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คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร
(Performance Agreement: PA)
ของผู้บริหำรเขตสุขภำพที่ 6
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
จังหวัดชลบุรี

ก

คำนำ
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance
Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสาคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
๒๐ ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ และแผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ บ ริ ห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่ า ของงาน และเป็ น แนวทางที่ จ ะบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 จึงได้รวบรวมรายละเอียดคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
เขตสุขภาพที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้ประกอบการดาเนินการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คารับรองการปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์
ต่อไป

สานักงานเขตสุขภาพที่ 6

ข

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรเขตสุขภำพที่ 6
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
- ตัวชี้วัด 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย
- ตัวชี้วัด 2 ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ตัวชี้วัด 3 ระดับความสาเร็จของการจัดการภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเด็กไทย
อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี คุณภาพ
แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน )
- ตัวชี้วัด 5 จานวนผูส้ ูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่
แผนงำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด 6 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service excellence)
แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
- ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ
- ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
- ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
- ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
และออร์โธปิดิกส์)
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สำรบัญ (ต่อ)
- ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
- ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและ ได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)
- ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 month remission rate)
แผนงำนที่ 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
- ตัวชี้วัด 15 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม.
ในโรงพยาบาล A, S, M1
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
- ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด 17 จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
- ตัวชี้วัด 18 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
1. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- ตัวชี้วัด 19 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
- ตัวชี้วัด 20 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
โครงการ Smart Hospital
- ตัวชี้วัด 21 เขตสุขภาพมีการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น
Smart Hospital
- ตัวชี้วัด 22 มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
แผนงำนที่ 13 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
- ตัวชี้วัด 23 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ภำคผนวก
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ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence)

2

หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำร
แสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
1. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
เขตสุขภำพที่ 6
1.อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ
- กำรตำยมำรดำ หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด
ภายใน 42 วัน ไม่ ว่าอายุ ครรภ์ จะเป็นเท่าใดหรื อการตั้ งครรภ์ ที่ ตาแหน่งใด จากสาเหตุ ที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์
และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
- กำรเยี่ยมเสริมพลัง เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกาลังในการดาเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท เช่น การเสริมพลังในการ
นิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

เกณฑ์เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2562
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน
วัตถุประสงค์

ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล

ปีงบประมำณ 2563
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน

ปีงบประมำณ 2564
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน

1.พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ
2.เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์
และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ในเขตสุขภาพที่ 6

1. สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน
24 ชั่วโมง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย
3. สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แก่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน
4. ศูนย์อนามัยรายงานการตายมารดา (รายงานการ Conference Case มารดาตายของ
MCH board) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน
แหล่งข้อมูล
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
รำยกำรข้อมูล 1 A = จานวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด
รำยกำรข้อมูล 2 B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
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สูตรคำนวณ
(A/B) x 100,000
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

วิธีกำร
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับค่าเป้าหมาย
ประเมินผล
เอกสำรสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE, หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตายมารดา
(อื่นๆ ถ้ามี)
- มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly
hospital)
รำยละเอียด
Baseline
หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพที่ 6
ข้อมูลพื้นฐำน
data
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2557 2558 2559 2560 2561
อัตราส่วนการ อัตราส่วนการตาย 14.5 8.3
7.2
20.5 17.4
ตายมารดา
ต่อการเกิดมีชีพ
แสนราย
ผู้ให้ข้อมูลทำง
วิชำกำร

1. นายธีระ ศิวดุลย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ(สูติแพทย์) โรงพยาบาลชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-931000 โทรศัพท์มือถือ : 080-5718333
โทรสาร : 038-931100
E-mail : Siwadune@hotmail.com
2. นายพนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165 โทรศัพท์มือถือ : 081-4850047
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ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด

โทรสาร : 038-148169
E-mail : panitdr13@gmail.com
1. นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-9324789 โทรศัพท์มือถือ : 086-3111022
โทรสาร : 038-274932
E-mail : add_mum@hotmail.com
2. นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165 โทรศัพท์มือถือ : 087-8343457
โทรสาร : 038-148169
E-mail : vksana98@gmail.com
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 / ศูนย์อนามัยที่ 6

หน่วยงำน
ประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำร 1. นายภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ นายแพทย์ชานาญการรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
รำยงำนผลกำร
โรงพยาบาลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ดำเนินงำน
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 039-597040
โทรศัพท์มือถือ : 086-8219008
โทรสาร : 039-597040
E-mail : swumd20_117@hotmail.com
2. นางรุง่ ทิวา พานิชสุโข นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-932452
โทรศัพท์มือถือ : 082-2077937
โทรสาร : 038-278745
E-mail : rung3579@yahoo.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำร
แสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ
ชื่อตัวชี้วัด
proxy :
คำนิยำม

Promotion & Prevention Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
1. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
เขตสุขภำพที่ 6
2.ระดับควำมสำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
- ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
- เด็กอำยุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
- กำรคัดกรองพัฒนำกำร หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัว
อยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
- พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กใน
การประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้พ่ อแม่ ผู้ปกครอง
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 :
เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
- พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนาให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัด
กรองพัฒนาการครั้งที่ 2
- พัฒนำกำรสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒ นาการโดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
(1B260)
- เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232,
1B242)
- เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ หมายถึง เด็กปฐมวัยทุกช่วง
อายุที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ
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9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มาประเมินซ้า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป
- ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร หมายถึง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental
Assessment for Intervention: TEDA4I)
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
หมายเหตุ : เป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่ได้นามาใช้ในการประเมินใน ปี 2562
แต่นามาแสดงให้เห็นว่ายังมีการกาหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
4. สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กปฐมวัย
ประชำกร
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตสุขภาพที่ 6
กลุ่มเป้ำหมำย
(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่
นอกเขต)
วิธีกำรจัดเก็บ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
ข้อมูล
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
รำยกำรข้อมูล 3

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ใน
เขตสุขภาพที่ 6 (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่
ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
B = จานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กาหนด
C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน
(1B261)

รำยกำรข้อมูล 4

D = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อทันที(1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
รำยกำรข้อมูล 5 E = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
รำยกำรข้อมูลที่ 6 F = จานวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัด
กรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการ
ประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260)
รำยกำรข้อมูลที่ 7 G = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการล่าช้า
รำยกำรข้อมูลที่ 8 H = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วย TEDA4I
สูตรคำนวณ
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
𝐁
ตัวชี้วัด
= × 𝟏𝟎𝟎
𝐀
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
𝐂+𝐃
=
× 𝟏𝟎𝟎
𝐁
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
𝐄
= × 𝟏𝟎𝟎
𝐂
4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
𝐇
= × 𝟏𝟎𝟎
𝐆
5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
𝐅
= × 𝟏𝟎𝟎
𝐁

ระยะเวลำ
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม)
ประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน : กาหนดค่าเป้าหมายที่จะทาให้สาเร็จ 5 ตัวชี้วัดดังนี้
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ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
มำตรกำรสำคัญที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
1.พัฒนำกลไก และระบบกำรส่งเสริมและคัดกรองพัฒนำกำรเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM และกระตุ้นพัฒนำกำรโดย
ใช้คู่มือ TEDA4I
1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการ
เด็กโดยเครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I
1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุ้นเด็กสงสัยล่าช้า
1.3 พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA4I อย่างต่อเนื่อง
1.4 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น
1.5 เยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานตามแผนฯ และส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่
2.ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและ
จัดบริการคลินิกนมแม่
2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2.3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3.ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว
3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขให้ความรู้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ กิน กอด เล่น
เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวังพัฒนาการ
3.2 สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
3.3 สนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
4.สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กปฐมวัย
4.1 สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ/คืนข้อมูล ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการสตรี
และเด็กปฐมวัย
4.2 ส่งเสริมให้พื้นที่มีกระบวนการดาเนินงาน และจัดทาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม แบบบูรณาการ
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4.3 เสริมแรง เสริมพลัง สนั บสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก “สร้างสังคมตาบล
ต้นแบบส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ ”
Small Success :
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
เขตสุขภำพ/สสจ./รพศ./รพท.
1. บุคลากร
1. บุคลากร
1. รณรงค์การคัด
1. ระดับความสาเร็จของ
สาธารณสุขได้รับการ สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง กรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
พัฒนาศักยภาพให้มี สื่อสารประชาสัมพันธ์ พัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
ความรู้ ทักษะการ
องค์ความรู้และ
2. ร้อยละ 50 ของ
1.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี
ประเมินคัดกรอง
แนวทางปฏิบัติเพื่อ เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
พัฒนาการเด็กโดย
ส่งเสริมให้พ่อแม่
ได้รับการกระตุ้น
1.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่
เครื่องมือ DSPM และ ผู้ปกครองใช้คู่มือ
พัฒนาการด้วย
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก DSPM มากขึ้น
TEDA4I
พบสงสัยล่าช้า
ที่มีพัฒนาการล่าช้า 2. ร้อยละ 40 ของ 3. ตรวจเยี่ยมการ
1.3. ร้อยละ 90 ของเด็กที่
ด้วยคู่มือ TEDA4I
เด็กพัฒนาการล่าช้า ดาเนินงานตาม
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
รวมทั้งทักษะการ
ได้รับการกระตุ้น
พระราชบัญญัติ
ติดตาม/ส่งต่อ
สื่อสารกับผู้ปกครอง พัฒนาการด้วย
ควบคุมการส่งเสริม
1.4 ร้อยละ 60 ของเด็ก
2. เครือข่าย
TEDA4I
การตลาดอาหาร
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
หน่วยงานในระดับ
3. เยี่ยมเสริมพลังการ สาหรับทารกและเด็ก กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
พื้นที่ร่วมมือ
ดาเนินงานส่งเสริม
เล็ก พ.ศ. 2560
1.5 ร้อยละ 54 ของเด็ก
ดาเนินการเพื่อสร้าง พัฒนาการ คัดกรอง 4. อัตราการกินนม อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ กระตุ้น ติดตาม
แม่ของทารกแรกเกิด 2. รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยง
ต่อการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ถึงต่ากว่า 6 เดือน
ลูกด้วยนมแม่
โภชนาการและ
ปี
5. สถานพัฒนาเด็ก 3. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4. มีระบบเฝ้าระวัง ปฐมวัยมีการประเมิน วันแรกของชีวิต อย่างน้อยร้อย
อย่างเป็นรูปธรรม
การละเมิด
ตนเองตามมาตรฐาน ละ 90 ของอาเภอ
3. มีระบบเฝ้าระวัง พระราชบัญญัติ
สถานพัฒนาเด็ก
การละเมิด
ควบคุมการส่งเสริม ปฐมวัยแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ
การตลาดอาหาร
6.ขับเคลื่อน
ควบคุมการส่งเสริม สาหรับทารกและเด็ก มหัศจรรย์ 1000 วัน
การตลาดอาหาร
เล็ก พ.ศ. 2560 ใน แรกของชีวิต อย่าง
สาหรับทารกและเด็ก ระดับจังหวัดและ
น้อยร้อยละ 70 ของ
เล็ก พ.ศ. 2560 ใน ระดับเขต
อาเภอ
ระดับจังหวัดและ
5. ขับเคลื่อน
ระดับเขต
มหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต อย่าง
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4. มีนโยบาย/
น้อยร้อยละ 50 ของ
มาตรการ/แผนการ อาเภอ
ส่งเสริมเด็กสูงดีสม
ส่วน
วิธีกำรประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
:
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)
การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน
เอกสำรสนับสนุน :
1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจาโรงพยาบาล
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
5. คู่มือ TEDA4I
6. คู่มือมิสนมแม่
7. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
8. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ
9. หนังสือแนวทางการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
10. หนังสือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
11. หนังสือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
12. หนังสือแนวทางการดาเนินงานตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย
13. แนวทางการดาเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster :
PCC)
14. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
15. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
16. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
17. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน
ผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพที่ 6
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
Baseline data
หน่วยวัด
2559
2560
2561
1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
ร้อยละ
24.87
76.48
79.38
พัฒนาการ (HDC 2561)
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด
ร้อยละ
9.03
10.12
13.82
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (HDC 2561)
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3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ
ร้อยละ
39.83
65.46
79.00
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (HDC 2561)
4.ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ร้อยละ
17.31
29.17
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (HDC 2561)
5.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
ร้อยละ
90.97
89.88
86.18
สมวัย(HDC 2561)
หมำยเหตุ : การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ที่ร้อยละ 85 คิดจากข้อมูลทาง
วิชาการ พบว่า
1. เด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 - 24.0
(โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ร้อยละ 8.9 )
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ปี
(1997-2008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศไต้หวันพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.0
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว
ผู้ให้ข้อมูลทำง
1. นายพนิต โล่เสถียรกิจ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6
วิชำกำร /
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165 โทรศัพท์มือถือ : 081-4850047
โทรสาร : 038-148169
E-mail : panitdr13@gmail.com
2. นายธีระ ศิวดุลย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ(สูติแพทย์) โรงพยาบาลชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-931000 โทรศัพท์มือถือ : 080-5718333
โทรสาร : 038-931100
E-mail : Siwadune@hotmail.com
3. นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-398347
โทรศัพท์มือถือ : 081-8421249
โทรสาร : 038-199656
E-mail : wanvilai04@hotmail.com
ผู้ประสำนงำน
1.นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)
ตัวชี้วัด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-9324789 โทรศัพท์มือถือ : 086-3111022
โทรสาร : 038-274932
E-mail : add_mum@hotmail.com
2.นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165 โทรศัพท์มือถือ : 087-8343457
โทรสาร : 038-148169
E-mail : vksana98@gmail.com
หน่วยงำน
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 / ศูนย์อนามัยที่ 6
ประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำร 1. นายภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ นายแพทย์ชานาญการรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
รำยงำนผลกำร
โรงพยาบาลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ดำเนินงำน
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 039-597040
โทรศัพท์มือถือ : 086-8219008
โทรสาร : 039-597040
E-mail : swumd20_117@hotmail.com
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2. นางรุง่ ทิวา พานิชสุโข นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-932452
โทรศัพท์มือถือ : 082-2077937
โทรสาร : 038-278745
E-mail : rung3579@yahoo.com
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หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
แผนที่
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้ำนสุขภำพ)
โครงกำรที่
1. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ระดับกำรแสดงผล เขตสุขภำพที่ 6
ชื่อตัวชี้วัด
3.ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กเด็กไทยอำยุ 6
เดือน ถึง 2 ปี
คำนิยำม
-ภำวะโลหิตจำง หมายถึง เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 11 เดือน 29 วัน ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่มี
ค่าฮีมาโตคิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 33
-กำรจัดกำรภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก หมายถึง ความครอบคลุมของเด็กอายุ 6
เดือน ถึง 2 ปี ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
-เด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2 ปี หมายถึง เด็กไทยที่มี อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 24 เดือน 29 วัน
ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตสุขภาพที่ 6 (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัว
อยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
-กำรได้รับยำน้ำเสริมธำตุเหล็ก หมายถึง การให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กที่หน่วยบริการจัดซื้อ
แล้วให้เด็กในช่วงเวลาและปริมาตรตามแนวทางที่กาหนดดังนี้
อำยุ
กิจกรรมจัดบริกำร
6 เดือน ถึง
1.รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก 12.5 mg/wks (จานวน 1 ขวด)
8 เดือน 29 วัน 2.บริการติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา เช่น
-การบริโภคอาหารตามวัยที่เหมาะสม
9 เดือน ถึง
1.รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก 12.5 mg/wks (จานวน 1 ขวด)
11 เดือน 29 วัน 2.บริการติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา เช่น
-การบริโภคอาหารตามวัยที่เหมาะสม
12 เดือน ถึง 1.รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก 12.5 mg/wks (จานวน 2 ขวด)
17 เดือน 29 วัน 2.บริการติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา เช่น
-การบริโภคอาหารตามวัยที่เหมาะสม
18 เดือน ถึง 1.รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก 12.5 mg/wks (จานวน 2 ขวด)
24 เดือน 29 วัน 2.บริการติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา เช่น
-การบริโภคอาหารตามวัยที่เหมาะสม
เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ได้รับยำน้ำเสริมธำตุเหล็ก
ปี 2562
ร้อยละ 80

ปี 2563
ร้อยละ 90

ปี 2564
ร้อยละ 100
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เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละเด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 11 เดือน 29 วัน ได้รับกำรเจำะเลือดคัดกรองภำวะโลหิตจำง
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

1. เพื่อจัดบริการยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก
2. เพื่อบริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ตามช่วงอายุของเด็ก
3. เพื่อบริการติดตามให้คาปรึกษาแนะนา ยาน้าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก
เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6
1. หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ JHCIS / HOSxP การให้ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก , การ
ให้คาปรึกษา แนะนา และการเจาะฮีมาโตคิต ในระบบหลังให้บริการ
2. ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ส่งข้อมูล การให้ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก , การให้คาปรึกษา
แนะนา และการเจาะฮีมาโตคิต ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
1. รวบรวมผลงานจากระบบข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
2.รพ.สต/ รพช./รพท. /รพศ. /รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 6
ทุกเดือน

ระยะเวลำ
ประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
-หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6
ให้บริการยาน้าเสริมธาตุ ให้บริการยาน้าเสริมธาตุ ให้บริการยาน้าเสริมธาตุ ให้บริการยาน้าเสริมธาตุ
เหล็ก ให้คาปรึกษา
เหล็ก ให้คาปรึกษา
เหล็ก ให้คาปรึกษา
เหล็ก ให้คาปรึกษา
แนะนา พร้อมบันทึก
แนะนา พร้อมบันทึก
แนะนา พร้อมบันทึก
แนะนา พร้อมบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ
ข้อมูลผ่านระบบ
ข้อมูลผ่านระบบ
ข้อมูลผ่านระบบ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
-หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก -หน่วยบริการทุกแห่ง ทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6
ให้บริการเจาะเลือด คัด ให้บริการเจาะเลือด คัด ให้บริการเจาะเลือด คัด ให้บริการเจาะเลือด คัด
กรองภาวะโลหิตจาง
กรองภาวะโลหิตจาง
กรองภาวะโลหิตจาง
กรองภาวะโลหิตจาง
อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อม
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
วิธีกำรประเมินผล เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับค่าเป้าหมาย
เอกสำรสนับสนุน แผนงานบริการยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2562
รำยละเอียด
Baseline data
ผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพที่ 6
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ข้อมูลพื้นฐำน

หน่วย
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
วัด 2557 2558 2559 2560 2561
ภาวะโลหิตจาง (Hb น้อย
กว่า 11 กรัม/เดซิลิตร)
ในเด็ก 6 เดือน ถึง 2 ปี
ภาวะโลหิตจาง (Hb น้อย
กว่า 11 กรัม/เดซิลิตร)
ในเด็ก 3 ถึง 5 ปี
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก

ผู้ให้ข้อมูลทำง
วิชำกำร

ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด

หน่วยงำน
ประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

ร้อย
ละ

-

-

-

-

34.32

ร้อย
ละ

-

-

-

-

19.58

ร้อย
ละ

15.2

-

-

22.5 21.92

1. นายพนิต โล่เสถียรกิจ ผูอ้ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165 โทรศัพท์มือถือ : 081-4850047
โทรสาร : 038-148169
E-mail : panitdr13@gmail.com
2. พญ.สุรีย์พร ชิงพวรรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932277-8 โทรศัพท์มือถือ : 081-6874456
โทรสาร : 038-148169
E-mail : eed 136 @ hotmail.com
1. นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-9324789 โทรศัพท์มือถือ : 086-3111022
โทรสาร : 038-274932
E-mail : add_mum@hotmail.com
2. นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165
โทรศัพท์มือถือ : 087-8343457
โทรสาร : 038-148169
E-mail : vksana98@gmail.com
งานข้อมูลกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี/
ศูนย์อนามัยที่ 6
1. นายภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ นายแพทย์ชานาญการรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 039-597040
โทรศัพท์มือถือ : 086-8219008
โทรสาร : 039-597040
E-mail : swumd20_117@hotmail.com
2. นางรุง่ ทิวา พานิชสุโข นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-932452
โทรศัพท์มือถือ : 082-2077937
โทรสาร : 038-278745
E-mail : rung3579@yahoo.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำร
ระดับกำร
แสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ
คำนิยำม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
จังหวัด/เขต
4.ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ อาเภอ ที่เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กาหนดใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับ
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและระดับจังหวัด
อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอาเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้นาในการทางานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่
จานวน 69 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 6

เกณฑ์เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ประเมินผล

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ “พื้นที่เป็น
ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ทุกอาเภอ (69 อาเภอ) ในเขตสุขภาพที่ 6
การรายงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาล
A = จานวนอาเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
B = จานวนอาเภอ 69 แห่ง
(A/B) × 100
ไตรมาส 3 และ 4
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เกณฑ์ประเมิน
ปี 2562
รอบ 3 เดือน
มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่สาคัญตามบริบท
ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดาเนินการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา
อย่างน้อย 2 ประเด็น

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-มีคณะทางาน วางแผน
มีการเยี่ยมเสริมพลังและ อาเภอมีการดาเนินการ
กาหนดแนวทางในการ
ประเมินผลการดาเนินการ และผ่านเกณฑ์การ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม ประเมินคุณภาพการ
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่
แนวทาง UCCARE โดย พัฒนาคุณภาพชีวิต
กาหนด
การประเมินตนเองและผู้ ร้อยละ 60
-มีการบริหารจัดการ
เยี่ยมระดับจังหวัดและ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่ เขต
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
วิธีกำรประเมินผล 1.มีการกาหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น
:
2.มีคณะทางานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กาหนด และหรือการบริหารจัดการทรัพยากรของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.มีการประเมิน ประเด็น ปัญหาการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมี
ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต
ร้อยละ 60
เอกสำรสนับสนุน 1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
:
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ พ.ศ.2561
3.คู่มือแนวทางการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
รำยละเอียดข้อมูล
Baseline data หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
พื้นฐำน
2559
2560
2561
69 อาเภอ
ร้อยละ
69 อาเภอ
ผู้ให้ข้อมูลทำง
1. นายแพทย์นนท์ จินดาเวช ประธาน service plan สาขา ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
วิชำกำร /
เขตสุขภาพที่ 6 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ประสำนงำน
2. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3895980 โทรศัพท์มือถือ : 089-0381409
หน่วยงำน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ประมวลผลและ (รับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พชอ. ส่วนของงาน service plan)
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จัดทำข้อมูล
(ระดับส่วนกลำง)
ผู้รับผิดชอบกำร 1. นางสุกัญญา สาระถี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รำยงำนผลกำร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ดำเนินงำน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3895980 ต่อ 117 โทรศัพท์มือถือ : 083-273-3309
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ สวัสดิล์ ้น พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3895980 ต่อ 117 โทรศัพท์มือถือ : 081-650-2152
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หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
แผนที่
3. กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
โครงกำรที่
2. โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
(โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน )
ระดับกำรแสดงผล เขตสุขภำพที่ 6
ชื่อตัวชี้วัด
5.จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่
คำนิยำม
ผู้สูบ บุหรี่ หมายถึง ผู้ ที่บริโ ภคยาสู บภายในรอบ 30 วันที่ผ่ านมา ทั้งชายและหญิงใน
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
เลิกบุหรี่ หมายถึง ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 6 เดือน
เกณฑ์เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ปี 2562 (จำนวน 218,589 คน)
จานวนผู้สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน
จังหวัด
จำนวน
จังหวัด
จำนวน
3 ปี เพื่อเร่งให้บรรลุเป้าหมายการลดอัตรา
(คน)
(คน)
การสูบบุหรี่ให้เหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.
จันทบุรี
27,309 ปราจีนบุรี 26,265
2568
ฉะเชิงเทรา 30,894
ระยอง
29,505
ชลบุรี
40,788 สมุทรปราก 24,333
าร
ตราด
13,068
สระแก้ว
26,427
วัตถุประสงค์
ช่วยคนที่สูบบุหรี่เป็นประจา เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี
ประชำกร
ประชากรทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป ผู้ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
กลุ่มเป้ำหมำย
ในเขตสุขภาพที่ 6
วิธีกำรจัดเก็บ
1. อสม.สารวจค้นหาผู้สูบบุหรี่ ขอให้เข้าร่วมโครงการ (อสม. 1 คน ต่อ ผู้สูบบุหรี่ 3 คน)
ข้อมูล
2. อสม. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแบบ อสม. 1 ให้ รพ.สต. เพื่อเข้าสู่ระบบการ

แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณ
ตัวชี้วัด

บาบัดรักษาและเจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ HDC
3. อสม. ติดตามและรายงานผลการเลิกสูบบุหรี่ทุกเดือนผ่านแบบ อสม. 1 และเจ้าหน้าที่
รายงานผ่านระบบ HDC
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = ประชากรทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าสู่ระบบ
บาบัดรักษา แล้วสามารถเลิกบุหรี่
B = ประชากรทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป ผู้ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่
ผ่านมา ที่เข้าร่วมโครงการและเข้าสู่ระบบบาบัดรักษา
อัตราการลดการสูบบุหรี่ ในประชากรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ = (A/B) x 100
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ระยะเวลำ
ไตรมาส 4 หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จานวนผู้สูบบุหรี่
เลิกบุหรี่

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำง
วิชำกำร /
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด

หน่วยงำน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
เขต)

มีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการฯ
จานวน 72,863
คน
(สะสม)

มีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบ คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบ
โครงการฯจานวน
บุหรี่
บุหรี่
218,589 คน
จานวน 72,863 จานวน 218,589
(สะสม)
คน
คน
(สะสม)
(สะสม)

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
หน่วย
ผลกำรดำเนินงำนระดับเขตสุขภำพที่ 6
Baseline
วัด
ในรอบปีงบประมำณ
data
2558 2559
2560
2561
จานวนผู้สูบ
คน
149
1,947
บุหรี่เลิกสูบ
บุหรี่ (6 เดือน)
ที่มา : 1.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 61
1. นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-397233 โทรศัพท์มือถือ : 082-328-9178
โทรสาร : 038-397233
E-mail : Bnimit1@gmail.com
2. นายจรุญ ไตรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-397233 โทรศัพท์มือถือ : 095-889-4651
โทรสาร : 038-397233
E-mail : Reroon_009@hotmail.com
3. นายโฆษิต ชุมเกษียร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-511189ต่อ308 โทรศัพท์มือถือ : 085-9239694
โทรสาร : 038-512400
E-mail : Kositchum@gmail.com
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
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ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

1.นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-511189ต่อ308 โทรศัพท์มือถือ : 08-18628589
โทรสาร : 038-512400
E-mail : kasiwat@hotmail.com
2. นางสาวยุพิน หงส์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 3851 1189 ต่อ 308 โทรศัพท์มือถือ : 08 6323 7559
โทรสาร : 038-512400
E-mail : h.yuphin@gmail.com

22

หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
แผนที่
4. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
โครงกำรที่
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ระดับกำรแสดงผล เขตสุขภำพที่ 6
ชื่อตัวชี้วัด
6.ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
คำนิยำม
โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ดาเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับพื้นฐำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ
1. มีการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN
hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
R:
4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยที่
RESTROOM อาคาร ผู้ป่วยนอก
E: ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กาหนดร่วมกันทั้งองค์กร
E:
6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย
ENVIRONMEN เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
T
สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มา
รับริการ
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้
คาปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ
N:
8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
NUTRITION สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก
9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
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10. จัดให้มีบริการน้าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ระดับดี
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
(HAS)
ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)
ระดับดีมำก
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนาไปใช้
ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด
GREEN Community
ระดับดีมำก Plus
15. โรงพยาบาลมีการดาเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป
เกณฑ์เป้ำหมำย : รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัด กรมวิชาการ
ปีงบประมำณ 62
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง
วัตถุประสงค์
ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล

ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ดีมากขึ้นไป ร้อยละ 60
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 10 ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 20

เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)ใน
เขตสุขภาพที่ 6
1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดาเนินงาน
ส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห์
แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกาหนด) และ
รายงานผ่านระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง
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แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1

รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลำรำยงำน
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน

3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และรายงานผล
ผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย (http://dashboard.anamai.moph.go.th)
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) ใน
เขตสุขภาพที่ 6
A1 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN &
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
A2 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN &
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี
A3 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN &
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
A4 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus
B = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 =
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป
((A2+A3+A4)/B) X 100
=
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
((A3+A4)/B) X 100
= ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ขึ้นไป
(A4/B) X 100
= ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนิน
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
Plus
ไตรมาส 1 2 3 และ 4

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
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ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital

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

1.
โรงพยาบาลผ่าน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ขึ้นไป ร้อยละ 40
2. โรงพยาบาลผ่าน
ร้อยละ 100
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
2.
โรงพยาบาลผ่าน
Plus อย่างน้อย
เกณฑ์ฯ
จังหวัดละ 1 แห่ง
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 1. โรงพยาบาลผ่าน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
เกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
100
ไป ร้อยละ 60
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ฯระดับดีมาก Plus
ร้อยละ 10

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ
ขึ้นไป ร้อยละ 80
100
70
2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก
Plus ร้อยละ 20
วิธีกำรประเมินผล 1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดทาการประเมินเพื่อให้คาแนะนาและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา
:
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
3.ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
เอกสำรสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการดาเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
รำยละเอียดข้อมูล
Baseline data หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
พื้นฐำน
2559
2560
2561
ไม่ได้รับการ
ร้อยละ
0.00
0.00
ประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
5.06
0.00
ระดับพื้นฐาน
ร้อยละ
43.04
100.00
ระดับดี
ร้อยละ
37.97
45.57
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ผู้ให้ข้อมูลทำง
วิชำกำร /
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด

ระดับดีมาก
ร้อยละ
13.92
31.65
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ
94.94
100.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก
1. นายพนิต โล่เสถียรกิจ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165
โทรศัพท์มือถือ : 081-4850047
โทรสาร : 038-148169
E-mail : panitdr13@gmail.com
2. นายชาญศักดิ์ เทพมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165
โทรศัพท์มือถือ : 083-0889793
โทรสาร : 038-148169
E-mail : ศูนย์อนามัยที่ 6

หน่วยงำน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล(ระดับ
เขต)
ผู้รับผิดชอบกำร
1. นายพนิต โล่เสถียรกิจ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6
รำยงำนผลกำร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165
โทรศัพท์มือถือ : 081-4850047
ดำเนินงำน
โทรสาร : 038-148169
E-mail : panitdr13@gmail.com
2. นายชาญศักดิ์ เทพมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-148165
โทรศัพท์มือถือ : 083-0889793
โทรสาร : 038-148169
E-mail : 3. ผู้รับผิดชอบงาน นางสายจิตร์ สุขศรี หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) เขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-3896-7415-7

โทรศัพท์มือถือ : 085 969 6277

โทรสาร : 038-611336

E-mail : saph_ra@hotmail.com
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ
(Service excellence)
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
5. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
เขตสุขภำพที่ 6
7.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
คลินิกหมอครอบครัว หมำยถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้การดู
ประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้
มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คลินิกหมอครอบครัว ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย
Staff
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย
- นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย
System - มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน
ขึ้นกับ
บริบทของพื้นที่
- มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
- มีระบบให้คาปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี
- ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพ
สูงกว่า
- การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ
- ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล
Structure - ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในหรือนอกสถานบริการ

เกณฑ์เป้ำหมำย
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 18
ร้อยละ 24
ร้อยละ 32
(1,170 ทีม)
(1,560 ทีม)
(2,080 ทีม)
(เป้าหมายสะสม)
เป้าหมายดาเนินการในปี
61 จานวน 806 ทีม
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมำณ 65
ร้อยละ 40
(2,600 ทีม)

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพที่ 6
ระบบลงทะเบียน
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แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1

สานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดาเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม
(จานวนทีมที่เปิดดาเนินการใหม่ในปี 2562 จานวน = 364 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี
2561 จานวน 806 ทีม)
B = จานวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม)
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ทีม ใหม่ 50 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 1,170
ทีม

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 1,560
ทีม

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ทีมสะสม 2,080
ทีม

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ
ระบบลงทะเบียน
Baseline
หน่วย ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
วัด
2559
2560
2561
ตั้งเป้าไว้ 48ทีมและ เปิดดาเนินการได้ เปิดดาเนินการได้
ทาได้ตามเป้าแล้วคิด 596 ทีม คิดเป็น 806 ทีม คิดเป็น
เป็น 0.78 %
9.17%
12.4%
จานวนทีมที่คิดร้อยละ บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 ทีม)
1.นายแพทย์นนท์ จินดาเวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.
สมุทรปราการ โทร 081-947-8550 เบอร์สานักงาน 02 389 5980 ต่อ 223
E-mail : non16102521@hotmail.com
2.นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรปราการ
โทร 095-365-3746 เบอร์สานักงาน 02 389 5980 ต่อ 120
E-mail : kstdah@gmail.com
3.นางสาวสุกัญญา สาระถี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.สมุทรปราการ
โทร 083-2733309เบอร์สานักงาน 02 389 5980 ต่อ 117 02 389 5980 ต่อ
117
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หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับเขต)
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

E-mail : s.sukanya.g55@gmail.com
สสจ.สมุทรปราการ
1.นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรปราการ
โทร 095-365-3746 เบอร์สานักงาน 02 389 5980 ต่อ 120
E-mail : kstdah@gmail.com
2.นางสาวสุกัญญา สาระถี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.สมุทรปราการ
โทร 083-2733309เบอร์สานักงาน 02 389 5980 ต่อ 117 02 389 5980 ต่อ
117
E-mail : s.sukanya.g55@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย

คำนิยำม

Service excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan)
11.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
เขตสุขภำพที่ 6
8.ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่
เหมำะสม
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
15.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
15.2 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60I62)
15.3 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
กำรรักษำใน Stroke Unit
15.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับ
กำรรักษำใน Stroke Unit
ระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม
15.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่
เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดดำภำยใน 60
นำที (door to needle time)
15.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับกำรผ่ำตัดสมองภำยใน
90
นำที (door to operation room time)
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
1. ผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผูป้ ่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
3. การจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก
โรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอด
เลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
3. การจ าหน่ า ยผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองแตก หมายถึ ง การที่ ผู้ ป่ ว ยในออกจาก
โรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

32

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
1. ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยใน (ผู้ ป่ ว ยที่ รั บ ไว้ น อนพั ก รั ก ษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
3. การจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาล
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
กำรรักษำใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่
เกิน 72 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit
หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้
แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ
ระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่ม
เลือดทำงหลอดเลือดดำภำยใน 60 นำที (door to needle time)
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER)
ระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60I62) ได้รับกำรผ่ำตัดสมองภำยใน 90 นำที (door to operation room time)
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่ได้รับการผ่าตัดนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
และนับเฉพาะผู้ป่วยที่มาที่ ER เท่านั้น
เกณฑ์เป้ำหมำย:
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อัตราตายผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
ตัน (Ischemic Stroke; I63)
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke; I60-I62)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke; I60-I69)
กำรรักษำใน Stroke Unit
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับ
การรักษาใน Stroke Unit

ปีงบประมำณ 62
น้อยกว่าร้อยละ 5

ปีงบประมำณ 63
น้อยกว่าร้อยละ 5

ปีงบประมำณ 64
น้อยกว่าร้อยละ 5

น้อยกว่าร้อยละ 25

น้อยกว่าร้อยละ 25

น้อยกว่าร้อยละ 7

น้อยกว่าร้อยละ
25
น้อยกว่าร้อยละ 7

ปีงบประมำณ 62
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40

ปีงบประมำณ 63
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

ปีงบประมำณ 64
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60

น้อยกว่าร้อยละ 7
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ระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
มากกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ
ตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60
นาที (door to needle time)
ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองแตก มากกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ
(I60-I62) ได้รับการผ่าตัดภายใน 90 นาที
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
(door to operation room time)
วัตถุประสงค์
ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
- ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ใน เขตสุขภาพที่ 6
- ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
- รายงาน ตก.2
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
1. อัตรำตำยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke ;I63) จากทุกหอผู้ป่วย
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนครั้งของการจาหน่ายของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอ
ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke ;I63)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
2. อัตรำตำยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke ;I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนครั้งของการจาหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
3. อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย
รำยกำรข้อมูล 2
B = จ านวนครั้ ง ของการจ าหน่ า ยของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองจากทุ ก หอผู้ ป่ ว ยใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit
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รำยกำรข้อมูล 2

B = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วย
ยำละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดภำยใน 60 นำที (door to needle time)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER)
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
6. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับกำรผ่ำตัดสมองภำยใน 90 นำที
(door to operation room time)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ที่มาที่ ER และได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาทีนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและนับเฉพาะผู้ป่วยที่มาที่ ER
เท่านั้น
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ที่มาที่ ER และได้รับการผ่าตัด
สมองในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลำประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี 2562:
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สมอง
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
น้อยกว่าร้อยละ 5
น้อยกว่าร้อยละ 5
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อั ต ราตายผู้ ป่ ว ยโรคหลอดลเลื อ ด
น้อยกว่าร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke
25
25
;I60-I62)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
น้อยกว่าร้อยละ 7
น้อยกว่าร้อยละ 7
สมอง (Stroke ;I60-I69)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มากกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือ
(I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72
ร้อยละ 35
เท่ากับ
ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke
ร้อยละ 40
Unit
ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
มากกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือ
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
ร้อยละ 40
เท่ากับ
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รั บการ
ร้อยละ 50
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รั ก ษาด้ ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที (door to
operation room time)
ปี 2563:
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke ;I60I62)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72
ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke
Unit
ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รั บการ
รั ก ษาด้ ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที (door to
operation room time)
ปี 2564:
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 60

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ
25

-

น้อยกว่าร้อยละ
25

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 45

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 50

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 60

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 70

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ 5
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อั ต ราตายผู้ ป่ ว ยโรคหลอดลเลื อ ด
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke ;I60-I69)
ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(I60-I69) ที่ มี อ าการไม่ เ กิ น 72
ชั่ ว โมงได้ รั บ การรั ก ษาใน Stroke
Unit
ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รั บการ
รั ก ษาด้ ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลื อดภายใน 60 นาที (door
to needle time)
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที (door to
operation room time)
small success
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
- สื่อสารนโยบายด้านโรค - จัดอบรม Stroke Advance
หลอดเลือดสมอง
course, Stroke Manager,
- เพิ่มจานวนเครือข่าย
Pitfall management of
วิชาการโรคหลอดเลือด
stroke
สมอง สถาบันประสาท
- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ใน
วิทยา กรมการแพทย์
เครือข่ายวิชาการ เพื่อรับรอง
- จัดทา Care map for
คุณภาพ ศูนย์โรคหลอดเลือด
hemorrhagic stroke
สมองมาตรฐาน (Standard
- จัดอบรม Stroke: Basic Stroke Center
course
Certification, SSCC) และ
Stroke Unit
- %SU≥35, %DTN ≥40,
%DTOR≥50
วิธีกำรประเมินผล :

น้อยกว่าร้อยละ
25

-

น้อยกว่าร้อยละ
25

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 55

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 60

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 70

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

-

มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 80

รอบ 9 เดือน
- จัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
รพ. ในเครือข่ายวิชาการฯ
- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ.
ในเครือข่ายวิชาการฯ
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) < 25
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) < 5
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) < 7

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

- รายงาน ตก.2
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข
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เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ
Base
พ.ศ.
line
หน่วยวัด
255 2558 255 2560 2561
data
7
9
3.43 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอ
3.84
เลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke
;I63)
22.2 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอ
22.3
8 เลือดสมองแตก
7
(Hemorrhagic Stroke
;I60-I62)
8.15 อัตราตายของผู้ป่วยโรค 17.1 9.9 8.3 9.1 8.22
หลอดเลือดสมอง
(Stroke ;I60-I69)
- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่
มีอาการไม่เกิน 4.5
ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดภายใน
60 นาที (door to
needle time)
- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (I60-I69) ที่
มีอาการไม่เกิน 72
ชั่วโมงได้รับการรักษาใน
Stroke Unit
- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก (I60I62) ได้รับการผ่าตัด
สมองภายใน 90 นาที
(door to operation
room time)
1.นายมกร ลิ้มอุดมพร รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
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หน่วยงำนประมวลผลและจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

โทร 081-6869363, 037-214945, Email : makornlim@gmail.com
2.นางสาวชณิตา อ่อนน้อม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร ปราจีนบุรี โทร.087-7818988
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
1.นางสาวชณิตา อ่อนน้อม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร ปราจีนบุรี โทร.087-7818988
2.นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ชลบุรี
โทร 085-0862472 Email : sumonrat.bird@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์กำรบริกำรที่เป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
2.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคติดต่อ
จังหวัด/เขต/ประเทศ
9.อัตรำสำเร็จของกำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่
1 ควำมสำเร็จกำรรักษำ หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่ว ยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบกาหนด
โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการ
ตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อน
สิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ
2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ
2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
2.2 ผู้ ป่ ว ยที่วินิจฉัยด้ว ยลั กษณะทางคลิ นิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ทาการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก
หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค
3 กลุ่มเป้ำหมำย
3.1.กำรประเมินอัตรำควำมสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม –
ธั น วาคม 2561) ที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยไทย ผู้ ป่ ว ยไม่ ใ ช่ ไ ทย และผู้ ป่ ว ยในเรื อ นจ า ที่ รั ก ษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน
3.2.กำรประเมินร้อยละควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับ
เป็ น ซ้ ำ (TB Treatment Coverage) คื อ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรครายใหม่ แ ละกลั บ เป็ น ซ้ าที่ ขึ้ น
ทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562) ที่เป็นผู้ป่วยไทย
ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน
4 หน่วยงำนที่ดำเนินกำร ประกอบด้วย
4.1 ส านั ก งานเขตสุ ข ภาพที่ 1-12 และ ส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1-12
รับผิดชอบแผนงานควบคุมวัณโรคระดับเขต (Regional Program)
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5 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการรายป่วยวัณโรค (โปรแกรม
TBCM online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบ
รายงานผู้ป่วยที่ทางกรมควบคุมโรคกาหนด
เกณฑ์เป้ำหมำย : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
85
85
85
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉัย
ป้องกัน ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2..เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอดรำยใหม่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น ในไตรมำสที่ 1 ของปี ง บประมำณ 2562
(เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจา ที่
รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการรายป่วยวัณโรค (โปรแกรม TBCM
online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงาน
ผู้ป่วยที่ทางกรมควบคุมโรคกาหนด
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมบริหารจัดการรายป่วยวัณโรค (โปรแกรม TBCM online) หรือ ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล ผู้ ป่ ว ยวัณโรคผ่ านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผู้ ป่ว ยที่ทางกรมควบคุมโรค
กาหนด
1.สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัต รำควำมสำเร็จกำรรั กษำผู้ป่วยวัณ โรคปอดรำยใหม่ ที่ขึ้น ทะเบียน ในไตรมำสที่ 1
ของปีงบประมำณ 2562 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561) คานวณจาก
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2561 (เดื อ นตุ ล าคม – ธั น วาคม 2561) โดยมี ผ ลการรั ก ษาหาย (Cured)
รวมกั บ รั ก ษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรั ก ษาวั น ที่
30 กันยายน 2562
B = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับ
รักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2562
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
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2.สูตรคำนวณตัวชี้วัด

รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2

ระยะเวลำประเมินผล
เงื่อนไขกำรคำนวณ

ร้อยละควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมำณ 2562 ( 1 ตุลำคม 2561– -30 กันยำยน
2562) คานวณจาก
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จ านวนผู้ ป่ว ยวัณโรครายใหม่และกลั บ เป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ที่
ค้ น พบและขึ้ น ทะเบี ย นในปี ง บประมาณ 2562 ( 1 ตุ ล าคม 2561– -30
กันยายน 2562)
B = จานวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30
กันยายน 2562) คิดจากอัตรา 156 ต่อประชากรแสนคน
A = จานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบ
และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน 2562)
B = จ านวนคาดประมาณการผู้ ป่ ว ยวั ณ โรครายใหม่ แ ละกลั บ เป็ น ซ้ า (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561– -30 กันยายน
2562) คิดจากอัตรา 156 ต่อประชากรแสนคน
หมำยเหตุ ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC
 ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4
 ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2562
 ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส
1. การประเมินผลสาเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม
 ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
 ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคกลั บ เป็ น ซ้ า (Relapse) ที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ มี ผ ลตรวจยื น ยั น พบเชื้ อ
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ ป่ ว ยที่ วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยลั ก ษณะทางคลิ นิ ก
(Clinically diagnosed: B - ) และผู้ ป่ว ยวัณโรคนอกปอด ที่ ขึ้นทะเบียนรักษาใน
Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
2. กรณี ที่ แ พทย์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ พบว่ า เป็ น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) ห รื อ
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนามา
นับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดคานวณอัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
3. พื้นที่เป้าหมายที่มีการประเมินผลสาเร็จการรักษาวัณโรค คือ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12
ยกเว้นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ที่มีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีความจาเพาะ ซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณ
โรคและแผนงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่
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เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562-2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 85

หมำยเหตุ :
ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อนาผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน
เป็นผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
วิธีกำรประเมินผล :
ใช้อัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) แยกเป็นระดับจังหวัด และเขต
สุขภาพ
แนวทำงกำรประเมินผล
1 ระดับประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (สำนักวัณโรค)
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพรวมของ
ประเทศ
2 ระดับเขตสุขภำพ/สำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพื้นที่
3 ระดับจังหวัด
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพของ
หน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด
เอกสำรสนับสนุน :
1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2.ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน
Baseline data หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
2559
2560
อัตราความสาเร็จ
ร้อยละ
80.1
86.2
85.6
การรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่**
หมำยเหตุ ** อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตร
มาสที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
/ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 1. นางสาวหรรษา รักษาคม
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี
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โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-271881
โทรสาร : 038-274862
2. นางลานทิพย์ เหราบัตย์

โทรศัพท์มือถือ : 093-1358838
E-mail : hansa.dpc3@gmail.com
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-3827-7057-8 โทรศัพท์มือถือ : 086-3265512
โทรสาร : 038-274862
E-mail : Lanthip.dpc3@gmail.com
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด
นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสะอาด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-613-735 โทรศัพท์มือถือ : 089-8809697
โทรสาร : 038-611336
E-mail : wiepid@gmail.com
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

หน่วยงำนประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน 1. นายประภาส ผูกดวง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผลกำรดำเนินงำน
โทรศัพท์ที่ทางาน:
โทรศัพท์มือถือ : 085-9664519
โทรสาร :
E-mail : Mr.part13@gmail.com
2. นางลานทิพย์ เหราบัตย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-3827-7057-8 โทรศัพท์มือถือ : 086-3265512
โทรสาร : 038-274862
E-mail : Lanthip.dpc3@gmail.com
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ตำรำงข้อมูลพื้นฐำนและค่ำเป้ำหมำย
อัตรำควำมสำเร็จในกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ในปีงบประมำณ 2562
เขตสุขภำพ/สำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรค

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี

ข้อมูลพื้นฐำนอัตรำควำมสำเร็จในกำรรักษำ

ค่ำเป้ำหมำย

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง

ปีงบประมำณ
2562

2558

2559

2560

ค่ำเฉลี่ย

80.1

86.2

85.6

83.97

>85

หมำยเหตุ
1.ค่าเฉลี่ย หมายถึง ผลรวมของจานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่รักษาหายและกินยาครบปีงบประมาณ
2558-2559 หารด้วยผลรวมจานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ
2558-2560) ข้อมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่มา
http://www.tbcmthailand.net
2. ข้อมูลพื้นฐานอัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นคนไทย ไม่ใช่ไทย และเรือนจา
3 ปี ย้อนหลัง ซึ่งแยกรายจังหวัดตรวจสอบได้จากโปรแกรม TBCM ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561.
ข้อมูลพื้นฐำนและเป้ำหมำยของควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB
Treatment Coverage)
เขตสุขภำพ

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับกำรรักษำ
จำนวนปชก.ปี
2561*
(1)

เขต 6 ชลบุรี

6,054,606

คำดประมำณ

จำนวนผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วย
วัณโรค

วัณโรคขึ้น
ทะเบียนรักษำ

(156/แสน
ปชก.) (2)

ปี 2561**
(3)

9,446

8,952

ร้อยละควำม
ครอบคลุม
กำรรักษำปี
2561
(4 = 3/2)

94.8

ค่ำเป้ำหมำยปี
2562
ควำม
ครอบคลุมกำร
รักษำผู้ป่วย
วัณโรครำย
ใหม่และกลับ
เป็นซ้ำร้อยละ
82.5
7,792

หมายเหตุ
* ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานข้อมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
** ฐานข้อมูล TBCM online ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
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ข้อมูลพื้นฐำนและเป้ำหมำยของควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ำ
(TB Treatment Coverage)
เขตสุขภำพที่ 6

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับกำรรักษำ

ค่ำเป้ำหมำยปี
2562

จำนวนปชก.ปี
2561*

คำด
ประมำณ
จำนวน
ผู้ป่วยวัณ
โรค( 156
ต่อแสน
ปชก.)

จำนวน
ผู้ป่วยวัณ
โรคขึ้น
ทะเบียน
รักษำปี
2561**

ร้อยละควำม
ครอบคลุมกำร
รักษำของปี
2561

1
1,509,125
711,236

2
2,354
1,110

3
2,967
1,014

4=3/2*100
126.0
91.4

1,942
915

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี

534,459
229,649
709,889
487,544

834
358
1,107
761

659
285
726
764

79.0
79.6
65.6
100.5

688
296
914
627

จังหวัดสระแก้ว

561,938

877

734

83.7

723

จังหวัด
สมุทรปราการ

1,310,766

2,045

1,803

88.2

1,687

9,446

8,952

94.8

7,792

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

รวม

6,054,606

ควำมครอบคลุม
กำรรักษำผู้ป่วย
วัณโรครำยใหม่
และกลับเป็นซ้ำ
ร้อยละ 82.5

8,952
หมายเหตุ
* ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานข้อมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
** ฐานข้อมูล TBCM online ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์บริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
3.โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
เขตสุขภำพที่ 6
10.ร้อยละของโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)
RDU เป็ น การประเมิ นโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุ ขภาพระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมิน RDU1 และ RDU2
- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน)
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย
- RDU 2 หมายถึงหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ)
มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย
ระดับกำรพัฒนำสู่กำรเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้
 RDU ขั้นที่ 1 หมำยถึงกำรดำเนินกำรผ่ำนเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
เกณฑ์ที่กาหนด
40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
2. การดาเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
ระดับอาเภอที่มีอัตราการใช้ยา
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึง่ ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่ หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เกิน 1 รายการ
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2
4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
โรค
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
 RDU ขั้นที่ 2 หมำยถึง กำรดำเนินกำรผ่ำนเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1
RDU 2
1. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัด จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ตาม RDU ขั้นที่ 1
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน อาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
หายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาหนดคลอด อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
ทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
เป้าหมายทั้ง 2 โรค
3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ10
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือ
ไตทางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่
warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่
mechanical heart valve)
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เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 61
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%

ปีงบประมำณ 62
RDU ขั้นที่ 2 80%

ปีงบประมำณ 6
RDU ขั้นที่ 2 80%
RDU ขั้นที่ 3 20%

ปีงบประมำณ 64
RDU ขั้นที่ 3 80%

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายระดับอาเภอ
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
รายงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รำยกำรข้อมูล 1 (RDU) A1 = จานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1
A2 = จานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2
รำยกำรข้อมูล 2 (RDU) B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
RDU ขั้นที่ 1 = (A1/B) x 100
RDU ขั้นที่ 2 = (A2/B) x 100
ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ))
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 %
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 85 %
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 90 % RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 10 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 10 %
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 15 % RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 %
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
Baseline หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
RDU
ร้อยละ
RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้น 1 ร้อยละ 95.30
ร้อยละ
และ RDU ขั้น 2 ร้อยละ
61.49
9.51
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ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร
/ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

(ข้อมูล 9 เดือน)
(ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อย
ละ 15)
1.นายอนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
โทร.089-7712279, 038-931931 E-mail : anupongmd@yahoo.com

หน่วยงำนประมวลผล รพ.ชลบุรี
และจัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน 1.นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ชลบุรี
ผลกำรดำเนินงำน
โทร. 081-4311670, 038-274932 E-mail : ratiping@gmail.com
2.นางอรพินทร์ ปราโมทย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์บริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
3.โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
จังหวัด/เขตสุขภำพที่ 6
11.ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR)
AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR
Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใช้แบบประเมินตนเอง (self assessment)
และรายงานผลการดาเนินงานของทั้ง 5 กิจกรรมส าคัญ ผ่ านระบบรายงานกองบริหารการ
สาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรม AMR (download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv)
กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจั ดการ AMR (2) มี การประชุมอย่างสม่าเสมอ (3)
เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน (4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR (5) การกากับ
ติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน (6) โรงพยาบาลให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแก้ไขปัญหา (7) มีการจัดการ
AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพื่อให้ระบบมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน (2) การเลือกชนิดของยาในการ
ทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (3) ระบบ Lab Alert (4) ระบบการเฝ้าระวัง
พิเศษในเชื้อดื้อยาสาคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ (5)
การจั ด ท า Antibiogram ตามมาตรฐานอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง (6) ระบบบั น ทึ ก ผล
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (7) การรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ (8) นาเสนอสรุปรายงานการพบเชื้อดื้อยา พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม
ปัญหา (9) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R
(10) รพ.ระดั บ A,S มี ก ารรายงานเชื่ อ มโยงกั บ ระดั บ ประเทศ (NARST) (11) การ
ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภาพ ศูนย์วิทย์ฯ สคร.
3 การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล และใน
เครือข่าย (2) การขับเคลื่อนและกากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/ภาวะ ได้แก่ RI, AD,
FTW, APL (3) การกาหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะนาในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
พบบ่อย และกากับให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง (4) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่
มีฤทธิ์กว้างหรือสงวนสาหรับเชื้อดื้อยา (5) มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
เหมาะสม (6) การสอนและฝึ กอบรมทักษะ (7) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (8) การติดตามปริมาณการใช้ยา ทั้งภาพรวมและเฉพาะกลุ่มยา เช่น
Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor
(BLBI), Colistin (9) มีการติดตามมูลค่าการใช้ยา (10) การมีสรุปรายงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มการใช้ยา
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4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(1) จานวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ (2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสม่าเสมอ (3)
โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการจัดการ AMR (4) IPC guideline (5) ระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak) (7) การร่วมคิดโดยผู้
ปฏิบัติที่ทางานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ (8) การสอนและฝึกอบรม
ทักษะ (9) มี การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) (10) การติดตาม
สถานการณ์ การพบเชื้ อดื้ อยา ทั้ ง colonization และ infection (11) มี การก ากั บติ ดตาม
วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน IPC
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และนาไปสู่มาตรการ
ของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา
และนาไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 62
ร้อยละ 20 ของ รพศ./รพท.
มีระบบการจัดการ AMR
อย่างบูรณาการ
(intermediate)
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล

ปีงบประมำณ 63

ปีงบประมำณ 64
การติดเชื้อ AMR ลดลง 50
% จาก baseline ปี 60

1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา
AMR: โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
รายงาน
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
A = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
B = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด
(A/B)x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ))
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เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 10 %

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 20 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ปี 2563:

ปี 2564:

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร/ผู้
ประสำนงำนตัวชี้วัด
หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
Baseline หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
AMR
ร้อยละ
88.98
(ผ่านเกณฑ์เป้าหมายขั้น
basic ร้อยละ 70)
1.นายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
โทร. 080-5718333,038-931100 E-mail : siwadune@hotmail.com
รพ.ชลบุรี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
2. นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
3.นางสาววัชรี จรกา นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ รพ.ชลบุรี
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
9.โครงกำรกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 5 สำขำหลัก
เขตสุขภำพที่ 6
12. อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมำยถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ
severe sepsis หรือ septic shock
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมำยถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ
organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมำยถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors
ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L
(18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้าเพียงพอแล้วก็ตาม
2. Community-acquired sepsisหมำยถึงการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดย
ต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
3. กลุ่มเป้ำหมำยในปีงบประมาณ 2562จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired
sepsis เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง
hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป
4. กำรคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมำยถึง การคัดกรองผู้ป่วย
ทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อนาไปสู่การวินิจฉัยภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้(sepsis screening tools) qSOFA
ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)modified early warning scoreSOS score (search out
severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยได้
5.ฐำนข้อมูลของโรงพยำบำล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆของ
แต่ละโรงพยาบาล
ภำวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดแบบรุ น แรงเป็ น ภาวะวิ กฤตที่ มี ค วามส าคั ญ พบว่ า อั ต รา
อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับ
ยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่ งผลให้อวั ยวะต่างๆ
ทางานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การ
ทางานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
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เกณฑ์เป้ำหมำย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล < ร้อยละ 24ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis < ร้อยละ 48ในกลุ่มผู้ป่วยhospital-acquired
sepsis
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
<ร้อยละ 30
<ร้อยละ 28/50 <ร้อยละ 24/48
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1

รำยกำรข้อมูล 2

รำยกำรข้อมูล 3

รำยกำรข้อมูล 4

สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทุกระดับ
รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจากICD-10
โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
นาเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
ฐานข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลหรื อ ฐานข้ อ มู ล จากการประเมิ น ข้ อ มู ล จาก Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ เก็ บ ผ่ านโปรแกรมอื่ น ๆที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
ใกล้เคียงกัน
A= จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต(dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle
Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity
(complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
B= จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจาหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา,
และวิธีการจาหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
C= จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจาหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา,
และวิธีการจาหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น
D= จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด
ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity
ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย
palliative (รหัส Z 51.5)
(A+C) / D × 100
ทุก 6 เดือน
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เกณฑ์กำรประเมิน :
1. มีคณะทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
3. มีผลการติดตามกากับการดาเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 30

-

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg
ใน 1 ชม.แรก(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ
(ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ30

acquired sepsis

-

น้อยกว่าร้อยละ 30
อัตราการได้รับ Antibiotic
ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการ
วินิจฉัย)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg
ใน 1 ชม.แรก(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤติ (ระดับ2-3)
ภายใน 3 ชม.ไม่น้อยกว่าร้อยละ30

-

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community-acquired

community-acquired sepsis

sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 28และ hospital-

น้อยกว่าร้อยละ 28และ hospital-acquired

acquired sepsis

sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 50

น้อยกว่าร้อยละ 50

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 24 และ hospitalacquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 48

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community-acquired
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 24 และ hospitalacquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 48
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วิธีกำรประเมินผล :

1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยนาเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
2. เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช้อัตราความสาเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้
1

2

3

4

5

สูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่
กาหนด
ร้อยละ40

สูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่
กาหนด
ร้อยละ20

ตามเกณฑ์
เป้าหมายที่
กาหนด ราย
ปี

ต่ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย
ที่กาหนด
ร้อยละ10

ต่ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย
ที่กาหนด
ร้อยละ20

คะแนน

เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด
หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
(ระดับส่วนกลำง)
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
Baseline data

หน่วยวัด

อัตราตายผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง

ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
34.79
32.03
34.65

1.นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมุทรปราการ
โทร.081-5551831,02 173 8551 E-mail : skulpornsirikul@gmail.com
รพ.สมุทรปราการ
นางสาวประนอม สกุลพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.สมุทรปราการ
โทร.089-8919901, 02 173 8551 E-mail : sakulpipat@gmail.com
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ตำรำงประกอบคำนิยำม
ตำรำงที่ 1SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature >38°C or <36°C
Heart rate >90 beats/min
Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg
WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %
ตำรำงที่ 2tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output <0.5 mL/kg/hrเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แม้ว่าจะได้สารน้าอย่างเพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)
Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)
Platelet count <100,000μL
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที )
ตำรำงที่ 3qSOFA (quick SOFA)score ในกำรประเมิน ได้แก่
1. Alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)
2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg
3. Respiratory rate ≥22/min
ตำรำงที่ 4 SOS score (search out severity)

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

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

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

58

ตัวอย่ำงแบบบันทึก ตัวชี้วัดกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (รวมตัวชี้วัดย่อย)
ปีงบประมำณ 2561
ชื่อโรงพยำบำล............................................................. H code ............................................
ลำดับ

ตัวชี้วัด

1

จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

2

จานวนผู้ป่วยตายทั้งหมด

3

อัตราตาย

4

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(นับจาก
เวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)

5

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic

6

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก(ในกรณี
ไม่มีข้อห้าม)

7

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ
2-3)ภายใน 3 ชม.

ไตรมำสที่1
(ต.ค– ธ.ค)

ไตรมำสที่2
(ม.ค–มี.ค)

ไตรมำสที่3
(เม.ย.– มิ.ย.)

ไตรมำสที่4
(ก.ค.–ก.ย.)

รวม

หมำยเหตุ :
1. นับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)
นิยำมกำรเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย
1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
สูตรคำนวณ =จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
จานวนผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด X 100
หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย
โดยนับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)
สูตรคำนวณ =จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด X 100
3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IVfluidจานวน 1.5 ลิตร ภายใน
1 ชม. แรกหลังวินิจฉัย
สูตรคำนวณ =จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับIVfluidจานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม.
X 100
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

59

4. อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับการ
วินิจฉัยแล้ว admission เข้า ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)
สูตรคำนวณ =จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้เข้า ICU ภายใน 3 ชม.
จานวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ทั้งหมด X 100
หมำยเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วดั ย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่
ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามคานิยามที่
กำหนด
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
15. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด
เขตสุขภำพที่ 6
13.ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ
และได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
ผู้ติดยำเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบาบัดรักษา และมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2 จาแนกเป็นผู้ติด (Dependence)
คะแนน 27 ขึ้นไป

เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
20
22
24
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 6 เดือน
20
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน

ผู้ป่วยยาเสพติด ที่คัดกรองเป็นผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบในเขตสุขภาพที่ 6 และ
รายงานข้อมูลการบาบัดรักษาในฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
รวบรวมข้อมูลการบาบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การ
บาบัดรักษา (สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) จากฐานข้อมูลการบาบัดรักษา
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการ
บาบัดรักษาจากสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ได้แก่
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจังหวัด/ชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
A = จานวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลัง
จาหน่าย
B = จานวนผู้ติด ที่รับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
รอบ 9 เดือน
20

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
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22

22

22

รอบ 9 เดือน
24

รอบ 12 เดือน
24

ปี 2564:
รอบ 6 เดือน
24
วิธีกำรประเมินผล :

เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5
18
19
20
21
22
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.
Indicator
2559
2560
2561
ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพ
ร้อยละ
ติด คงอยู่ในระบบการ
บาบัดรักษาตามเกณฑ์ที่
กาหนด และการติดตาม ดูแล
ต่อเนื่องภายใน 1 ปี
(Retention Rate)
หมายเหตุ หลังการบาบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี
1. นพ.อังกูร ภัทรากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
2. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884
สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา
รองผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
4.นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.ระยอง
โทร.085-9664519 E-mail : mr.part13@gmail.com
5.นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.ฉะเชิงเทรา
โทร.08 1862 8589 E-mail : kasiwat@hotmail.com
6.นายธนะรัชต์ นามผลดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.ระยอง
E-mail : pizza2514@hotmail.com
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หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

สสจ.ระยอง
นายธนะรัชต์ นามผลดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.ระยอง
นางรัตนา ประกอบสุข พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังจันทร์
นางพรทิพย์ เอมอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ชลบุรี

63

หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
6.กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
15. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด
เขตสุขภำพที่ 6
14.ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจำหน่ำยจำกกำรบำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate)
ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบาบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จาแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2 -3 และ
ผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26

เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
40
42
44
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 6 เดือน
40
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
42
ปี 2564:
รอบ 6 เดือน
44

ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการติดตาม(พบตัว)และหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน
ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้
ติดยาเสพติด
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจา ฑัณทสถาน และ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
A = จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือน หลังจากการบาบัดรักษาครบตามกาหนด และติดตามแล้วพบตัว
B = จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการจาหน่ายทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
รอบ 9 เดือน
40

รอบ 12 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
42

รอบ 12 เดือน
42

รอบ 9 เดือน
44

รอบ 12 เดือน
44
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วิธีกำรประเมินผล :

เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลำง)
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5
38
39
40
41
42
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.
Indicator
2559
2560
2561
ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้เสพ ร้อยละ
ยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาก
การบาบัดรักษาครบตาม
กาหนด (3 month
Remission rate)
1. นพ.อังกูร ภัทรากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
2. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884
สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา
รองผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
4.นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.ระยอง
โทร.085-9664519 E-mail : mr.part13@gmail.com
5.นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.ฉะเชิงเทรา
โทร.08 1862 8589 E-mail : kasiwat@hotmail.com
6.นายธนะรัชต์ นามผลดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.ระยอง
E-mail : pizza2514@hotmail.com
สสจ.ระยอง
นายธนะรัชต์ นามผลดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.ระยอง
นางรัตนา ประกอบสุข พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังจันทร์
นางพรทิพย์ เอมอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ชลบุรี
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 2

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 3

คำนิยำม

Service Excellence (ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ)
7. กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
เขตสุขภำพที่ 6
15. อัตรำตำยของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภำยใน 24 ชม. ในโรงพยำบำล A, S,
M1
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดระยะเวลำกำรเข้ำถึงบริกำร definite care
1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ
A, S, M1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของโรคที่เกิดจำกอุบัติเหตุที่สำคัญและมีควำมรุนแรง
2.1 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการทา
root cause analysis ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
2.2 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic
brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)
เพิ่มประสิทธิภำพและมำตรฐำนของระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
ECS : Emergency Care System (ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)
หมำยถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
และป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การ
ส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Disaster)
แนวคิดกำรจัดบริกำร ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภำพ (Chain of Quality)”
ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง
“ห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เป้าประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กำรพัฒนำ ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ ER คุณภำพ
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมำยถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับกำรคัดแยก
เป็น Triage Level 1
“กำรเสียชีวิตภำยใน 24 ชั่วโมง” หมำยถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
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“กำรบำดเจ็บต่อเนื้อสมอง (Severe traumatic brain injury) TBI” หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของ หน้าที่การทา งานของสมอง หรือเกิดพยาธิสภาพของสมองจากแรง
กระทาภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมบาดแผลบริเวณใบหน้า กระดูกใบหน้าแตก หรือบาดเจ็บ
ภายนอกอื่นๆ
เกณฑ์เป้ำหมำย
อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S,
M1 น้อยกว่าร้อยละ 12 *โรงพยาบาลชลบุรีร้อยละ 14.7, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้อยละ 12.8
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 12
เกณฑ์เป้ำหมำย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1
1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 80
1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 60
เกณฑ์เป้ำหมำย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 2
2.1 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการทา root cause analysis ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 100
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 100
2.2 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1
– S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 45
เกณฑ์เป้ำหมำย ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 3
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 80
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ
และ ภาวะภัยพิบัติ
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ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ 1, 2, 3
(1.1,1.2, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2)
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและ
พัฒนาคุณภาพการรักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง
ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1, F2 ขึ้นไป

HDC
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตร
ประชาชน
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT
มาตรฐาน 43 แฟ้มกระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
B = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด

แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
รำยกำรข้อมูล ตัวชี้วัดรอง
ตัวชี้วัดรอง ตัวที่ ตัวชี้วัดรอง ตัว
1.1
ที่ 1.2
A = จานวน
A = จานวน
ผู้ป่วย trauma ผู้ป่วย triage
triage level 1 level 1, 2 อยู่
และมีข้อบ่งชี้ใน ในห้องฉุกเฉินที่
การผ่าตัด ใน
admit ภายใน
โรงพยาบาล
2 ชม.
ระดับ A, S, M1
สามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้ภายใน
60 นาที

B =จานวนผู้ป่วย
trauma triage
level 1 และมี
ข้อบ่งชี้ในการ

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
2.1
A = จานวนผู้ป่วย
PS score >0.75
ที่เสียชีวิต และ
ได้รับการทา RCA
ในโรงพยาบาลทุก
ระดับ

B = จานวน
B = จานวนผู้ป่วย
ผู้ป่วย triage PS score >0.75
level 1, 2 ที่ ที่เสียชีวิตใน
admit ทั้งหมด

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
2.2
A = จานวนผู้ป่วย
เสียชีวิตจาก
บาดเจ็บรุนแรงต่อ
สมอง {(ICD S
06.1 – S 06.9)
และใส่ท่อช่วย
หายใจ ( ICD 9
procedure 96.0,
96.04, 96.05)
การใช้เครื่องช่วย
หายใจ (ICD 9
procedure 96.7)
หรืออยู่ในภาวะ
โคม่า ( ICD 10: R
40.243}
B = จานวนผู้ป่วย
บาดเจ็บรุนแรงต่อ
สมองทั้งหมด (ICD
S 06.1 – S 06.9)

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
3.1
A = จานวน TEA
unit ใน
โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดรอง ตัวที่
3.2
A = จานวน
โรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป
ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ECS
คุณภาพ

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

B = จานวน
โรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป
ที่ผ่านเกณฑ์
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ผ่าตัดใน
โรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
และได้รับการ
ผ่าตัดทั้งหมด

โรงพยาบาลทุก
ระดับ

และใส่ท่อช่วย
หายใจ ( ICD 9
procedure 96.0,
96.04, 96.05)
หรือการใช้
เครื่องช่วยหายใจ
(ICD 9 procedure
96.7) หรืออยู่ใน
ภาวะโคม่า ( ICD
10: R 40.243)

ประเมิน ECS
คุณภาพทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลำประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์กำรประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ Admit จากห้องฉุกเฉินใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 น้อยกว่ำร้อยละ 12
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตของผู้
อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 < 15%
ระดับ A, S, M1 < 12%
เกณฑ์กำรประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 1 :
1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราของผู้ป่วย trauma
อั ต ราของผู้ ป่ ว ย trauma อัตราของผู้ป่วย trauma
triage level 1 และมีข้อ
triage level 1 และมี ข้ อ triage level 1 และมีข้อ
บ่งชี้ในการผ่าตัด ใน
บ่ ง ชี้ ใ น ก า ร ผ่ า ตั ด ใ น บ่งชี้ในการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 โรงพยาบาลระดับ A, S,
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้
สามารถเข้ า ห้ อ งผ่ า ตั ด ได้ M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัด
ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่า ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่า ได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่า
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
กว่าร้อยละ 80
เกณฑ์กำรประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 2 :
1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60
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2.1 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการทา root cause analysis ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราตายของผู้ป่วย PS
อัตราตายของผู้ป่วย PS
score >0.75 ใน
score >0.75 ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
ไป ได้รับการทา root
ไป ได้รับการทา root
cause analysis ไม่ต่ากว่า
cause analysis ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
2.2 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S
06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 45 %
ไม่เกิน 45 %
ไม่เกิน 45 %
ไม่เกิน 45 %
เกณฑ์กำรประเมิน ตัวชี้วัดรองตัวที่ 3 :
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 10
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 80
วิธีกำรประเมินผล :

ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล และ ในโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA Unit เพื่อทาหน้าที่
จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก
รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24
ชั่วโมง
วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดทาข้อเสนอแนะ
วางแผนการพัฒนาโดยจัดลาดับความสาคัญ
นาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล
2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด
2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ การฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลาง
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3.1 จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/
เขต

เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต
3.3 วิเคราะห์ในระดับนโยบาย เช่น สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/
คู่มือความปลอดภัยผู้ป่วย (National Patient Safety Goal) SIMPLE
Baseline
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
ร้อยละ
N/A
N/A
11.89
1. น.พ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :037-211297
โทรศัพท์มือถือ : 086-1414769
โทรสาร : 037-211297
E-mail : beera024@gmail.com
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี
2. นายสมประสงค์ ทองมีสี นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี
โทร.080-4341143, 038-931100 E-mail : tongmesees@gmail.com
1. นายสมประสงค์ ทองมีสี นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี
โทร.080-4341143, 038-931100 E-mail : tongmesees@gmail.com
2.นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โทร 086-1414769, 037-211297 E-mail : beera024@gmail.com
3.นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สสจ.ชลบุรี
โทร 085-0862472 Email : sumonrat.bird@gmail.com
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
1.นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สสจ.ชลบุรี
โทร 085-0862472 Email : sumonrat.bird@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ
(People Excellence)
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

People Excellence (ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ)
10. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
2. โครงกำร Happy MOPH กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข
เขตสุขภำพ
16. ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ
1. หน่วยงำนในสังกัดเขตสุขภำพที่ 6 หมายถึง หน่วยงานที่จัดระบบบริการสุขภาพ โดยมี
เป้าหมายลดอัตราป่วย อัตราตายของประชาชน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
ในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจะมีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการลง
ไปในระดับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี
ระยอง สระแก้ว และสมุทรปราการ
2. บุคลำกรสำธำรณสุข หมำยถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง
2.1 ข้าราชการ
2.2 พนักงานราชการ
2.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2.4 ลูกจ้างประจา
2.5 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. หน่วยงำนในสังกัดเขตสุขภำพที่ 6 ที่มีกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ
หมายถึง จังหวัดที่ได้รับคะแนน ตามประเด็นการดาเนินการด้านบริหารจัดการกาลังคนที่
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดครบ 4 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเด็นละ 25 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็น
การดาเนินการ 4 ประเด็นดังกล่าว ประกอบด้วย
3.1 มีข้อมูล คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุข เช่น
ชื่อ – สกุล, เพศ, อายุ, เงินเดือน, การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ
2) รำยงำนสถิติกำลังคนด้ำนสุขภำพ หมายถึง รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
เช่น รายงานจานวนข้อมูลบุคลากรตามประเภทการจ้าง รายงานจานวนบุคลากรตาม
ตาแหน่ง รายงานจานวนสูญเสียบุคลากร รายงานจานวนตาแหน่งว่าง ฯลฯ
3) ฐำนข้อมูลกำลังคนด้ำนสุขภำพ หมายถึง มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข
4) มีข้อมูล หมายถึง มีการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของ
กระทรวงสาธารณสุข
3.2 มีแผนบริหำรตำแหน่ง คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) ตำแหน่งว่ำง หมายถึง ตาแหน่งที่ไม่มีผู้ครองตาแหน่ง ประเภทข้าราชการและ
พนักงานราชการทุกสายงาน ซึ่งมีความจาเป็นและขาดแคลน โดยไม่เกินกรอบอัตรากาลังที่
กาหนด
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2) แผนบริหำรตำแหน่ง หมายถึง มีการกาหนดวิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน
การบริหารจัดการตาแหน่งว่างที่มีอยู่เพื่อให้สามารถดาเนินการสรรหาบุคคลมาดารง
ตาแหน่งให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่ การจัดสรรเพื่อคัดเลือกบรรจุ การเรียก
ตัวผู้สอบแข่งขัน การรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น การยุบ
รวมและกาหนดเป็นสายงานที่มีความจาเป็น
3) มีแผนบริหำรตำแหน่ง หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 มีแผน
บริหารตาแหน่ง และมีกิจกรรมการดาเนินการตามข้อ 2)
3.3 มีกำรดำเนินกำรตำมแผน คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) แผน หมายถึง แผนบริหารตาแหน่งว่าง
2) กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การดาเนินการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือระเบียบ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ
จนกระทั่งมีคาสั่งและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (HROPS)
3) กำรสรรหำบุคคล หมายถึง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
การบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ การบรรจุกลับ การรับย้าย/รับโอน
4) มีกำรดำเนินกำรตำมแผน หมายถึง มีการดาเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ตามแผนการบริหารตาแหน่ง โดยจะต้องมีอัตราว่างลดลงคงเหลือไม่เกินร้อยละ
5
ในไตรมาส 2 (และคงเหลือไม่เกินร้อยละ 3 ในไตรมาส 4) ซึ่งคานวณจากจานวน
ตาแหน่งว่างของข้าราชการและพนักงานราชการคงเหลือ เทียบกับจานวนตาแหน่งทั้งหมด
ของข้าราชการและพนักงานราชการที่มีอยู่ ณ วันรายงานผล
3.4 บุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่ำร้อยละ 71 คะแนนเต็ม 25 คะแนน
1) กรอบอัตรำกำลัง หมายถึง การกาหนดจานวนกาลังคนที่ควรมีตามภารกิจและ
หน้าที่ของสถานบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ โดยใช้กรอบ
อัตรากาลั งที่กาหนดปี 2560 – 2564 ตามมติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2560 และจ านวนคนที่ ค วรมี ร วมการจ้ า งทุ ก ประเภท ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว (ราย
เดือน)
2) กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ หมายถึง การกระทาต่อร่างกายหรือส่วนใดส่ วน
หนึ่งของร่างกาย จิตใจของมนุษย์ และการกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาความ
เจ็ บ ป่ ว ย ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากโรคหรื อ เหตุ ใ ด ๆ การผดุ ง ครรภ์ การคุ ม ก าเนิ ด การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพของร่ า งกายและจิ ต ใจ การแก้ ไ ขความผิ ด ปกติ ข องร่ า งกาย จิ ต ใจ รวมถึ ง
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก (มติ อ.ก.พ กระทรวง ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ได้แก่

74

2.1) สำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมขำดแคลนสูง
หมายถึง สายงานที่สรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งได้ยาก มีการผลิตน้อย หรือมีอัตราการ
แข่งขันทางการตลาดสูง ได้แก่
1. นักกายภาพบาบัด/จพ.เวชกรรมฟื้นฟู
2. นักกิจกรรมบาบัด/จพ.อาชีวบาบัด
3. นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์
4. นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์
5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
6. นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
7. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2) สำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ยังมีควำมขำดแคลน ได้แก่
1. นายแพทย์
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค
5. จพ.ทัตนสาธารณสุข
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7. ช่างทันตกรรม
8. นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข
9. แพทย์แผนไทย
10. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์
3) บุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ หมายถึง จานวนบุคลากรสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้น 2.1 สายงานที่มีความขาดแคลนสูง) ที่มีอยู่จริงของ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เขตสุ ข ภาพที่ 6 เมื่ อ เที ย บกั บ กรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ก าหนดในระดั บ
หน่วยงาน นับรวมทุกประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
4. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดเขตสุขภำพที่ 6 ที่มีกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มี
ประสิทธิภำพ หมายถึง จานวนหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 มีการบริหารจัดการ
กาลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตามข้อ 3) เมื่อเทียบกับจานวนหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่
6 ทั้งหมดมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 62

ปีงบประมำณ 63

ปีงบประมำณ 64

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
หน่วยงำนในสังกัดเขตสุขภำพที่ 6 ที่มีกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ หมายถึง หน่วยงานใน
สังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ที่ได้รับคะแนนตามประเด็นการดาเนินการด้านบริหารจัดการกาลังคนที่สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกาหนดครบ 4 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้
ประเด็นการดาเนินการ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. มีข้อมูล
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2. มีแผนบริหารตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
3. มีการดาเนินงานตามแผน
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รำยละเอียดกำรให้คะแนน :
1. มีข้อมูล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ขั้นตอนการ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ดาเนินงาน
1
ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
10 คะแนน
2
มีการรายงานสถิติกาลังคน
5 คะแนน
3
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข (ใช้วิธีการ
10 คะแนน
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ)
รวม
25 คะแนน
2. มีแผนการบริหารตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
การ
ดาเนินงาน
1
มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนกาลังคน
5 คะแนน
2
จัดทาแผนกาลังคน และมีแผนบริหารตาแหน่ง
5 คะแนน
3
มีแผนกาลังคน ด้านอื่นๆ เช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร 10 คะแนน
ฯลฯ
มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารตาแหน่งภายในเขตสุขภาพและหน่วยงานใน
4
สังกัดเขตสุขภาพทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ)
5 คะแนน
รวม
25 คะแนน
3. มีการดาเนินการตามแผน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ตัวชี้วัด ร้อยละของตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด
สูตรคำนวณ = จานวนตาแหน่งว่าง (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 X
100
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จานวนตาแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่
6
เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน
ไตรมาส 2
ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5
ไตรมาส 4
ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
สูตรคำนวณ = จานวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง X
100
กรอบอัตรากาลังที่กาหนดในระดับหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน
ไตรมาส 4
ร้อยละ 68 ร้อยละ 69
ร้อยละ 70
ร้อยละ 71
แนวทำงกำรคำนวณตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ
เขต
สุขภำ
พ

มีข้อมูล
(25
คะแนน)

กำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ
มีแผน มีกำรดำเนินงำน
บุคลำกร
รวม
บริหำร
ตำมแผน
สำธำรณสุข
ตำแหน่ง
(25 คะแนน) เพียงพอ ≥71 %
(100
(25 คะแนน)
(25 คะแนน)
คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีกาลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข

ผ่ำน
(≥
70%)
/

ไม่ผ่ำน
(< 70%)
X
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ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รำยกำรข้อมูล 1

2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข
ไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1. บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน))
2. หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพ รพศ. รพท. สสจ. (รพช. สสอ. รพ.สต.และ สอ.น.)
1. วิเคราะห์จากระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)
2. เอกสารแผนบริหารตาแหน่งและการดาเนินการตามแผนของหน่วยงานในสังกัดเขต
สุขภาพที่ 6
1. ฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การบุ คลากรสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)
2. หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพ (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.และ สอ.น.)
A = จานวนหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ
B = จานวนหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ทั้งหมด
(A/B) x 100
ไตรมาสที่ 4

รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยงานในสังกัดเขต
มีแผนบริหารตาแหน่ง มีการบริหารกาลังคนด้าน หน่วยงานในสังกัดเขต
สุขภาพที่ 6 มีระบบการ และมีการดาเนินการ
สุขภาพให้เกิดประโยชน์
สุขภาพที่ 6 ที่มีการ
บริหารจัดการข้อมูลด้าน ตามแผน
สูงสุด
บริหารจัดการกาลังคน
กาลังคนอย่างมี
ที่มีประสิทธิภาพไม่
ประสิทธิภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 70
วิธีกำรประเมินผล :
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล HROPS
เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
พื้นฐำน
data
2559
2560
2561
ร้อยละของ
ร้อยละ
73.68
จังหวัดที่มี
บุคลากร
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สาธารณสุข
เพียงพอ
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอคิดเป็นละ 73.68 โดยคานวณจากจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอตามกรอบอัตราขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จานวน 59 จังหวัด เทียบกับจังหวัด
ทั้งหมด 76 จังหวัด
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
นางจันทณา วังคะออม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 081-7814056
โทรสาร : 038-276635
E-mail :
Chro.region6@hotmail.com
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
หน่วยงำนประมวลผล
นายพรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
และจัดทำข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901858 โทรศัพท์มือถือ : 062-9599862
(ระดับส่วนกลำง)
โทรสาร : 02-5901858
E-mail : hrmoph@gmail.com
กลุ่มงำนบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1. นางสาวณัฐธยาน์กร เดชา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02–5918553 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail : pink1327@hotmail.com
2. นายวิฑูรย์ หอมดวง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02–5918553 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail : nonglom@hotmail.com
3. นางสาวมินตรา จิรมงคลโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02–5918553
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901355
E-mail
:mintra.jiramongkonrod@gmail.com
กลุ่มงำนอัตรำกำลัง กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน

1. นางจันทณา วังคะออม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 081-7814056
โทรสาร : 038-276635
E-mail :
Chro.region6@hotmail.com
2. นายชยกร สุวรรณจรัส
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 080-5679083
โทรสาร : 038-276635
E-mail : pigulous@gmail.com
3. นางสาวชมพูวันท์ คาราวะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 038-276635
E-mail : 4. นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 082-7780447
โทรสาร : 038-276635
E-mail : as.supattra@gmail.com
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำนิยำม

People Excellence (ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ)
10. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
2.โครงกำร Happy MOPH กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข
ประเทศ
17. จำนวนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Organization)
องค์กรแห่งควำมสุข หมำยถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (สสจ.
รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการดาเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)
และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที่ 4 การดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม

เกณฑ์เป้ำหมำย :

วัตถุประสงค์

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และสุขภาวะองค์กร(HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
กำรทำแบบประเมิน Happinometer : บุคลำกรทุกคนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
1. ข้าราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ้างประจา
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
กำรทำแบบประเมิน HPI : บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนของหน่วยงำนขึ้นไปทุกคน โดย
หน่วยงำนประกอบด้วย
1. สสจ.
2. รพศ.
3. รพท.
4. รพช.
5. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.)
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วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลของรอบ 3
เดือน
รำยกำรข้อมูลกำรตอบ
แบบประเมิน
Happinometer
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
รำยกำรข้อมูลกำรตอบ
แบบประเมิน HPI
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูลของรอบ 6
เดือน
แหล่งข้อมูลของรอบ 9
เดือน
แหล่งข้อมูลของรอบ 12
เดือน
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
1.ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ในหน่วยงานมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer)
2.ร้อยละ 70 ของ
หน่วยงานในจังหวัด มีการ
ประเมินสุขภาวะองค์กร
(HPI)
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

1.สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหน่วยบริการผ่านระบบ sms
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
1. การตอบแบบประเมิน Happinometer ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินความสุขบุคลากร
(Happinometer)
2. การตอบแบบประเมิน HPI ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)
A = จานวนบุคลากรที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer)
B = จานวนบุคลากรทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 6
(A/B) x 100
A = จานวนหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมสร้างสุข (HPI)
B = จานวนหน่วยงานทั้งหมดในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6
(A/B) x 100
รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 1)
รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 2)
รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารหมายเลข 3)
ใช้เกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 4)
ทุกไตรมาส

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 70 ของหน่วยงาน
ในจังหวัด มีการวิเคราะห์ผล
Happinometer และ HPI
รวมทั้งมีการจัดทาแผน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 70 ของหน่วยงาน
ในจังหวัด มีการดาเนินงาน
ตามแผนฯ อย่างเป็น
รูปธรรม

รอบ 12 เดือน
มี Success Story หรือ
Bright Spot จากการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข จังหวัดละ 1 เรื่อง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
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หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และแบบ
ประเมินสุขภาวะองค์กร
(HPI) ไปใช้ ร้อยละ 80
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน
Happinometer

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน
HPI

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และแบบ
ประเมินสุขภาวะองค์กร
(HPI) ไปใช้ ร้อยละ 90

สารวจ
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 2 (เอกสารแนบ 1)
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 3 (เอกสารแนบ 2)
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 4 (เอกสารแนบ 3)
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนา Happinometer ไปใช้
Baseline
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
ร้อยละ
78.84
71.9
(9 เดือน)
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนา HPI ไปใช้
Baseline
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
ร้อยละ
62.18
นางจันทณา วังคะออม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 081-7814056
โทรสาร : 038-276635
Chro.region6@hotmail.com

E-mail :

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
หน่วยงำนประมวลผลและ กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
จัดทำข้อมูล
สาธารณสุข
(ระดับส่วนกลำง)
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ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล 1. นางจันทณา วังคะออม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กำรดำเนินงำน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 081-7814056
โทรสาร : 038-276635
Chro.region6@hotmail.com
2. นายชยกร สุวรรณจรัส

E-mail :
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 080-5679083
โทรสาร : 038-276635
3. นางสาวชมพูวันท์ คาราวะ

E-mail : pigulous@gmail.com
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 038-276635
4. นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี

E-mail : นักวิชาการสาธารณสุข

โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-932467-8 โทรศัพท์มือถือ : 082-7780447
โทรสาร : 038-276635

E-mail : as.supattra@gmail.com

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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เอกสำรแนบ 1
แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2
ร้อยละ 70 ของหน่วยงำนในจังหวัด/กรม มีกำรวิเครำะห์ผล Happinometer และ HPI
จังหวัด..........................................................
ผลกำรวิเครำะห์ Happinometer
หน่วยงำน
ควำมสุขรำย
เพศ
อำยุ
สำยงำน
อื่น ๆ
มิติ

ผลกำร
วิเครำะห์ HPI
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เอกสำรแนบ 2

ข้อมูลสถำนกำรณ์
กำลังคน
(เช่น อัตรำกำลัง กลุ่ม
อำยุ สำยงำน)

ผลวิเครำะห์ HPI

หน่วยงาน

ผลวิเครำะห์
Hppinometer

แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3
ร้อยละ 70 ของหน่วยงำนในจังหวัด/กรม
มีกำรจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขและดำเนินงำนตำมแผนฯ
จังหวัด..........................................................
องค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ควำมสุข
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง
แล้ว
ดำเนินกำร

ปรับแผน

ปัญหำ/
อุปสรรค
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เอกสำรแนบ 3
แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 4
มี Success Story หรือ Bright Spot จำกกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง
(เกณฑ์กำรคัดเลือกตำมเอกสำรแนบ 4)
จังหวัด..........................................................
หน่วยงำน.....................................................
ประเด็น Success story หรือ Bright spot
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทสรุปผู้บริหำร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประสำนงำน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ…………………………………………………………
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เอกสำรแนบ 4

88
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ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล
(Governance Excellence)
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรวัดผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
2. โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
เขต/จังหวัด
18. ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขที่ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่
กำหนด
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หมายถึง ส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ใน
สังกัดสานักงานเขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 8 แห่ง
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 69 แห่ง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารตามแนวทางเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์การ 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด
คือ หมวด 1 การนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ โดยส่วนราชการดาเนินการภาคบังคับปีละ 2
หมวดจนครบ 6 หมวด ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ จานวน 13 คาถาม และทบทวนทุกปี
2. ดาเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาเนินการหมวด
2 กับ หมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5
พ.ศ.
ภาคบังคับ
2561
หมวด 1,หมวด 5 (Maintain)
2562
หมวด 2,หมวด 4
2563
หมวด 3,หมวด 6
2564
หมวด 1- 6
2565
หมวด 1- 6
3. น าโอกาสในการปรั บปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ล าดั บ
แรก ที่ได้จากการประเมินองค์การด้ว ยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์ฯ มาจัดทาแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน
4. สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 กาหนดตัวชี้วัดบังคับ หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ
5. ให้ส่วนราชการกาหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหัวข้อเกณฑ์ฯ หมวด
7 ให้มีความสอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
6. ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส่วนราชการ
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7. จัดส่งเอกสารผลการดาเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้ สานักงานเขต
สุขภาพที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
8. ประชุมติดตามผลการดาเนินงานผ่านระบบ VDO Conference ทุก 3 เดือน
9. ตรวจประเมินผลการดาเนินงานส่ วนราชการในพื้นที่ โดยทีมผู้ตรวจประเมิน
(Auditor) และเจ้าหน้าที่สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 จานวน 2 รอบ
เกณฑ์เป้ำหมำย
ระดับหน่วยงำน
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
วัตถุประสงค์

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
รำยกำรข้อมูล 3
รำยกำรข้อมูล 4
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
1.ส่วนราชการจัดทา
รายงานลักษณะสาคัญ
ขององค์การ ครบ 13
คาถามภายในระยะ
เวลาที่กาหนด
2.ส่วนราชการมีผล
ประเมินองค์การ (Self

ปีงบประมำณ 2562
ระดับ 5 (ร้อยละ 70)
ระดับ 5 (ร้อยละ 40)

1. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการ
ติดตามประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
จากรายงานผลการประเมินของสานักงานเขตสุขภาพที่ 6
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
A = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
A = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอทั้งหมด
(A/B) X 100
ไตรมาส 4
รอบ 6 เดือน
1.ส่วนราชการส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานแผนพัฒนา
องค์การครบ 2 หมวด
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

รอบ 9 เดือน
1.ส่วนราชการส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานแผนพัฒนา
องค์การครบ 2 หมวด
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

รอบ 12 เดือน
1.สานักสาธารณสุข
จังหวัดดาเนินการผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
(ร้อยละ 70)
2.สานักสาธารณสุข
อาเภอดาเนินการผ่าน
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Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์ฯ หมวด 2 กับ
หมวด 4 ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและ
คงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 1 กับ
หมวด 5
3.ส่วนราชการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ
หมวด 2 กับหมวด 4
ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1
แผน) ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
4.ส่วนราชการกาหนด
ตัวชี้วัดหมวด 2 กับ
หมวด 4 ได้ครบถ้วน
(บังคับหมวดละ 2
ตัวชี้วัด และกาหนดเอง
หมวดละ 3 ตัวชี้วัด ที่
สอดคล้องกับ OFI)
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
วิธีกำรประเมินผล :

2.ส่วนราชการส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดครบ
2 หมวด ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
คะแนน
1

2.ส่วนราชการส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดครบ
2 หมวด ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

เกณฑ์ที่กาหนด ระดับ 5
(ร้อยละ 40)

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ส่วนราชการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การครบถ้วนได้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.20
คะแนน

0.40
คะแนน

0.60
คะแนน

0.80
คะแนน

1
คะแนน

5 คาถาม 7 คาถาม

9 คาถาม

11
คาถาม

13
คาถาม

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คาถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval)
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2

ส่วนราชการประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด
4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมว
ด

0.50

0.10
คะแนน

0.20 0.30 0.40
คะแนน คะแนน คะแนน

คะแนน

หมวด
2

5
คาถาม

7
คาถาม

9
คาถาม

11
คาถาม

13
คาถาม

หมวด
4

6
คาถาม

8
คาถาม

10
คาถาม

12
คาถาม

14
คาถาม

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คาถาม ต่อ 0.10 คะแนน (interval)
3

ส่วนราชการจัดทาแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2 กับ หมวด 4
ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
พ.ศ.
2562

4

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0.50 คะแนน

1 คะแนน

มีแผน 1 หมวด

มีแผน 2 หมวด

ส่วนราชการจัดทาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 2 กับ
หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ต่อ 0.10 คะแนน (interval)
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วั
ด

5

0.10 0.20
คะแนน คะแนน

0.50

0.30
คะแนน

0.40
คะแนน

คะแนน

หมวด
1
2
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

4
ตัวชี้วัด

5
ตัวชี้วัด

หมวด
1
4
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

4
ตัวชี้วัด

5
ตัวชี้วัด

ส่วนราชการจัดส่งเอกสารผลการดาเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำ

- 0.50 คะแนน

1 คะแนน

รอบ 3 เดือน

ส่งหลังวันที่ 2 ม.ค.
62

ส่งภายในวันที่ 2
ม.ค.62

รอบ 6 เดือน

ส่งหลังวันที่ 2 เม.ย.
62

ส่งภายในวันที่ 2
เม.ย.62

รอบ 9 เดือน

ส่งหลังวันที่ 2 ก.ค.
62

ส่งภายในวันที่ 2
ก.ค.62

รอบ 12 เดือน

ส่งหลังวันที่ 25 ก.ย.
62

ส่งภายในวันที่ 25
ก.ย.62

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลคะแนนรอบ 3 เดือน + รอบ 6 เดือน + รอบ 9
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เอกสำรสนับสนุน :
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.opdc.go.th/
ผลกำรดำเนินงำน
Baseline data
ระดับความสาเร็จของ
กอง
การพัฒนาคุณภาพการ ส่วนกลาง
บริหารจัดการภาครัฐ
สสจ.
ของส่วนราชการใน
สสอ.
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร/
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2559

2560

2561

ระดับ

-

-

N/A

ระดับ

-

-

N/A

ระดับ

-

-

N/A

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการ
เก็บข้อมูลรายงานรอบ 12 เดือน
1. นางภารวี แก้วพันนา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tel 02-5901018
Mobile 081-9316079
e-mail : Paravee.kpr@gmail.com
2. นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
Tel. 02-5901038
พิเศษ
Mobile 081-9316052
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
e-mail : oeysuwanna@gmail.com
สสจ.สมุทรปรำกำร

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลำง)
ผู้รับผิดชอบกำรกำรรำยงำน 1. นางจารัส วงศ์ประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผลกำรดำเนินงำน
Mobile 081-4096358
พิเศษ
e-mail : Jumwong9@hotmail.com สสจ.สมุทรปราการ
2. นายมนัส ประเทืองจิตร์ นักทรัพยากร
บุคคลชานาญการ สสจ.สมุทรปราการ
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
11. กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
2.โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ (HA)
เขตสุขภำพที่ 6
19. ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำร
รับรอง HA ขั้น 3
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุม
โรค และ กรมสุขภาพจิต จานวน 165 แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 734 แห่ง
(ตามทาเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
HA (Hospital Accreditation) หมำยถึ ง กระบวนการรั บ รองระบบคุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมำยถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมำยถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ขั้น 2
- HA ขั้น 3 หมำยถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน
HA ได้ครบถ้วน

เกณฑ์เป้ำหมำย
รำยละเอียด
ปีงบประมำณ 62
ปีงบประมำณ 63
ปีงบประมำณ 64
1.โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
 ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

100

แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
รำยกำรข้อมูล 3
รำยกำรข้อมูล 4
สูตรคำนวณตัวชี้วัด

 ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
A = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit
B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จานวน 165 แห่ง
C = จานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรอง
ขั้น 3 + Reaccredit
D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 734 แห่ง
ตามทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี 2562 :
ประเภท
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

วิธีกำรประเมินผล:

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 97.00

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 98.00

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 99.00

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 87.00

ร้อยละ 88.00

ร้อยละ 89.00

ร้อยละ90.00

 ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
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เกณฑ์กำรให้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 5
คะแนน
โรงพยาบาลศูนย์,
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โรงพยาบาลทั่วไป,
96.00
97.00 98.00
99.00
100.00
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ในสังกัดสานักงาน
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เงื่อนไข :
1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และ
กรมสุขภาพจิต จานวน 165 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน 29 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค จานวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน 18 แห่ง
(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่
และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน
และเป็นสถานบริการที่เปิดให้บริการเฉพาะด้าน)
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 734 แห่ง
(ตามทาเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 2561)
(ไม่รวมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไม่เปิดบริการผู้ป่วยใน ไม่มีเตียง และโรงพยาบาลชุมชน
ระดับ F3 มีเตียงเปิดบริการไม่ถึง 3 ปี)
2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ
3.ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
เอกสำรสนับสนุน :

 จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

Baseline data

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ร้อยละของโรงพยาบาล
ศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป
,โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิตมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
ร้อยละของโรงพยาบาล ร้อยละ
ชุมชนในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
ไม่มีข้อมูล ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
96.36 83.64 99.39

ร้อยละ
69.40

ร้อยละ
69.49

ร้อยละ
62.31

ร้อยละ
85.75

1.นางอันธิกา คะระวานิช พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.ตราด
โทร.081-8875713 E-mail : antikatrat18@gmail.com
2.นางสาวกัณหา โภคสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.ตราด
3.นางสาววิจิตรา สิงห์อาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.ตราด
4.นายสายชล ชาปฎิ เภสัชกรชานาญการพิเศษ รพ.ตราด
5.นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ รพ.แหลมงอบ
หน่วยงำนประมวลผลและ -สสจ.ตราด
จัดทำข้อมูล
-รพ.ตราด
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล นางอันธิกา คะระวานิช พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.ตราด
กำรดำเนินงำน
โทร.081-8875713 E-mail : antikatrat18@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
11.กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
2.โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
เขตสุขภำพที่ 6
20.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) หมำยถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่หมายรวมถึง ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง (ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)
2. กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. หมำยถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบด้วย 1) บริหาร
ดี2) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 -69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80ขึ้นไป เท่ากับ 5ดาว (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)
3. กำรรั บ รองผล จังหวัดและเขตร่ว มพัฒ นาและรับรองผลรพ.สต. ที่ผ่ านเกณฑ์การ
พัฒ นาคุ ณภาพ รพ.สต.ติ ดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรัก ษาสภาพ 2 ปี ก่อ นเข้า รับ การ
ประเมินใหม่

เกณฑ์เป้ำหมำย :
1. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100
2. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม)
กระบวนกำร
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
Accreditation
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
Re-accreditation
ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 61 ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 62 ที่ผ่าน 5 ดาว ปี 63
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 4,820แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2560 และ ปี 2561)
รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ
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รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทีมประเมินระดับ
เขต (ครู ก)
3. มีคู่มือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ปี 2562
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน

A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระดับ 5 ดาว (สะสม)
B = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 4 ดาว(สะสม)
C = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 3ดาว (สะสม)
D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด (9,806 แห่ง)
(A/D) x 100
ไตรมาส 3–4
รอบ 9 เดือน
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา
2. มีการประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ในระดับอาเภอ จังหวัด
และเขต

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

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติด
ดาว ร้อยละ 80 (สะสม)

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติด
ดาว ร้อยละ 100 (สะสม)

ปี 2565:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

วิธีกำรประเมินผล :
เอกสำรสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ข ทุกเขต
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง
2. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีม
ประเมินระดับจังหวัด
1 ทีม อาเภอ 1 ทีม

รอบ 12 เดือน
รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ร้อยละ 100 (สะสม)
รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

Baseline
data
4,987 แห่ง

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
17.13
50.85

1.นายนนท์ จินดาเวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สมุทรปราการ
โทร.081-9478550 E-mail : non16102521@hotmail.com
2.นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรปราการ
โทร.095-3653746 E-mail : kstdah@gmail.com
3.นางสาวสุกัญญา สาระถี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.
สมุทรปราการโทร.083-2733309 E-mail : s.sukanya.g55@gmail.com
สสจ.สมุทรปรำกำร
1.นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรปราการ
โทร.095-3653746 E-mail : kstdah@gmail.com
2.นางสาวสุกัญญา สาระถี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.
สมุทรปราการโทร.083-2733309 E-mail : s.sukanya.g55@gmail.com
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
12. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
2. โครงกำร Smart Hospital
เขต/จังหวัด
21. เขตสุขภำพมีกำรดำเนินงำน Digital Transformation เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น Smart
Hospital
Digital Transformation หมายถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน โดยน า
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา
ลดความซ้าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปี 62 มุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกาหนดเป็นระดับ
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน Digital Transformation เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น Smart
Hospital
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน
และอานวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ
ในปี ง บประมาณ 2562 ก าหนดระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน Digital
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ไว้ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วย
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ได้แก่
1. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน
ผู้รับบริการแบบ “ออนไลน์” (Queue Online) เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของ
ผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วยบริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ
คลินิคอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกาหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการ
ได้ และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway
โรงพยาบาลต้องแสดงการใช้ Smart Tools ทั้ง 2 ระบบจึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 1
ระดับ 2. Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการนาแนวทางการทางานอื่นๆ มาใช้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกา รท างานในองค์ ก ร และมี ก ารจั ด ท า Service Process
Management (เช่ น Lean Process, Paperless, Less Paper, Electronic Medical
Record : EMR) โดยนามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น
- การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ OPD
Card แบบกระดาษ
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โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื่อง การใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2
ระดับ 3. Smart Outcome: หมายถึง โรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
Core Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ
Back Office จนเกิ ด เป็ น ระบบวางแผนการใช้ ท รั พ ยากร ERP Model (Enterprise
Resource Planning System ; ERP) ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การขององค์ ก ร มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และความปลอดภั ย ในการให้ บ ริ ก าร ทั้ ง นี้ เขตสุ ข ภาพ/กรมวิ ช าการ
สามารถเลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลได้เอง
โรงพยาบาลต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart
Outcome ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3
เกณฑ์เป้ำหมำย :
วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ในระดับ
จังหวัด และระดับเขต/กรมวิชาการ ดังนี้
ปีงบประมาณ
เป้าหมาย
2562
2563
2564
2565
โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มี
การดาเนินงาน Digital
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น
Smart Hospital ผ่ำนเกณฑ์ ระดับ
2 ขึ้นไป

วัตถุประสงค์

รพศ./รพท
จังหวัดละ 1 แห่ง
ร้อยละ 50
ของ รพช
ร้อยละ 50
.ของ รพ.
สังกัดกรมวิชาการ

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

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

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

 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการ
 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับ
การพัฒนาเป็น Smart Hospital
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ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
รอบ 3 เดือน
รพ.กลุ่มเป้ำหมำย คือ
1.รพ.สังกัด สป. คือ
- รพศ/รพท 14 แห่ง
- รพช 59 แห่ง
2.รพ.สังกัดกรมวิชาการ
ทุกแห่ง
รับทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน และการ
ประเมินผล ตามเกณฑ์
Smart hospital

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
1. รพ. ทาแบบประเมินตนเองจัดส่งให้ สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 รวบรวม
2. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบรายงาน Health KPI ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. สานักงานเขตสุขภาพ
2. กรมวิชาการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด (กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค)
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนโรงพยาบาลที่มีการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น
Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนโรงพยาบาลในจังหวัด/ เขต/ กรมวิชาการ
(A / B) x 100
ไตรมาส 2 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน)
รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50
ของรพ.กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการตามเกณฑ์
Digital Transformation
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital และผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 ขึ้นไป

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75
ของ รพ.กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการตามเกณฑ์
Digital Transformation
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital และผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 ขึ้นไป

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100
ของ รพ.กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการตามเกณฑ์
Digital Transformation
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital และผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 ขึ้นไป
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วิธีกำรประเมินผล :

1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ.
2. การตรวจเยี่ยมจากจังหวัด/เขต/กรมวิชาการ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานทั้ง 3 ระดับ
ได้แก่ Smart Tools, Smart Service, Smart Outcome
เอกสำรสนับสนุน :
1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางสาหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสาหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway)
2. คู่มือการติดตั้งและใช้งาน H4U
3. คู่มือ MOPH Connect Smart Queue กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ.
4. คู่มือแอปพลิเคชั่น “Hygge Medical Service” เขตสุขภาพที่ 5
รำยละเอียดข้อมูล
Baseline data
หน่วยวัด ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
พื้นฐำน
2559
2560
2561
รพ.ภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์
แห่ง
Smart Hospital
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร Project Manager
/
1.นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด โทรศัพท์ที่ทางาน : 038932459
โทรศัพท์มือถือ : 0815767475
โทรสาร : 038278745
E-mail : apiratk@hotmail.com
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
2.นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
หน่วยงำนประมวลผล Project Manager
และจัดทำข้อมูล
1.นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 6
(ระดับส่วนกลำง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038932459
โทรศัพท์มือถือ : 0815767475
โทรสาร : 038278745
E-mail : apiratk@hotmail.com
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
2.นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
ผู้รับผิดชอบกำร
นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รำยงำนผลกำร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
ดำเนินงำน
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
12. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
2. โครงกำร Smart Hospital
ประเทศ/เขต/จังหวัด
22. มีกำรใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมำยถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอ
ครอบครัว ดูแลประชาชนจานวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริกำรทุกคน
บริกำรทุกอย่ำง บริกำรทุกที่ บริกำรทุกเวลำด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความได้ดังนี้
 บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทางาน จนถึงวัย
สูงอายุ
 บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งาน
ฟื้นฟูสภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค
 บริการทุกที่ คือ ทางานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทางานเชิงรุกให้บริการ ที่บ้าน
และชุมชน
 บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คาปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหา
เรื่องป้องกันรักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งคาถามไว้ในกลุ่ม LINE หรือ
Facebook แล้วมีทีมหมอครอบครัวเข้ามาช่วยกันตอบ แต่ต้องระวังเรื่องความลับ
ของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพื่อให้หมอครอบครัว ช่วยแนะนาดูแลหรือ โทรศัพท์ใน
เวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจาเป็นตามแต่จะตกลงกัน
ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ทันต
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กาหนดให้เป็นการ
ทางานร่วมกันของทีมจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต้องบูรณา
การร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ต้องจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล
(อ้างอิง แนวทางการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสาหรับหน่วยบริการ, หน้า 2-3)

Application PCC หมำยถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device
(Smart Phone/Tablet) สาหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย/
ประชาชน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
(Hospital Information System : HIS) แต่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เหมาะสม มีความ
คล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขต
สุขภาพที่ 6
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เกณฑ์เป้ำหมำย :
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ

2562
2563
2564
2565
ทีม PCC ทั้งหมด ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่ ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ที่ขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
ขึ้นทะเบียนคลินิก
คลินิกหมอ
หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม หมอครอบครัวตาม
ครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สนข. ปี เกณฑ์ของ สนข. ปี เกณฑ์ของ สนข. ปี เกณฑ์ของ สนข. ปี
เกณฑ์ของ สนข.
2562 ใช้ app.
2563 ใช้ app.
2564 ใช้ app.
2565 ใช้ app.
PCC ในการ
PCC ในการ
PCC ในการ
PCC ในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
ป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วสาหรับเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัว (PCC)
 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data และ HIS Gateway ในการให้บริการข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (PHR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าข้อมูลเอง
 เพิ่มช่องทางการรับบริการจากทีมแพทย์ โดยไม่ต้องมาแออัดกันในโรงพยาบาล และลด
ระยะเวลาในการรอคอย
 เพื่อยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิให้มีความทันสมัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความ
พึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทีม PCC (ทีมหมอครอบครัว) ในเขตสุขภาพที่ 6
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. สนข. รายงานผลการพัฒนา App. PCC
2. สนข. รายงานผลการทดลองใช้ App. PCC
แหล่งข้อมูล
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
2. โรงพยาบาลแม่ข่ายของทีม PCC
3. สานักงานเขตสุขภาพ
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รำยกำรข้อมูล 1
A = จานวนทีม PCC ที่ใช้ Application PCC
รำยกำรข้อมูล 2
B = จานวนทีม PCC ทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สนข.
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
(A / B) x 100
ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 4 (12 เดือน)
เกณฑ์กำรประเมิน ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีการจัดทาข้อสรุปแนว 1. มีการพัฒนา
1. มีการนา Application มีการนา Application
ทางการพัฒนา
Application และทดสอบ PCC ไปใช้กับทีม PCC
สาหรับ PPC ไปใช้ใน
Application PCC รายงาน ใช้งานใน PCC นาร่อง
ที่ขึ้นทะเบียนคลินิก
PCC ทั้งหมด ที่ขึ้น
เสนอ CIO สนข. ทราบ
ทะเบียนคลินิกหมอ
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2. มีการคัดเลือกทีม PCC
เป้าหมาย อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ 1 ทีม เป็น PCC
นาร่อง
3. มีการจัดทา Work Shop
การพัฒนา Application
PCC

วิธีกำรประเมินผล :

เอกสำรสนับสนุน :

รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร
/
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

2. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนา Application PCC
เสนอ CIO สนข. ทราบ

หมอครอบครัว ตามเกณฑ์ ครอบครัวตามเกณฑ์
ของ สนข. ในปี 2562
ของ สนข. ในปี 2562
(ร้อยละ 50)
(ร้อยละ 100)
2. มีการติดตามผลการใช้
Application PCC
3. มีการรายงานผลการใช้
Application PCC พร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนอ CIO
สนข. ทราบ
1. ตรวจสอบจากรายงานที่เสนอ CIO สนข.
2. ผลการใช้งาน Application PCC โดยการสอบถามจากทีมหมอครอบครัว (PCC) ที่ได้
ทดลองใช้งานจริง
1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางสาหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสาหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway)
2. ผลวิเคราะห์แนวทางการใช้ Application PCC ดูแลประชาชน (PCC Platform) โดย
สปค.
3. คู่มือ การใช้งาน App. PCC
Baseline data หน่วย ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
วัด
2559
2560
2561
ทีม PCC ที่มีการ
แห่ง
ใช้ App. PCC
Project Manager
1.นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038932459
โทรศัพท์มือถือ : 0815767475
โทรสาร : 038278745
E-mail : apiratk@hotmail.com
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
2.นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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หน่วยงำนประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ระดับส่วนกลำง)

Project Manager
1.นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038932459
โทรศัพท์มือถือ : 0815767475
โทรสาร : 038278745
E-mail : apiratk@hotmail.com
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
2.นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน นายรัก ธนะไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผลกำรดำเนินงำน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038392491
โทรศัพท์มือถือ : 0896083319
โทรสาร : 038278745
E-mail : rakplan_chon@hotmail.co.th
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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หมวด
แผนที่
โครงกำรที่
ระดับกำรแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยำม

Governance Excellence (ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล)
13. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง
จังหวัด
23. ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
หน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน หมำยถึง หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด
น้ำหนักควำม
คำอธิบำย
รุนแรง
ของควำมเสี่ยง
(Risk Score)
1. กลุ่มแสดงความคล่อง
กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
ตามสภาพสินทรัพย์
สินทรัพย์
1.1 CR < 1.5
1
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /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
กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
ทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทาง
1
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน
NWC < 0
2.2 แสดงฐานะจากผล
1
ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ ประกอบการ (รายได้สูง/ต่า
ค่าใช้จ่าย
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้า
กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา
สู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2
การเงิน
มิติ
3.1 มิติ NWC หรือ
กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง
ทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอ
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อ
เดือน (กรณี NWC เป็นบวก
& มี NI ติดลบ)
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a) ระยะเวลาทุน
0
เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อ
หมุนเวียนอาจหมด > 6
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ
เดือน
b) ระยะเวลาทุน
1
* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มี
หมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน
ผลการดาเนินงานขาดทุน หรือ
ไม่เกิน 6 เดือน
c) ระยะเวลาทุน
2
หมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 3
เดือน
3.2 มิติ ผลกาไรจาก
การดาเนินการ เพียงพอกับ
ภาระหนี้สินหมุนเวียน
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI
เป็นบวก)
a) ผลกาไร
2
* กรณีมีกาไรจากผลการดาเนินงาน
สามารถปรับ NWC เป็น
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน
บวก > 6 เดือน
b) ผลกาไร
1
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก > 3 เดือนไม่เกิน 6
เดือน
c) ผลกาไร
0
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก < หรือ = 3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติด
0
บวก & มี NI เป็นบวก
3.4 กรณี NWC ติด
2
ลบ & มี NI เป็นลบ
การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกาหนดให้หน่วยบริการ
ที่ได้
7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผลการ
ประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
แก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้
กำรขับเคลื่อนกำรเงินกำรคลังปี 2562
มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
มาตรการที่ 2: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
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มาตรการที่ 3: พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและ
บุคลากร (Network & Capacity Building)
มาตรการที่ 4: ติดตาม กากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
(Monitoring Management)
มำตรกำรขับเคลื่อน
แนวทำงกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย
มำตรกำรที่ 1:
กำรจัดสรรเงินอย่ำง
เพียงพอ (Sufficient
Allocation)
1.1 จัดทาแผนทาง
1.1 หน่วยบริการมีแผนทาง
1.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
การเงินที่มีคุณภาพ
การเงิน (Planfin) ที่มีความ
100
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์*
*การตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
ตามเกณฑ์ที่ส่วนกลาง
กาหนด
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ 1.2 หน่วยบริการ มีรายได้
ของระบบการจัดสรรเงิน ≥ ค่าใช้จา่ ย (รายได้ไม่รวม
ให้กับหน่วยบริการมี
งบลงทุน และค่าใช้จ่าย
รายได้เพียงพอกับ
ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่าย
ค่าตัดจาหน่าย) โดยประเมิน
จากแผนประมาณการรายได้
และควบคุมค่าใช้จ่ายที่
หน่วยบริการดาเนินการส่ง
และผ่านการตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์
มำตรกำร 2: พัฒนำกำร
บริหำรระบบบัญชี
(Accounting
Management)
2.1 พัฒนาการบริหาร
2.1 หน่วยบริการที่ผ่าน
ระบบบัญชีให้ได้
เกณฑ์ที่การตรวจสอบ
มาตรฐาน
งบทดลองเบื้องต้นจาก
ระบบอิเล็กทรอนิคส์

1.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2.1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
95
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2.2 นาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพบัญชีมาประเมิน 2.2 หน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชี
ความถูกต้องของข้อมูล
เงินสด เงินฝากธนาคาร
ตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของกรมบัญชีกลาง (8 แห่ง)
(รพศ.และรพท. เขต 6)
2.3 พัฒนาการรับ –
จ่ายเงินภาครัฐทาง
2.3 หน่วยเบิกจ่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (eดาเนินการจ่ายเงิน รับเงิน
Payment ภาครัฐ)
และนาเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB
Corporate Online)
มำตรกำร 3: พัฒนำ
ศักยภำพบริหำรด้ำน
กำรเงินกำรคลังแก่
เครือข่ำยและบุคลำกร
(Network & Capacity
Building)

2.2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
75

2.3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
90

3.1 พัฒนาศักยภาพ
บริหารด้านการเงิน
การคลังแก่ผู้บริหารระดับ
เขต/จังหวัด

3.1 ผู้บริหารด้านการเงิน
การคลังได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเงิน
การคลัง

3.1 รายงานการ
ประเมินผลการฝึกอบรม

3.2 พัฒนาศักยภาพ
บริหารด้านการเงิน
การคลังแก่ CFO ระดับ
เขตและจังหวัด

3.2 CFO ระดับเขตและ
ระดับจังหวัดได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเงินการคลัง

3.2 รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม

3.3 พัฒนาศักยภาพ
บริหารด้านการเงิน
การคลังแก่เครือข่าย
และบุคลากรด้านการเงิน
การคลัง

3.3 เครือข่ายและบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การเงินการคลัง

3.3 รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม
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มำตรกำร 4 : ติดตำม
กำกับ เครื่องมือ
ประสิทธิภำพทำงกำรเงิน
(Monitoring
Management)
4.1 ควบคุมกากับ โดย 4.1 หน่วยบริการ มีผลต่าง
เปรียบเทียบแผนการเงิน ของแผนและผล ไม่เกิน
กับผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 5

4.1.1 รายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
4.1.2 ค่าใช้จ่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

4.2 ควบคุมกากับ โดย
เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (7 plus
efficiency)

4.2 บริการที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ
Grade B, A-, A) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน
(7 Plus Efficiency)

4.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

4.3 ควบคุมกากับ ด้วย
เกณฑ์ประเมินต้นทุน
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
(Unit cost)

4.3 หน่วยบริการมีสัดส่วน
ของต้นทุนผู้ป่วยนอก และ
ต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกิน
ค่ากลางของหน่วยบริการ
ในกลุ่มระดับเดียวกัน

4.3.1 ต้นทุนผู้ป่วยนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.3.2 ต้นทุนผู้ป่วยใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.4 เฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผล ความเพียงพอ
ของการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ

4.4 มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน
การคลัง (Standard
Report) ระดับหน่วยบริการ
จังหวัด

4.4.1 ระดับจังหวัด
วิกฤตการเงิน ระดับ 7
ของหน่วยบริการ
ไม่เกินร้อยละ 4
4.4.2 ระดับหน่วยบริการ
การบริหารความเสี่ยง
การเงิน risk score ระดับ
0 ใน 3 ไตรมาสติดต่อกัน
ปี 2562

เกณฑ์เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65
4
2
0
0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
2. เป็นข้อมูลสาหรับนาไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6
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วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2

การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
A = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงินในเขตสุขภาพที่ 6
B = จานวนหน่ว ยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่
6ทั้งหมด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมิน :
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง
ประสบภาวะวิกฤติทาง
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4
วิธีกำรประเมินผล :
การวัด/วิเคราะห์
เอกสำรสนับสนุน :
รายงานหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน เขตสุขภาพที่ 6
รำยละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.
พื้นฐำน
data
2558
2559
2560
2561
หน่วยบริการ
ร้อยละ
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
สังกัด
1/58
1/59
1/60
1/61
สานักงาน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปลัดกระทรวง
2.78
0.00
0.00
0.00
สาธารณสุขที่
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ประสบภาวะ
2/58
2/59
2/60
2/61
วิกฤติทาง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
การเงินในเขต
0.00
0.00
0.00
0.00
สุขภาพที่ 6
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
3/58
3/59
3/60
3/61
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.00
1.37
1.37
0.00
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
4/58
4/59
4/60
4/61
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
4.29
5.48
8.22
0.00
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6
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ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

หน่วยงำนประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ระดับส่วนกลำง)
ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

1. นางศิริวรรณ มุลิ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์มือถือ : 089 – 8132617 E-mail :
siriwan_1960@hotmail.com
2. นายณัทณพงศ์ พีรภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 087 - 5849556 E-mail :
p.natnapong@gmail.com
3. นางสาววิพารัตน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 083 - 1161822 E-mail :
wiparatsrisawat@gmail.com
4. นางสาวโชติมา มะลิลาวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 095 – 0852164 E-mail :
beerchotima@gmaill.com
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
นางสาวโชติมา มะลิลาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038 – 278910 โทรสาร : 038 - 275428
โทรศัพท์มือถือ : 095 – 0852164 E-mail : beerchotima@gmaill.com

121

ภำคผนวก

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

