชน  จงัหวดัอุบลราชธานี  โดย

              149,600 NCD

24  โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ การเสริมสร้างพลัง(Empower) 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ
ในชุมชน จงัหวดัอุบลราชธานี

              130,400 NCD

25 โครงการประชุมเชิงปฎบิติัการ การฟื้นฟูสมรรรถภาพคนพิการ โดย
มีชุมชนเปน็ฐาน (CBR:Community Base-Rehabilitation For 
People with Disability)

 งบ CUP / กองทุน
ต าบล

หน่วยบริการ
ทุกแหง่

26 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในสถานบรืการและบริการ
เชิงรุกในชุมชน ได้แก่ กายภาพบ าบดั จติบ าบดั พฤติกรรมบ าบดั 
กิจกรรมบ าบดั การประเมินและแก้ไขการพูด Early Intervention 
การฟื้นฟูการเหน็ การฟื้นฟูการได้ยิน   และ Phenal Block

หน่วยบริการ
ทุกแหง่

27 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์และเคร่ืองช่วย
ความพิการที่เหมาะสมส าหรับคนพิการ

หน่วยบริการ
ทุกแหง่

แผนปฏบิตัริาชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปงีบประมาณ 2564

สอดคล้องแผนงาน/โครงการ
 สธ. ตวัชี้วัด

ที่
ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์  (Functional KPIs)



2 โครงการพัฒนาความรอบรู้
ดา้นสุขภาพของประชากร

28 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธโ์รคและภยัสุขภาพที่ประชาชนควรรู้
จงัหวดัอุบลราชธานี ในงานกาชาดและงานปใีหม่จงัหวดัอุบลราชธานี

                31,500 พร. 8 จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย (หา้
ล้านครอบครัว)

29  โครงการประชุมถอดบทเรียนการส่ือสารความเส่ียงในกรณีวกิฤต
กรณีโรคอุบติัใหม่และภยัธรรมชาติ ป ี2564

                14,400 พร.

30 โครงการภาคีฯ/ส่ือมวลชนร่วมใจสร่างเครือข่ายเสริมประสิทธภิาพ
งานส่ือประชาสัมพันธใ์นทุกมิติ

                  9,750 พร.

31 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ                 20,400 พร.

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ            1,925,000
3 โครงการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดบัอ าเภอ (DHB)
32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.)             1,925,000 พร. 9 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ 

มีคุณภาพ (ร้อยละ 80)

10 พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวติกลุ่มเปราะบาง
แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ 
            4,042,430

4 โครงการพัฒนาระบบการ
ตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิและภยั
สุขภาพ

33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพและตรวจสอบการ
เบกิจา่ยค่าชดเชยการบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน      
(Auditor EMS )

                24,000 NCD 11 ระดับความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจงัหวดั (ร้อยละ 75)

34 โครงการฝึกสอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานและใช้เคร่ือง AED 
ส าหรับปรtชาชนทั่วไป ตามโครงการจติอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ

                33,750 NCD

35 โครงการตอบโต้ภยัพิบติั กรณีเกิดภยัพิบติัทั้งในและต่างประเทศ               218,000 NCD
36 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญ

เหตุส าหรับชุดปฏบิติัการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)
                12,000 NCD

37 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญ
เหตุส าหรับชุดปฏบิติัการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

                15,000 NCD

38 โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 โดยใช้ระบบ บญัชาการเหตุการณ์

                24,150 NCD

39 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองมือตอบโต้ภยัพิบติัและอุปกรณ์ฝึกซ้อม                 50,000 NCD

40 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิติัการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบไร้ร้อยต่อ

              120,480 NCD

5 โครงการควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ

41 โครงการยุติปญัหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                 12,350 คร. 12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปวุยโรคเบาหวาน (มากกวา่หรือ
เท่ากับ 60 ) /ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปวุยโรคความดัน
โลหติสูง (มากกวา่หรือเท่ากับ 70 )

42 โครงการปอูงกันและควบคุมโรคเร้ือน ปงีบประมาณ 2564                   9,000 คร. 13 จ านวนจงัหวดัที่มีการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภยัสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมฯ

43 โครงการปอูงกันควบคุมโรคไข้เลือดออก               522,950 คร. 14 ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนนงานชุมชนวถิีใหม่หา่งไกล NCDs

44 โครงการเฝูาระวงัสอบสวนโรคและพัฒนาทีมระบาดวทิยา               232,600 คร. 15 ทุกจงัหวดัสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .
ใหส้งบภายใน 21-28 วนั

45 โครงการเฝูาระวงัสอบสวนโรคและพัฒนาทีมระบาดวทิยา               101,600 คร.

46 โครงการขับเคล่ือน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558                 32,400 คร.

47 โครงการก าจดัโรคพิษสุขนัขบา้                 15,650 คร.

48 โครงการปอูงกันโรคติดต่อและสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค                   2,500 คร.

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

49 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 จงัหวดั
อุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                72,250 อวล. ร้อยละของ
จงัหวดัมี
การ
ขับเคล่ือน50 โครงการเฝูาระวงัปอูงกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค

จากส่ิงแวดล้อม จงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564
                42,210 อวล. ร้อยละของ

จงัหวดัมี
ระบบรับ

51 โครงการเฝูาระวงั ปอูงกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                37,950 อวล. ร้อยละของ
จงัหวดัมี
การจดัท า

52 โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์
จงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                  2,250 อวล.

53 โครงการพัฒนางานทะเบยีนใบอนุญาต และระบบสารสนเทศด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

                65,700 คบส. 16 ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80)

54 โครงการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
 จงัหวดัอุบลราชธานี  ปงีบประมาณ2564

              150,000 คบส. 17 สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

55 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

  - คบส.



โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

              378,600 คบส.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

                33,000 คบส.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

                35,000 คบส.

56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภยัด้านอาหาร จงัหวดั
อุบลราชธานี

              239,400 คบส.

57 โครงการพัฒนากระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
เพิ่มประสิทธภิาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ

                84,000 คบส.

58 โครงการตรวจสอบเฝูาระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพน าเข้า และพัฒนา
มาตรฐานหอ้งปฏบิติัการ ณ ด่านอาหารและยาช่องเม็ก อุบลราชธานี

              475,640 คบส.

59 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจา้หน้าที่ เพื่อ ฯ...... พิจารณาอนุญาต
 เพิ่มประสิทธภิาพ (3) และ (4.4)

            1,000,000 คบส.

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
               344,810
7 โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม
60 โครงการ GREEN&CLEAN Hospital                 44,000 อวล. 18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN&CLEAN Hospital (ผ่านเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 80 )

61 โครงการพัฒนางานกฎหมายสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
ปงีบประมาณ 2564

                85,700 อวล. 19 ร้อยละของจงัหวดัมีระบบจดัการปจัจยัเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 60 ของจงัหวดัผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก)

62 โครงการ 5 ส. และพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน                 62,600 อวล.

63 โครงการตรวจสถานประกอบการ ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ป ี2564

                24,000 อวล.

64 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือ (เคร่ืองตรวจวดั
ส่ิงแวดล้อมภาคสนาม) ป ี2564

                35,800 อวล.

65 โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยส่ิงแวดล้อมอปท.                 54,160 อวล.

66 โครงการจดัการขยะและส่ิงปฏกิูลจงัหวดัอุบลราชธานี 2564                 19,200 อวล.

67 โครงการเฝูาระวงั ปอูงกัน ควบคุมโรคมลพิษทางอากาศ จงัหวดั
อุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                      -   อวล.

68 โครงการการอาหารสะอาดริมบาทวธิ ี(Street Food Good Health
 Green ,Green & Health Market)

                  4,350 อวล.

69 โครงการพัฒนาสภานที่จ าหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

                15,000 อวล.

2. ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) 21,294,824          

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ 550,035              
70 โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายบริการปฐมภมูิ 

จงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564
                17,025 พร. 20 ร้อยละการจดัต้ังหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม

ภมูิตาม พรบ.

71 โครงการส่งเสริมการถ่ายโอน ภารกิจ  รพ.สต. ให ้แก่ อปท.                 51,200 ยุทธฯ 21 จ านวนประชาชนคนไทยมีหมอครอบครัว 3 คน

72 โครงการประชุมจดัท าแนวทางการดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุ
เคราะห/์พระราชานุเคราะห ์ทุกพระองค์

                11,250 ยุทธฯ

76 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564                 16,200 พร. 22 ร้อยละของผู้ปวุยกลุ่มเปาูหมายที่ด้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจ าบา้นที่มีคุณภาพชีวติที่ดี

77 โครงการพัฒนา อสม.ดีเด่น จ.อุบลราชธานี ป ี64 (จ านวน 12 สาขา)
 เพื่อเตรียม เข้าร่วมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ 
ภาค ป ี2564

                  4,800 พร. 22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจดัการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์

78 โครงการเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ เขต/ ภาคฯ
 ปงีบประงาน 2564

                64,760 พร. 22.2 ร้อยละของผู้ปวุย กลุ่มเปาูหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวติที่ดี

79 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร สาธารณสุขมูลฐาน ป ี2564 
(ชมรม อสม. จงัหวดั)

                  7,200 พร.

80 โครงการพัฒนาทีมผู้ดูแลระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน บรูณ
การงานปฐมภมูิ จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

                  7,200 พร.

81 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สาขาทันตสุขภาพ จงัหวดั
อุบลราชธานี ป ี2564

                  4,800 ทันตฯ

82 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ หลักสูตรการปฐมพยาบาล
และช่วยปฏบิติัการการแพทย์พื้นฐาน

              365,600 NCD

10 โครงการชุมชนสร้างสุข โดย
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

73 โครงการพัฒนาหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ                 19,200 พร. 23 ร้อยละต าบลเปาูหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจดัการคุณภาพชีวติ

74 โครงการพัฒนาต าบลจดัการคุณภาพชีวติ บรูณาการธรรมนูญสุขภาพ                   7,200 พร.

75 โครงการบรูณาการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน

                17,400 พร.

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
           18,177,249

9 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนดา้นสุขภาพและ 
อสม.

8  โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภมูิ



83 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD,CKD,CA ระดับอ าเภอ                 18,000 NCD 24 อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม

84 โครงการพัฒนางานโภชนบ าบดัผู้ปวุย DM,HT,CKD                   4,200 NCD 24.1อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69) 
(น้อยกวา่ร้อยละ 7)

85 โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD&CKD  Clinic Plus จงัหวดั
อุบลราชธานี ป ี2564

                15,600 NCD 24.2อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic 
Stroke :I60-I62) (น้อยกวา่ร้อยละ25)

86 โครงการชุมชนสุขภาพดีวถิีใหม่ หา่งไกลโรค NCD จงัหวดั
อุบลราชธานี ป ี2564

                41,850 NCD 24.3อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic 
Stroke: I63) (น้อยกวา่ร้อยละ 5)

87  โครงการปฏบิติัการลดเค็มในชุมชน                   9,600 NCD 24.4อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรกัษาดวยยา
ละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลอืดด าภายใน 60 นาที (door to needle
 time) (มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 60)

88 โครงการพัฒนาการด าเนินงานโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  จงัหวดั
อุบลราชธานี ป ี2564

                18,000 NCD 24.5รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72
 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
(มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 60)

89 โครงการจดัท าส่ือคลิปส้ันในการปอูงกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2563

                  6,000 NCD

90 โครงการปอูงกันควบคุมวณัโรค             1,094,500 คร. 25 อัตราส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอด
25.1อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 90)

25.2 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และกลับ
เปน็ซ้ า(ร้อยละ 90)

26 ระดับความส าเร็จในการจดัการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 อัตราปวุยตายของผู้ปวุยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

28 โรงพยาบาลระดับ A และ S .ใหป้ฏบิติัตามแนวปฏบิติัการแพทย์วถิี
ใหม่ฯ

29 โรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจดัท าแผนและซ้อม BCP for EID

91 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ปวุยปลอดภยั ลด
ค่าใช้จา่ย

                50,200 คบส. 26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU 
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60 ,

จดัจา้งเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิติังานปอูงกันควบคุมวณัโรค               141,750 คร. RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 40

31 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจดัการการด้ือยาต้านจลุชีพอย่าง
บรูณาการ (AMR)

13 โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เปน็เลิศทางการแพทย์

32 ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10)

14 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

33 อัตราตายทารกแรกเกิด (น้อยกวา่ 3.6 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)

15  โครงการพัฒนาระบบการ
ดแูลแบบประคับประคอง  
(Palliative Care)

92 โครงการประชุม ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ปวุย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) จงัหวดั
อุบลราชธานี   ป ี2564

NCD 34 รอยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการตางๆ ดวย Opioid 
ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

16  โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยฯ

93 โครงการวนัภมูิปญัญาการแพทย์แผนไทยแหง่ชาติและพระบดิาแหง่
การแพทย์แผนไทย ประจ าป ี2564

                26,850 แผนไทย 35 ร้อยละของผู้ปวุยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วนิิจฉัยรักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ร้อยละ 20.5)

94 โครงการประชุมปฏบิติัการส่งเสริมภมูิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบา้นและการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร จงัหวดั
อุบลราชธานี
จดทะเบยีนสิทธใินภมูิปญัญาการแพทย์แผนไทย

                  8,700 แผนไทย

95 ประชุมคณะท างานจดัท าแผนการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภมูิ
ปญัญา

                  2,250 แผนไทย

96 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภมูิปญัญาการแพทย์
แผนไทย จงัหวดัอุบลราชธานี

                30,950 แผนไทย

97 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบา้น จงัหวดัอุบลราชธานี                 23,350 แผนไทย
98 โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และงานมหกรรมสมุนไพรแหง่ชาติ คร้ังที่ ๑๘ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี256๔

                75,040 แผนไทย

99 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จงัหวดัอุบลราชธานี

                  4,369 แผนไทย

100 โครงการประชุมการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

                16,800 แผนไทย

101 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจติเด็ก และบคุลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
การประเมินและช่วยเหลือเด็กที่มีปญัหาพัฒนาการ ด้วย TEDA4I 

                33,600 NCD 36 ร้อยละของผู้ปวุยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจติ (มากกกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 71)

102 การประชุมเครือข่ายสุขภาพจติและจติเวช ระดับอ าเภอ                 12,350 NCD

12 โครงการปอ้งกันและควบคุม
การดื้อยาตา้นจุลชีพและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
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17 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

10 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิตอ่
เรื้อรัง

11 โครงการพัฒนาระบบบริการ
โรคตดิตอ่ โรคอุบตัใิหม่ และ
โรคอุบตัซ้ิ า



103 ประชุมขับเคล่ือนการดูแลจติเวชฉุกเฉิน                   9,600 NCD

104 โครงการด าเนินงานปอูงกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงในเด็กและ
สตรี และต้ังครรภไ์ม่พึงประสงค์

 รอการจดัสรรงบ NCD

105 โครงการพัฒนาระบบดูแลเฝูาระวงั
วยัรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2563

 รอการจดัสรรงบ NCD

106 การพัฒนาแก้ไขภาวะวกิฤตฉุกเฉินการฆา่ตัวตาย จงัหวดัอุบลราชธานี                   3,250 NCD 37 33.1อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ(น้อยกวา่หรือเท่ากับ 6.3 ต่อประชากร
แสนคน)

38 อัตราตายผู้ปวุยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired (น้อยกวา่ ร้อยละ 26)

39 ร้อยละของโรงพยาบาลที มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปดิิกส์ เพิ่มขึ้นให้
ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

40 .รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด
40.1 อัตราตายของผู้ปวุยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI  (ไม่เกิน ร้อยละ 8)

40.2 ร้อยละของการใหก้ารรักษาผู้ปวุย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 60)

107 โครงการก าจดัพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี               656,800 NCD ร้อยละผู้ปวุยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

108 โครงการคัดกรองเต้านมด้วยรถเอกซเรย์เต้านม(Mammogram) 
เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั จว.อบ.ป2ี564

                62,900 NCD 37.1 ร้อยละของผู้ปวุยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์(มากกวา่ หรือเท่ากับร้อยละ 75)

109 โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

              113,220 NCD 37.2 ร้อยละของผู้ปวุยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบดัภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห(์มากกวา่ หรือเท่ากับร้อยละ 75)

37.3 ร้อยละของผู้ปวุยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห(์มากกวา่ หรือเท่ากับร้อยละ 60)

21 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไต

42 ร้อยละของผู้ปวุย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 67 )

22 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

110 โครงการเพิ่มทักษะการวนิิจฉัยและการรักษาผู้ปวุยโรคตา และ การ
ดูแลผู้ปวูยระยะท้ายแบบประคับประคอง จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี
2564

                  4,400 NCD 43 ร้อยละผู้ปวุยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วนั(ร้อยละ 85 )

111  โครงการลดจ านวนคนตาบอดจากโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ จงัหวดั
อุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2564

                  7,150 NCD

23 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ

44 อัตราสวนของจ านวนผูยินยอมบริจาคอวยัวะจากผูปวยสมองตาย ต
อจ านวนผูปวย เสียชีวติในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) ( 
อัตราส่วน 1.0)

112 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการจดัการข้อมูลยาเสพติด 
ปงีบประมาณ 2564

                29,100 NCD 45 ร้อยละของผู้ปวุยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษา และ ติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 1 ป ี(Retention Rate) (ร้อยละ 50)

113 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการ
ด าเนินงานยาเสพติด

              105,600 NCD

114 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบคุลากรผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดและปจัจยัเส่ียง ในการขับเคล่ือนงานประจ าสู่งานวจิยั 
 จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

NCD

115  โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานคลินิคบ าบดัรักษายาเสพติด  
(Accredit) ป ี2563

              102,000 NCD

116 โครงการบ าบดัรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด   ในระบบสมัครใจและ
ระบบบงัคับบ าบดั   (แบบไม่ควบคุมตัวในโรงพยาบาล) ป ี2564
 (อ าเภอวางฏกีา)

          10,059,200 NCD

117 โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเปน็ศูนย์กลาง 
Community Based Treatment and Care (CBTx)

              261,400 NCD

118 โครงการเยี่ยมการด าเนินงานคัดกรองตรวจปสัสาวะผู้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทหารกองเกิน ป ี2563

                  5,880 NCD

119 โครงการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบ าบดัรักษาระบบสมัครใจบ าบดั  ป ี
2563

              408,000 NCD

120 โครงการประกวดจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบ
ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจ าป ี2564

              832,310 NCD

121 โครงการประกวดจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลง
พื้นที่เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ประจ าป ี2564

              500,000 NCD

122 โครงการประกวดจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบ
ประเทศ ประจ าป ี2564

            1,177,800 NCD

123 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ป ี2564

              145,760 NCD

124 โครงการมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE

              203,800 NCD

125 โครงการ TO BE NUMBER ONE MEETING                 33,600 NCD

24 โครงการพัฒนาระบบบริการ
บ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพตดิ

17 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

18 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ
นารีเวช ศัลยกรรม อายุรก
รรม  กุมารเวชกรรม และ
ออร์โธปดิกิส์

19 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

20 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

41



126 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานจงัหวดั/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับเพชร

              156,400 NCD

127 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE               250,000 NCD

128 โครงการประกวด  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

              192,040 NCD

129 โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE     สู่ความเปน็
หนึ่ง รุ่นที่ 24 และ รุ่นที2่5

                18,600 NCD

130  โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE 
IDOL ป ี2564

              327,460 NCD

131 ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 4 
คร้ัง

                63,900 NCD

132 ประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงัหวดั
อุบลราชธานี จ านวน 4 คร้ัง

                41,400 NCD

133 ออกตรวจเฝูาระวงัและบงัคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และบหุร่ี

              128,600 NCD

134 ประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ในการบงัคับใช้
กฏหมาย

                22,500 NCD

135 ด าเนินงานสถานประกอบการปลอดบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                 22,500 NCD

136 กิจกรรมรณรงค์วนัสงกรานต์ปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                 15,000 NCD

137 กิจกรรมรณรงค์วนังดสูบบหุร่ีโลก                 65,000 NCD

138 ประชุมพัฒนาการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาปลอดบหุร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

              161,000 NCD

139 ประชุมการประเมินงานสถานศึกษาปลอดบหุร่ีและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

                18,000 NCD

140 อบรมแกนน านักเรียน Gen Z Gen Strong               107,000 NCD

141 อบรมแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดบหุร่ีและแอลกอฮอล์ใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

              106,400 NCD

142 ประชุมแนวทางการด าเนินพื้นที่ชุมชนต้นแบบปลอดบหุร่ี และ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

                22,500 NCD

25 โครงการพัฒนาระบบบริการ
ดแูลระยะกลาง 
(Intermediate Care)

143 โครงการอบรม การขับเคล่ือนระบบการดูผู้ปวุยระยะะท้ายแบบ
ประคับประคอง(Palliative Care)  จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

                      -   NCD 46 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจงัหวดัที่ใหก้ารบริบาลฟื้น
สภาพ ระยะกลางแบบผู้ปวยใน (intermediate bed/ward)  (ร้อย
ละ 100)

26 โครงการพัฒนาระบบบริการ
 one day surgery

47 ร้อยละของผู้ปวุยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ
 60)

48 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีฯ

27 โครงการกัญชาทางการแพทย์ 49 จ านวนหน่วยบริการที่มีการจดับริการคลินิกกกัญชาทางการแพทย์
แบบบรูณาการครอบคลุม รพ.สังกัด สธ.และสถานพยาบาลภาคเอกชน

144 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล จงัหวดัอุบลราชธานี                 43,920 พร.

145 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan                 28,100 พร.

146 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                 31,200 พร.

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่ 
               648,280
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจร
และระบบการส่งตอ่

147 การประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปวุยระหวา่งประเทศ ในวกิฤตโควดิ-
19 ระหวา่งจงัหวดัอุบลราชธานีกับแขวงสาละวนัและแขวงจ าปาสัก

                59,960 ยุทธฯ 50 อัตราการเสียชีวติของผูเจบ็ปวยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดบ ัA, S, M1 (ทง้ัที่ ER และ Admit)

148 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการรับส่งต่อผู้ปวุย                   3,840 พร. 51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
149 โครงการอบรมเชิงปฎบิติัการพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อจงัหวดั

อุบลราชธานี
                15,480 NCD 52 ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

150 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การวเิคราะหแ์ละ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลการบาดเจบ็และเสียชีวติในระดับอ าเภอ

                  9,000 NCD

151 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการตรวจประเมินมาตรฐานรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จงัหวดัอุบลราชธานี ประจ าป ี2564

                58,600 NCD

152 โครงการยกระดับชุดปฏบิติัการฉุกเฉินจากระดับ EMR เปน็ BLS รุ่น
ที่ 3

              212,000 NCD

153 โครงการประชุมวชิาการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภยั จงัหวดั
อุบลราชธานี

                70,000 NCD

154 โครงการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานอุบติัเหตุและภยัพิบติั
ระดับชาติ

                40,000 NCD

155 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการขับรถพยาบาลปลอดภยั               165,000 NCD



156 ประชุมเชิงปฏบิติัการหวัหน้างานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน                   8,400 NCD
157 โครงการสอบสวนสาเหตุอุบติัเหตุจราจรทางถนน

จงัหวดัอุบลราชธานี
                  6,000 NCD

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรตแิละพ้ืนที่เฉพาะ 
            1,919,260
30 โครงการพระราชด าริ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพ้ืนที่เฉพาะ

158 โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป ี2564                 15,600 ยุทธฯ 53 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเปาูหมาย มีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักรท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามก าหนด

159 การพัฒนาระบบการเฝูาระวงัโรคและภยัสุขภาพข้ามแดนเมือง
คู่ขนานไทย-ลาว (จงัหวดัอุบลราชธาน-ีแขวงสะหวนันะเขต-แขวง
สาละวนั-แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว)

              256,000 ยุทธฯ

160 พัฒนาช่องทางเข้า-ออก ระหวา่งประเทศกับประเทศเพื่อนบา้น ใน
อ าเภอชายแดน

              350,000 ยุทธฯ

161 พัฒนาศักยภาพบบคุลากรสาธารณสุขเมืองคู่ขนาน ไทย-ลาวในการ
บริหารจดัการระบบเฝูาระวงัควบคุมและปอูงกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID19 ระหวา่งจงัหวดัอุบลราชธาน-ีแขวงสะหวนันะเขขต-
แขวงสาละวนั-แขวงจ าปาสัก

              336,000 ยุทธฯ

162 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ลงข้อมูล               180,000 ยุทธฯ

163 พัฒนาระบบบริการที่เปน็มิตรกับชาวต่างชาติ ด้วยคุณธรรมรักเหนอ
รัก ในระดับศีล 5 ปอูงกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

              115,880 ยุทธฯ

164 พัฒนาระบบบริการที่เปน็มิตรกับชาวต่างชาติ               499,180 ยุทธฯ

165 การพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว                 50,000 ยุทธฯ

166 โครงการพระราชด าริ  ราชทัณฑ์ปนัสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ด้านการบริการสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจ ากลางอุบลราชธานี 
 ป ี2564

                  2,000 พร.

167 โครงการจดักิจกรรมรับเสด็จฯ  ถวายความปลอดภยัด้านการ
รักษาพยาบาลและออกหน่วยปฐมพยาบาลในการใหบ้ริการ
ประชาชนตามภารกิจพิเศษ

                82,000 พร.

168 โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 จงัหวดัอุบลราชธานี และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ป ี2564

                15,100 ทันตฯ

169 กิจกรรมรณรงค์เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลเนื่องในวนัคล้ายวนัเสด็จ
สวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม

                17,500 ทันตฯ

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
 -                     

31 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย์

54 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตอป)

55 เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร วตัถุดิบสมุนไพร 
อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ความงามและ
การแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน

56 สถานกักกันตัวตามที่รัฐก าหนด Z AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

3. ยุทธศาสตร์บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)            1,425,520

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ 
            1,425,520
32 โครงการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เปน็มืออาชีพ

170 โครงการประชุมวชิาการประจ าเดือนผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์                 28,800 ยุทธฯ 57 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการระบบการผลิต
และพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เปาูหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 5)

171 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จงัหวดัอุบลราชธานี 
(ประชุม กวป.)

                44,400 ยุทธฯ

172 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับจงัหวดั (ผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน)                 26,400 ยุทธฯ

173 โครงการกลุ่มผู้บริหารสาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาล                 18,000 ยุทธฯ

174 โครงการประชุมกลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ                 18,000 ยุทธฯ

175 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปบีคุลากรสาธารณสุขส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี

                  6,250 พร.

176 โครงการปฐมนิเทศทันตบคุลากรเข้าใหม่ ป ี2564                   9,000 ทันตฯ

177 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเฉพาะทางจติเวช
1.อบรมพยาบาลเฉพาะทางจติเวชทั่วไป (PG ทั่วไป)

NCD

178 อบรมพยาบาลเฉพาะทางจติเวชเด็กและวยัรุ่น  (PG เด็ก) NCD

179 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และ
เครือข่ายงานกายภาพบ าบดั จงัหวดัอุบลราชธานี ป ี2564

                  3,800 NCD

180 โครงการประชุมวชิาการด้านกายภาพบ าบดั จงัหวดัอุบลราชธานี                       -   NCD

181  โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการและพัฒนาศักยภาพแพทย์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี

                15,550 บริหารทรัพฯ



182 จดัอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร               307,600 บริหารทรัพฯ

183 หลักสูตรผู้บริหาร               162,000 บริหารทรัพฯ

184 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  สู่การเปน็ข้าราชการที่ดี               440,820 บริหารทรัพฯ

185 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ในระดับ
จงัหวดั และอ าเภอ

                      -   บริหารทรัพฯ

186 smart อวช                 24,000 บริหารทรัพฯ

33 โครงการบริหารจัดการ
ก าลังคนดา้นสุขภาพ

187 บริหารจดัการภายใต้คณะกรรมการ               320,900 บริหารทรัพฯ 58 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการก าลังคนที่มีประสิทธภิาพ
  (ต าแหน่งวา่งคงเหลือไม่เกินร้อยละ 3 )

59 ร้อยละของบคุลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา

34 โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข

205 โครงการพัฒนาองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน                 39,285 บริหารทรัพฯ 60 จ านวนองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ( รพศ./รพท. อย่าง
น้อย 2 แหง่ , รพช./สสอ. ร้อยละ 15)

4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 3,435,880           

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
            1,257,600
35 โครงการประเมินคุณธรรม 

ความโปร่งใส และบริหาร
ความเสี่ยง

188 โครงการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน                 85,500 บริหาร 61 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

189 โครงการขับเคล่ือนธรรมาภบิาลโดยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
อุบลราชธานี ประจ าป ี2564

                67,260 กลุ่มกฏหมาย 62 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินITA

190 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ประจ าป ี2564

                17,740 กลุ่มกฏหมาย 63 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง

36 โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ

191 โครงการพัฒนางานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ป ี
2564

                57,200 ยุทธฯ 64 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนด (ร้อยละ 95)

192 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขป ี2564 และ
จดัท าแผนปฏบิติัการป ี2565

              502,000 ยุทธฯ

193 โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติป ี2563               156,000 ยุทธฯ

194 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และประเมินผลการด าเนินงาน               138,960 ยุทธฯ

195 โครงการประกวดสถานบริการสาธารณสุข (รพช. สสอ. รพ.สต.)                 32,400 ยุทธฯ

196 ประชุมสรุปผลการพัฒนาสุขภาพระดับเขต   ( ปงีบ 64 จงัหวดัอุบล
เปน็เจา้ภาพ)

                  7,500 ยุทธฯ

197 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจดัการภาครัฐ PMQA 
 จงัหวดัอุบลราชธานี

                  1,500 พร.

198 การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT)                   4,400 ยุทธฯ 65 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.ร้อยละ 100 , รพช.
ร้อยละ 90)

199 โครงการประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการ

                  7,200 ยุทธฯ

200 โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขสู่การ
ปฏบิติัในระดับพื้นที่ และ พิธ ีMOU

                63,000 ยุทธฯ

201 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA                 45,700 พร.

202 โครงการพัฒนาคุณภาพงานหอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

                12,300 พร.

203 โครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวนิิจฉัย                   7,200 พร.

204 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
(รพ.สต.ติดดาว) ปงีบประมาณ 2564

                51,740 พร. 66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
(ร้อยละ 85)

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ               185,600

37 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ

206 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการจดัการระบบข้อมูล
สารสนเทศ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  ป ี2564

                  9,600 ยุทธฯ 67  ร้อยละของจงัหวดัที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 85)



207 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับโรงพยาบาล                 85,200 ยุทธฯ

208 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร
ต่างด้าวในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

                36,000 ประกันฯ

209 การขยายการด าเนินงานระบบ Smart Refer สู่หน่วยบริการปฐมภมูิ                 26,400 ยุทธฯ ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital

210 การประชุมผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ                       -   ยุทธฯ 68.1ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital (รพ.ระดับ A S
 M1 M2)

211 การอบรมการพัฒนา Line Notification                 28,400 ยุทธฯ 68.2ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital (รพ.ระดับ F1 
F2 F3)
68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital (รพ.นอกสังกัด)

69 จ านวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ 
               552,040
39 โครงการลดความเหลื่อมล้ า

ของ 3 กองทุน
212 อบรมเชิงปฏบิติัการงานลงทะเบยีน (สิทธหิลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า / ข้าราชการ / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพคนต่างด้าว / 
บคุคลผุ้มีปญัหาสถานะและสิทธ)ิ

                      -   ประกันฯ 70 ความแตกตางอัตราการใชสิทธ ิ(compliance rate) เมื่อไปใชบริการผู
ปวยใน (IP) ของผูมีสิทธใิน 3 ระบบ

71 ระดับความส าเร็จของการจดัท าสิทธปิระโยชนกลาง ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

40 โครงการบริหารจัดการ
ดา้นการเงินการคลัง

213 โครงการพัฒนาคุณภาพบญัชี                 57,600 บริหาร 72  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน (ระดับ 7 <
 ร้อยละ 4 ,ระดับ 6 < ร้อยละ 6 )

214 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้านบริหารใหม้ีประสิทธภิาพ               225,000 บริหาร

215 โครงการบริหารจดัการกระบวนการจดัหาพัสดุ               160,000 บริหาร

216 การบริหารจดัการการเงินการคลังหน่วยบริการ จ.อุบลราชธานี ป ี
2564

                76,400 ประกันฯ

217 โครงการประชุมนักวชิาการสาธารณสุข                       -   ประกันฯ

218 ประชุมทบทวนเร่ืองหลักเกณฑ์ตามจา่ย                   4,000 ประกันฯ

219 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ                   8,640 ประกันฯ

220 โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของ
หน่วยบริการ

                15,900 ประกันฯ

221 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการจดัท าข้อมูลและการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ยสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (งบจติเวช 
 การฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และFS ในส่วนของ ANC)

                  4,500 ประกันฯ

222 โครงการพัฒนาเครือข่ายเวชสถิติ เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการจดัท า
ข้อมูลและการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยสาธารณสุข

                      -   ประกันฯ

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ
            1,417,990
223 การวจิยัประเมินผลระบบงานสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนาน

ไทย ลาว จงัหวดัอุบลราชธานี
              138,840 ยุทธฯ 73 จ านวนนวตักรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอด

การใหบ้ริการด้านสุขภาพ

224 โครงการประชุมทางวชิาการระหวา่งจงัหวดัคู่ขนาน               234,000 ยุทธฯ 74 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธภิาพ (ร้อยละ 100)

225  โครงการประชุมวชิาการส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี               224,100 พร.

226 โครงการพัฒนาวชิาการและงานวจิยัจงัหวดัอุบลราชธานี                 99,600 พร.

227 โครงการประชุมวชิาการเขตสุขภาพที่ 10                 25,000 พร.

228 โครงการประชุมวชิาการ R2R Thailand                 80,000 พร.

229 โครงการประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุขประจ าป ี2564               207,850 พร.

230 โครงการพัฒนางานวชิาการทันตสาธารณสุข ป ี2564                   3,600 ทันตฯ

231 โครงการประชุมวชิาการระดับประเทศในเวที NCD Forum 2021               405,000 NCD

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ 
 -                     

38 โครงการ Smart Hospital 68

41 โครงการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ผลิตภณัฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์



42 โครงการปรับโครงสร้างและ
พัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ

ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบงัคับใช้

75.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย

75.2 ระดับความส าเร็จของการบงัคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่
ก าหนดของส านักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

แผนงานอ่ืนๆภารกิจสนับสนุน                 22,650

232 โครงการจดัซ้ือร่วมวสัดุทันตกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี ปงีบประมาณ
 2564

                  3,600 ทันตฯ

233 บริหารจดัการงบลงทุน งบค่าเส่ือม ประจ าปงีบประมาณ 2564                 19,050 ยุทธฯ

สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์ รวม 15 แผนงาน 42โครงการ 75ตวัชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) 8,351,405            
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) 21,338,624          
3. ยุทธศาสตร์บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) 1,425,520            
4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 3,475,165            

34,590,714          รวมงบประมาณทั้งสิ้น

75


