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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “ การตรวจราชการ ”
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
กาหนดไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปีหรือตามที่ได้รับ
คาสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้ องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของ
กระทรวงโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูลกั นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้ า ปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของ
หน่วยงาน”
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน
โครงการสาคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดการตรวจติดตามในประเด็ นส าคัญ ภายใต้แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข สอดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ค วามเป็ นเลิ ศ 4 ด้า น ได้ แ ก่
1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สานักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะ 4 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มุ่งเน้ น การบู ร ณาการการทางานร่ ว มกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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๒
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขและนโยบายสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดให้ สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2.5 เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลไกการตรวจ กากับติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข
3.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
1) ระบบข้อมูล และระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center)
ระบบข้อมูล ระบบรายงานของกรม กอง และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การประชุมติดตามงาน โดยกลไกที่กาหนด เช่น การประชุมผู้บริหารระดับกระทรวง กรม
และเขตสุขภาพ รวมทั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานที่กาหนด
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา
(Ongoing Evaluation)
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายสาคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ
บรรลุ เป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3) การติดตามประเมินผลโดย CIPO (Chief Integrated Program Officer) และ
คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข
3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องสาคัญหรือเป็นประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่
เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็ จ และปั ญ หาอุ ป สรรคตามบริ บ ทของพื้ น ที่ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ให้ คาแนะน าต่อหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ง การสะท้อนข้ อมูล และให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ผู้ บริห ารใน
ส่วนกลาง โดยมีกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่สาคัญ ได้แก่
1) คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
2) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
3) คณะทางานติดตาม กากับและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
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๓
4. แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดาเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง
และแนวขวาง (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค เป็ น กลไกส าคัญที่ ช่ว ยขั บเคลื่ อนการพัฒ นางานสาธารณสุ ขให้ บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน
4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการทางานในบทบาทของการ
กากับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
4.3 นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ใช้ แนวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ (พบส.)
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสาคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิ ง ลึ ก ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ เ ฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
สาหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นสาคัญในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์อาจ
กาหนดแผนเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขต รวมทั้งการจัดทีม
เฉพาะกิจลงไปติดตามงานในพื้นที่
5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ
ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจาปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
5.3 การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงให้
เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอานาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันให้
เกิดการผนึกกาลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการ
ไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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๔
6.กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
6.1 การจัดทาแผนและเตรียมการตรวจราชการ
6.1.1 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการระดับ
กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นสาคัญ
6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน
6.1.3 แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดแผนและติ ดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย คกต. 4 คณะ ได้แก่
(1) คกต. คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(3) คกต. คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
(4) คกต. คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
โดย คกต. มี บทบาทหน้ าที่ กาหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปั ญหาอุป สรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
6.1.4 คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ (คกต.)
กาหนดประเด็นและแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline)
ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา
(2) เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(3) ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
(4) มาตรการการดาเนินงานที่สาคัญ
(5) แนวทางการตรวจติดตาม ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อการกากับติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
6.1.5 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ แผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผนฯ
6.1.6 จัดทาคู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม
ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน
6.1.9 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกลไกการกากับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง
และเขต เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญอย่างต่อเนื่อง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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6.2 การตรวจราชการในพื้นที่
ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ดาเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ ก าหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยมี ที ม ตรวจราชการ ได้ แ ก่ ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากสานัก ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมี กองตรวจราชการเป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณี
ที่มีผลการดาเนินงานที่ดีเด่นเพื่อการถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป ดังนั้นบทบาทของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานในด้านการวิเคราะห์พื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อเป็นการ
ระบุเป้าหมายในการตรวจนิเทศได้ตรงประเด็น นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
รู ป แบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ ทาหน้าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุ่งเน้นตามแผนการตรวจราชการประจาปี ซึ่งอาจกากับ ติดตามผ่าน
ระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกทีห่ น่วยงานกาหนด
รูปแบบที่ 3 การตรวจ กากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโ ดยเฉพาะ ให้ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การบริหารการเงินการคลัง
ในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่พบจากการดาเนินการในรูปแบบที่ 2 3 และกรณีจาเป็นต้องอาศัย
อ านาจในการสั่ งการการประสานงานกั บหน่ วยงานภายนอก หรื อการสนั บสนุ นจากส่ ว นกลาง สามารถน าเข้ า
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6.3 การรายงานผลตรวจราชการ
6.3.1 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
1) ผู้ทาหน้ าที่ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาสาคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง
2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะตรวจราชการ จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
2.1) บทสรุ ปผู้ บริ ห าร (Executive Summary) ระดั บจั งหวั ด เฉพาะในกรณี ที่ มี
ประเด็นเร่งด่วนสาคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที
2.2) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับเขต จัดทาภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็ จ สิ้ น ในแต่ล ะครั้ งที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.3) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้ายของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ
2.4) รายงานภาพรวมระดั บ เขตสุ ข ภาพ รายประเด็ น การตรวจราชการ
ต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ
รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดั บ เขต ภายในเดื อ นเมษายน 2561
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดั บ เขตภายในเดื อ นสิ ง หาคม 2561
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
6.3.2 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ
1) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในแต่ ล ะประเด็ น การตรวจราชการ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.)
2) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ พิจารณา
กลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพื้นที่
ในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญจากการขับเคลื่อน
ระบบตรวจราชการ
3) กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกาหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการแต่ล ะคณะ วิเคราะห์ ประเด็นสาคัญและจัดทาเป็นรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหารเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา และจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวม
ประเทศ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 2561 และรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภายใน
เดือนตุลาคม 2561 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3.3 การให้ขอเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะระดั บพื้ น ที่ ในกรณี ปั ญหาที่ ตรวจพบและสามารถแก้ ไ ขได้ ในพื้ น ที่
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
3) ข้ อเสนอแนะระดั บนโยบาย ในกรณี ปั ญหาที่ คณะผู้ ตรวจราชการมี ความเห็ นว่ า
จาเป็นต้องแก้ไขระดับนโยบาย จะถูกนาไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพื่ อเสนอให้ ข้ อเสนอแนะแก่ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในระดั บนโยบายพิ จารณาด าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหั วหน้ า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป
7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพประกอบด้วยหัวข้อ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อ
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- Health Outcome
- Service Outcome
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อ
3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยหัวข้อ
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.2 หัวข้อ/ประเด็นอื่นๆ (ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด)
8.หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ
8.1 หน่ ว ยรั บ การตรวจราชการ ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาลศู น ย์ แ ละ
โรงพยาบาลทั่วไป
8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม
9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย
9.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.2 สาธารณสุขนิเทศก์
9.3 ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานจากกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.4 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ
9.5 กองตรวจราชการทาหน้าที่เลขานุการคณะ
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลเขตสุขภาพนั้น
10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่
10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) เตรียมข้อมูลการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลาที่กาหนด
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอานวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ
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2.2) นาเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี
ข้อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้
รอบที่ 1 : สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่ และแผนการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ
ภาพรวมจังหวัด
รอบที่ 2 : ผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ
2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อรับไปดาเนินการต่อไปในพื้นที่
10.2 บทบาทผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากสานักในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนินงานและผลการสารวจ การประเมินผลที่กรม
รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมการตรวจราชการในพื้นที่
1.3) ประสาน และยื นยั น วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุ ขภาพ
ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามกาหนดการ
2.2) วิเคราะห์กระบวนการทางานของจังหวัดในการนาแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด
2.3) วิเคราะห์กระบวนการทางานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา
อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดทา
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปนาเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด
2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
วิเคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่
กาหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของกองตรวจราชการเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต
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10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม
1) กากับติดตามงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบข้อมูล ระบบรายงาน
รวมทั้งกลไกที่หน่วยงานกาหนด เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่ รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพื่อการกากับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง
2) วิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เสนอต่ อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข คณะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจารณาเป็นรายงานผลการตรวจราชการเป็นภาพรวมประเทศ (รอบ 6 และ 12 เดือน) พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาต่อไป
10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและกาหนดการตรวจราชการ
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ
และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด
1.3) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล
ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้น จัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ
2.2) ประสานนัดหมายกาหนดการและอานวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ
2.3) ประสานการจัดทาสรุปผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม/สานัก เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ
2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับ
ตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
3.1) ประสานกับ ผู้ ทาหน้ าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพื่อส่ ง รายงานสรุป ผลการตรวจ
ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2) รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ทาหน้าที่ตรวจราชการ
กรม/สานัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3) จัดทาบทสรุปผลการตรวจราชการสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแต่ละรอบส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.4) จั ด ท าเอกสารรู ป เล่ ม สรุ ป ผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ ล ะรอบ
(รอบ 1 และ 2) เพื่อแจ้งให้หน่วยรับการตรวจ/กรม/สานัก ที่เกี่ยวข้องและผู้นิเทศนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการดาเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทางานในพื้นที่ต่อไป
3.5) ประสานการรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ
รอบ จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ เพื่อสรุปรายงานส่งกลุ่มพั ฒนาระบบตรวจ
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ราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่กาหนด และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าในการตรวจ
ราชการรอบถัดไป
11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบได้แก่
รอบที่ 1 : กาหนดตรวจราชการระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพื่อประเมินสภาพ
ปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการทางาน การกากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและ
ระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ ที ม ตรวจราชการจะให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
รอบที่ 2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่ า งเดื อ น มิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น การตรวจราชการ การแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่
และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไป
ปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
12. ผู้รับผิดชอบ
๑2.๑ สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๑2.๒ กองตรวจราชการ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปตัวชี้วัดสาคัญในการตรวจราชการและกากับติดตามในปี 2561
คณะ1
ตัวชี้วัดที่

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพทีม่ ีการคลอดมาตรฐาน
2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ ายุ 5 ปี
1) เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 (survey ทุก5 ปี (2564,
2569,2574,2579)
KPI proxy ปี2561: ร้อยละของเด็กทีม่ ีความฉลาดทางสติปญ
ั ญาต่่ากว่า
เกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ งเพือ่ น่าไปสู่เด็กไทยมี
ระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100

กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต

2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
4) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟนั ดีไม่มีผุ (cavity free)
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
1) ร้อยละของวัยท่างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย

ประเด็นเน้นหนัก

PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ
1
2
3

m2

m3
m4
4
5
m5

กองบริหารการ
สาธารณสุข/
ส่านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย

6
m6

1

1

7

2

8

14 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ ามารถปฏิบตั ิงานได้จริง
15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักทีเ่ ข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
16 2) ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้่าดี
17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

9

18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

กรมควบคุมโรค

10

19 3) อัตราผู้ปว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง กรมควบคุมโรค
รายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

11

11

Monitor
m1

11 1) ร้อยละของต่าบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long กรมอนามัย
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing
กรมการแพทย์
13 1) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (พชอ.) ทีม่ ี
คุณภาพ

คณะ1 คณะ1

กรมควบคุมโรค

m7

กรมควบคุมโรค

m8

ตัวชี้วัดที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

ประเด็นเน้นหนัก

PA ปลัด PA ผตร.

คณะกรรมการ
อาหารและยา
21 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
ก่าหนด
อาหารและยา
22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพผ่านเกณฑ์
กรมสนับสนุน
มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายก่าหนด
บริการสุขภาพ
23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
กรมอนามัย
GREEN&CLEAN Hospital

ตรวจ
ราชการ

20 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

24 1) ร้อยละของจังหวัดทีม่ ีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

m9
m10
m11
3

m12

1

3

2

4

คณะ2
25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดด่าเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care
Cluster)

ส่านักปฐมภูมิและ
หมอครอบครัว

26 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้
28 3) อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR)

กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์
กองบริหารการ
สาธารณสุข/
อย./
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ ยนอกเขตสุขภาพลดลง

กองบริหารการ
สาธารณสุข
31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด
กรมการแพทย์
32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) กรมการแพทย์
33 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
34 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
35 2) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

36 1) อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired

กรมการแพทย์

12

12

กรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค

รวมคณะ 1

Monitor

12
12
คณะ2 คณะ2
13
m13
14

5

15

16
m14
m15
17
m16
m17
m18

ตัวชี้วัดที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีทมี Capture the fracture

กรมการแพทย์

38 1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ ย STEMI ได้

กรมการแพทย์

39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

กรมการแพทย์

ประเด็นเน้นหนัก

PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ

m19
18
19

40 1) ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ ่าหนด กรมการแพทย์
43 1) ร้อยละของผู้ปว่ ย CKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
44 1) ร้อยละผู้ปว่ ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน
45 1) อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ ยสมองตาย ต่อ
จ่านวนผู้ปว่ ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
46 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยยาเสพติดทีไ่ ด้รับการบ่าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนือ่ ง
(remission)
47 1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ ห้บริการการดูแลระยะกลาง
48 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

m20

กรมการแพทย์

20

กรมการแพทย์

m21

กรมการแพทย์

21

กรมการแพทย์

22

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

50 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทัง้ ที่ ER และ Admit)

กรมการแพทย์

51 1) อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่
53 1) จ่านวนเมืองสมุนไพร

กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

PLUS 1 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก( 1 เดือน - 5 ปี)
PLUS 2 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
PLUS 3 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์) ลงร้อยละ 10
จากปีงบประมาณก่อน

Monitor

m22

3

6

23

7

24

8

25

9

26

กบรส.
กบรส.
กบรส.

m23
m24
m25

PLUS 4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากทีม่ ีคุณภาพไม่น้อยกว่า
กบรส.
ร้อยละ60
PLUS 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ 35 กบรส.

m26

PLUS 6 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ.ทีส่ ูงขึ้นโดยใช้ Robson ten
group classification

m28

รวมคณะ 2
13

m27

กบรส.

2

6

14

16

ตัวชี้วัดที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)

ประเด็นเน้นหนัก

PA ปลัด PA ผตร.

คณะ3

ตรวจ
ราชการ

Monitor

คณะ3 คณะ3

56 1) ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน
(Happinometer) ไปใช้

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

57 2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA
61 2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ
วัสดุ ทันตกรรม
PLUS ระดับความส่าเร็จองหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
63 1) ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3
65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

72 1) ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

4

10

ศูนย์ปราบปราม
การทุจริต
กองบริหารการ
สาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ สป.
กพร.สป.
กองบริหารการ
สาธารณสุข
ส่านักปฐมภูมิและ
หมอครอบครัว/
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ

รวมคณะ 3

TOTAL

คณะ 1
คณะ 2
คณะ 3
TOTAL

27
28

29
30
31
11

32

12

33

13

34

5

14

35

2

5

9
35

5

14

ตรวจราชการ

Monitor

PLUS คือ
ไม่อยู่ใน
80KPIs
กสธ.*

12
14
9
35

12
16
0
28

1*proxy
6
1
8

หมายเหตุ
1. ตัวชีว้ ัดตรวจราชการ 35 ตัว ไม่อยู่ในตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ กสธ. 1 ตัว คือ ตรวจสอบภายใน (คณะ 3)
2. ตัวชีว้ ัด Monitor มีทั้งหมด 28 ตัว แต่ไม่เป็นตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์ กสธ. 8 ตัว
14

0
28

๑๕

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
และเด็กปฐมวัย
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสีย่ งอย่างมีคุณภาพ
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP)
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH)
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบั การติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100
3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
1.2การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผี ุ (cavity free) (ร้อยละ 54)
และวัยรุ่น
1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ
2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
1) ดาเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอาเภออนามัยการ เจริญพันธุ์
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมกาเนิดกึ่งถาวร
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด Monitor

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
กรมอนามัย

M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน
(กรมการแพทย์)
M 2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทาง สติปัญญาต่ากว่า
เกณฑ์ได้รบั การพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนาไปสูเ่ ด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 100 (กรมสุขภาพจิต)
M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดีสมส่วน (กรมอนามัย)
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจิต)
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย์)
M 6 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดี (กรมควบคุมโรค)
M 7 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ ( กรมอนามัย)
M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
(กรมควบคุมโรค)
M 9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกัย (อย.)
M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (อย.)
M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการ
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมาย

๑๖
ประเด็นหลัก
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ

1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
6. ร้อยละตาบลที่มรี ะบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC
7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ
(ร้อยละ 50)
1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2) แผนปฏิบตั ิการแก้ปญ
ั หาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ
UCCARE
8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)
1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศนู ย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ
EOC
9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
(< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี แสนคน
1) ดาเนินการทีมผู้ก่อการดี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุตากว่
่ า 2 ปี
3) สอบสวนการจมน้าของเด็กทุกราย
10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/
Investigation/ information )
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community
Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer)
3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย
กองบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด Monitor
กาหนด (กรม สบส.)
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมรี ะบบจัดการปัจจัย เสีย่ งจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (กรมอนามัย)

๑๗
ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
11. อัตราผูป้ ่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และ กรมควบคุมโรค
อัตรากลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ≥ร้อยละ 10
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
กรมอนามัย
GREEN&CLEAN Hospital
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
6) พัฒนา Model Development
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1 การพัฒนาระบบบริการ
13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
สานักปฐมภูมิและ
ปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster)
ครอบครัว
1) แผนการจัดตั้งPCC
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร
In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ
4) การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์
ครอบครัว
2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบาย 14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
กรมการแพทย์
สาคัญ
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
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ตัวชี้วัด Monitor

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ (กรมควบคุมโรค)
M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์)
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกี ารดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) (กรมการแพทย์)
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
(กรมสุขภาพจิต)
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (กรมสุขภาพจิต)
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired (กรมการแพทย์)
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มที ีม Capture the
fracture (กรมการแพทย์)

๑๘
ประเด็นหลัก

2.3 การพัฒนาระบบบริการ
: Health Outcome

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุม่ เสี่ยง/
กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา
2) ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
16. จานวนเมืองสมุนไพร
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด
3) การคัดเลือกกลุม่ แกนนาด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูก
สมุนไพร
4) การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน GAP/GACP/Organic
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP
6) การขยายช่องทางการตลาด
7) การกาหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถาน
บริการทุกระดับ
17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S
2) ปรับเพิ่มจานวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง

รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทาบอลลูน
3) Health Literacy : การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด Monitor

M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรมการแพทย์)
M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(กรมการแพทย์)
M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์)
กรมแพทย์แผนไทยฯ
M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี)
(กบรส.)
M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
เท่ากับ 0 (กบรส.)
M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน
(กบรส.)
M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปาก
ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.)
M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.)
กรมการแพทย์
M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ.
ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification
(กบรส.)
กรมการแพทย์

๑๙
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ

: Service Outcome

4) การพัฒนาระบบข้อมูล
19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ
เขตสุขภาพ (Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer:
CTMO)
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง
21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
4) การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัด
ทดแทนไต
22. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จานวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor
center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ A,S,M1
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย
3) ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย (organ
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กรมการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์
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harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต
(regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด
23. ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ดที่ ได้ รั บการบ าบั ด รั กษา และหยุ ดเสพต่ อ เนื่ อ ง
(remission)
1. จัดตั้งและดาเนินงานของคณะกรรมการบาบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด)
2. แผนพั ฒนาระบบบริ ก าร การรั บ ส่ งต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การพั ฒ นา
สถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่
3. การคัดกรอง ประเมิน บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนดและมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน
HA
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต.
2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)
25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย
26.ร้ อยละโรงพยาบาลตั้ งแต่ ระดั บ F2 ขึ้ นไปสามารถให้ ยาละลายลิ่ มเลื อด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
2) ระบบการบริหารยาละลายลิม่ เลือด
3) การให้ยาละลายลิม่ เลือด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กรมการแพทย์

กบรส. / อย./
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
กบรส.

กรมการแพทย์
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4) ระบบการให้คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย
คณะ3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคน 27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer)
ด้านสุขภาพ
ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
นาผลการประเมินดั ชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ พัฒนา
องค์ ก ร บริ ห ารงาน เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสุ ข ในการท างาน ส่ งผลให้ บุ ค ลากรเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
การบริหารจัดการข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการกาหนด
แผน/กิจกรรม และดาเนินการเสริมสร้างและธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กร 29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศูนย์ปฏิบัติการ
คุณภาพ
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)
ต่อต้านการทุจริต
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก (ศปท.) กระทรวง
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงาน สาธารณสุข
ในหน่ วยงาน ตามแบบประเมิ นหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence Based :
EB 1 – EB 11)
30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ กองบริหารการ
ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)
สาธารณสุข
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
สานักงาน
การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตาม ปลัดกระทรวง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สาธารณสุข
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
31. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ กลุ่มตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ภายใน ระดับกรม
หน่ วยงานในสั งกั ด สป.สาธารณสุ ข มี กลไกการตรวจสอบภายในอย่ างเป็ น สานักงาน
แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รูปธรรม คือ
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
32. ระดั บความส าเร็ จของการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐของส่ วน
ราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่ วนราชการในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขด าเนิ นการพั ฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การน าองค์ การ หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ โดยปี 2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1
และหมวด 5
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว
5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กพร.สป.)

กองบริหารการ
สาธารณสุข
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง

ตัวชี้วัด Monitor

๒๓
ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว
35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
(ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 6)
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ผลการประเมินสถานะทาง
เงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
2. มีการบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกากับและรายงาน
คณะ4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
จะแจ้งภายหลังจากสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สาธารณสุข

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด Monitor

กรอบแนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 1-4

คณะที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และการจัดการสุขภาพ
1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
สานักสุขภาพดีวิถีไทย สป.
กองบริหารการสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นและตัวชีว้ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และการจัดการสุขภาพ
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (Outcome Indicator)
Process Indicator ที่เกี่ยวกับการกากับติดตามตาม Small Success
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
1.2 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี 2560
1.3 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี 2560
1.4 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
1.5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
1.6 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ
1.7 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
1.8 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
1.9 ร้อยละ 70โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
1.10 ร้อยละจังหวัดที่ใช้โปรแกรม RapidPro
สถานการณ์
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาอัตราส่วนการตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ
จากการสารวจของสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามั ย พบว่า ปี พ.ศ.2547, 2549, 2551, 2556 และ
2559 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 44.5, 41.6, 38.5, 31.2 และ24.06
ตามลาดับ และจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบ 2 ประจาปี 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30
มิถุนายน 2560) พบว่า สถานการณ์มารดาตายตั้งแต่เ ดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 มีรายงาน
มารดาตาย จานวน 88 ราย คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 23.75 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์มารดาตายในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการตาย
มารดาในช่วงเวลาเดียวของปี 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 24.06 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
โดยมีเขตบริการสุขภาพที่ 5, 6, 7, 8, 9, และ 10 ผ่านค่าเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณา
สาเหตุการตายของมารดาส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ได้แก่
ภาวะ PPH และ PIH อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคหัวใจ,
Sepsis, HIV เป็นต้น จึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแล
มารดาตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทาง
อายุรกรรมและการจัดการรายบุคคลและทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่างการคลอดและหลังคลอด
สาหรับผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กจานวน 616 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 706 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.25 นอกจากนี้
งานบริการฝากครรภ์คุณภาพ ได้แก่การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์และ
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ไม่เกินร้อยละ 20) คือร้อยละ 65.18 และ ร้อยละ 16.61 ตามลาดับ ( ซึ่งผลงานดีกว่ าการรายงานตรวจ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ราชการรอบ 2 ปี พ.ศ.2559 ทั้งสองตัวชี้วัด) แต่ก็ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง
และการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้ง ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 60 และ ร้อยละ 65 ) คือ ร้อยละ
52.94 และ 47.89 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัยได้มีตัวชี้วัด
กระบวนการในประเด็นการแก้ไขปัญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
การตายมารดาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 พบว่า โดยภาพรวมสามารถดาเนินการได้ร้อยละ 100 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้ถึง แม้ว่าจังหวัดจะสามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) มี
คณะกรรมการ MCH board 2) มีการดาเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 3) มีการจัดโซนนิ่ง
และระบบส่งต่อ 4) มีการสืบสวนสาเหตุการตาย และ 5) รวบรวม วิเคราะห์และส่งกลับ แต่เมื่อนาเงื่อนไขผล
การดาเนินงานของจังหวัดในการลดอัตราการตายมารดาให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เทียบกับปี พ.ศ.2559
พบว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง
3. การสร้างภาคีเครือข่าย
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1.ถ่ายทอด 1.ใช้กลไก MCH
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา
นโยบายสู่ Board /
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการตาย
การปฏิบัติ คณะกรรมการ
มารดา
2.การ
คุณภาพชีวิตระดับ
3.มีการประชุม MCH board เพื่อออกมาตรการ /
บริหาร
อาเภอ (พชอ.) และ แนวทางการขับขับเคลื่อน เพื่อการป้องกันและลด
จัดการเพื่อ ภาคีเครือข่าย ในการ การตายมารดา และถ่ายทอดสูผ่ ู้ปฎิบัติ
4. สนับสนุน/ผลักดัน ให้หน่วยบริการภายในพื้นที่
ลดการตาย ขับเคลื่อน ติดตาม
ขับขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวมาตรการ/
มารดา
และบริหารจัดการ
ดาเนินงาน ภายใน แนวทาง และให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
พื้นที่ เพื่อป้องกัน
5.มีระบบเฝ้าระวังมารดาตายระดับจังหวัด /เขต
และลดการตาย
เพื่อจัดการแก้ปญ
ั หาและพัฒนางาน โดยมีทีม
มารดาในพื้นที่
ช่วยเหลือด้านวิชาการและบริหารจัดการ
2.ใช้มาตรการ/
6. มีการบริหารจัดการระบบเพื่อป้องกันการตาย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย มารดา
ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อ
ป้องกันและลดการ
ตายมารดา
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ตายมารดาปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
2.มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อการ
ป้องกันและลดการตายมารดา
-มีการจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการระบบส่งต่อช่วยเหลือ
มารดาเสีย่ ง
-มีStanding Orderในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันมารดาตาย
จากสาเหตุการตกเลือดและความดัน
โลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์
3.มีกลไกการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม
ทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
และมาตรการในการป้องกันการตาย
มารดาสูผ่ ู้ปฎิบัติ
4.มีระบบเฝ้าระวังการตายมารดา
ทุกจังหวัด และรายงานจานวน
มารดาตายรายเดือนแก่กรมอนามัย
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มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสีย่ ง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สื่อสาร
ความรู้เพื่อ
สร้างความ
ตระหนักรู้
แก่หญิง
ตั้งครรภ์
และ
ครอบครัว

1.สร้างความ
1.หน่วยบริการทุกระดับ มีและใช้แผนการสอน ที่
ตระหนักรู้แก่หญิง กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อ แม่เข้าร่วม
ตั้งครรภ์และ
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในการสร้างพฤติกรรม
ครอบครัวผ่าน
การดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
กระบวนการโรงเรียน ทราบถึงความผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที โดย
พ่อแม่
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
และใช้สมุดบันทึก
2.หน่วยบริการสนับสนุนการใช้โปรแกรมสื่อสาร
สุขภาพแม่และเด็ก
ของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)
2.สนับสนุนให้หญิง 3.มีการสื่อสารความรูผ้ ่านสื่อต่างๆ
ตั้งครรภ์เข้าถึง
นวัตกรรมการสื่อสาร
สองทางเพื่อสร้าง
กระแสความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการความเสีย่ งของ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การสร้างภาคีเครือข่าย

1. มีแผนการประชา สัมพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝาก
ท้องเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ ทักษะ
ในการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี
หรือญาติเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
ทราบถึงความผิดปกติที่ต้องมาพบ
แพทย์ทันที โดยการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก

เพื่อการ
สร้างการมีส่วนร่วม
บูรณาการ และเสริมพลังภาคี
งานอนามัย เครือข่าย
แม่และเด็ก
ร่วมกับ
ภาคี
เครือข่าย

1.มีรายงานการประชุม MCH
board
2.มีการประชุมสืบสวนการตาย
มารดาระดับเขต
3.มีแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/
นิเทศงาน/แผนการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ที่ชัดเจน
4.ร้อยละ70ของโรงพยาบาล ผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
5.ร้อยละ60หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์
6.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

1.ประชุม MCH board เพื่อหาแนวทางการ
ดาเนินงานและขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เช่นจัดประชุม
สัญจรมอบจังหวัด ในพื้นที่ แลกเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพเพื่อสร้างความตื่นตัว, ประชุม MCH
conference เป็นต้น
2. ใช้กลไก MCH Board ขับเคลือ่ นงานอนามัย
แม่และเด็กโดยบูรณาการงานกับ Service Plan
และเชื่อมโยงกับ พชอ.เพื่อให้เห็นปัญหาและ
กาหนดแนวทางการทางานร่วมกัน
3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
4.ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
5.ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่ง
ฝากท้องทันที และแนะนากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก โฟลิค เริม่ ที่ไตรมาสแรก
6. สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น อสม. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ
- ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแล
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มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มี
ความเสีย่ ง
- ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ด้านโภชนาการ เช่นได้รับ
อาหารครบถ้วน เพียงพอ ไม่หวานมันเค็มจัด ตาม
หลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4.ระบบบริการทีม่ ีคุณภาพ
อัตราส่วน 1.สนับสนุนให้หน่วย 1.หน่วยบริการฯทุกระดับใช้แนวทางการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนาองค์การอนามัย
การตาย
บริการในพื้นที่
โลกในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพ
มารดาไม่ จัดบริการตาม
เกิน 20
มาตรฐานงานอนามัย 2.การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
ต่อแสน
แม่และเด็กประชาชา 3.การคัดกรองความเสี่ยงในห้องคลอด
การเกิดมี กรกลุ่มเป้าหมาย
4.การฝึกปฏิบตั ิเช่นการช่วยฟื้นคืนชีพ การทา
ชีพ
สามารถเข้าถึงและ คลอดติดไหล่ ทาคลอดท่าก้น เป็นต้น
ได้รับบริการอย่างเท่า 5.ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพื่อการดูแลตาม
เทียม
ตามแนวทางคัดกรองความเสีย่ งอย่างถูกต้องและ
2.พัฒนาศักยภาพ
ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการสือ่ สารและการ
บุคลากร
ส่งต่อที่รวดเร็วทั้งการวินิจฉัย การส่งต่อ และการ
3.พัฒนาระบบส่งต่อ รักษา
หญิงตั้งครรภ์ในภาวะ 6.มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันการ
ฉุกเฉิน
เกิด 3D : Delay Detection,
Delay Decision, Delay Refer
7.มีคมู่ ือ/แนวทางในการป้องกันการตายมารดา
จากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.ร้อยละห้องคลอดคุณภาพ
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์
3.ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี
2560
4. ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี 2560
5. หญิงตั้งครรภ์มภี าวะโลหิตจาง
น้อยกว่าร้อยละ 16
6.ร้อยละของจังหวัดที่ใช้โปรแกรม
สื่อสารสองทาง (Rapid Pro)

Small Success
3 เดือน
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การตายมารดาปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
2. มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อ
การป้องกันและลดการตาย
มารดา
- มีการจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญ
และการจัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาเสี่ยง
- มีStanding Order ใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเพื่อ
ป้องกันมารดาตายจากสาเหตุ
การตกเลือดและความดันโลหิต

6 เดือน
1. มีแผนการประชา สัมพันธ์
สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว โภชนาการ ภาวะ
เสี่ยงฯ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี
หรือญาติเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึก
ทักษะ สร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความ
ผิดปกติทตี่ ้องมาพบแพทย์ทันที
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9 เดือน
1. มีการประชุมสืบสวนการ
ตายมารดาระดับเขต
2. การประชาสัมพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว และการสื่อสาร
ความรูผ้ ่านสื่อต่างๆ
3. การกากับติดตามเยีย่ ม
เสริมพลัง /นิเทศงาน/ การ
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและมี
รายงานผลการเยี่ยมเสริม
พลังพลังและส่งคืนข้อมูล
4. หน่วยบริการสนับสนุน
การใช้โปรแกรมสื่อสารของ

12 เดือน
1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ
2. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุการ
ตกเลือดลดลงจากปี
2560
3. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี
2560
4. ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพที่มีการคลอด

28
3 เดือน
สูงในหญิงตั้งครรภ์
3. มีแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการและมาตรการใน
การป้องกันการตายมารดาสู่
ผู้ปฎิบัติ
4. มีระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดาทุกจังหวัด
และรายงานจานวนมารดาตาย
รายเดือนแก่กรมอนามัย
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการ
พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

6 เดือน
9 เดือน
โดยการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่ หญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)
และเด็ก
4. ประชุมคณะกรรมการ MCH
board อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
ละมีรายงานการประชุม
5. พัฒนาระบบบิการตาม
มาตรฐานบริการงานอนามัยแม่
และเด็กและให้หน่วยบริการ
ประเมินตนเองและส่งผลการ
ประเมินมายังกรมอนามัยเพื่อรับ
การสุ่มประเมิน

12 เดือน
มาตรฐาน
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12
สัปดาห์
6. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด
5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ
7. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะ
โลหิตจางไม่เกิน ร้อยละ
16
8. ร้อยละของหญิงหลัง
คลอดได้รับการดูแลครบ
3 ครั้งตามเกณฑ์
9. ร้อยละ 70
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก
10. ร้อยละจังหวัดที่ใช้
โปรแกรม RapidPro

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
-พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน

นางวรรณชนก ลิ้มจารูญ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่
อนามัยแม่และเด็ก
สานักส่งเสริมสุขภาพ
ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข
สานักส่งเสริมสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 0 2590 4435
Mobile 08 1292 3849
E-mail: pimolphantang@gmail.com
Tel. 0 2590 4425
Mobile 08 4681 9667
โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: noi_55@hotmail.com
Tel. 0 2590 4438
Mobile
08 6546 5561
โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1. ส่งเสริมสุขภาพประชากร ๕ กลุ่มวัย
๒. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

คานิยาม

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42
วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
การเยี่ยมเสริมพลัง เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกาลังในการดาเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท เช่น การเสริ มพลังในการ
นิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ
๒. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ
การคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน 24 ชั่วโมง สสจ.รายงานศูนย์อนามัยภายใน
7 วัน
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน
3. รายงานผลการ Conference maternal death case
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

รายการข้อมูล 1

A = จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้น
อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย)

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) x ๑๐๐,๐๐๐

การรายงานข้อมูล

ทุกเดือน

ระยะเวลาประเมินผล

ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
สานักส่งเสริม
อัตราส่วนการตาย
24.23
24.26
23.75
สุขภาพ กรมอนามัย มารดาต่อการเกิด
มีชีพ 100,000
คน
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เกณฑ์การประเมิน :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

วิธีการประเมินผล :

กรมอนามัย นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการ
ตายและสาเหตุการตาย

เอกสารสนับสนุน :

1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ามี)
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly
hospital )
1.นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-5904435
Email: pimolphantang@gmail.com
2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4425
E-mail : noi_55@hotmail.com
1. สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล นางวรรณชนก ลิม้ จารูญ นักวิชาการสาธารณสุข
การดาเนินงาน
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เบอร์โทร : 02-590-4438
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 2. ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย (Outcome Indicator)
สถานการณ์
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา ๑๘ ปีที่ผ่านมามีปัญหา เมื่อพบว่าเด็กปฐมวัยร้อยละ
๓๐ มีพัฒนาการล่าช้า ผลการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเดือนกรกฎาคม
พบว่า ในปี ๒๕๖๐ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๔.๑ แต่จาก
ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลดังตารางด้านล่าง
ภาพรวมทั่วประเทศจากผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐
เขต
ความครอบคลุม (ร้อยละ)
เป้าหมาย
๙๐
รณรงค์ ปี ๒๕๖๐
๙๔.๙
สุ่มสารวจ ปี ๒๕๖๐
รวมทั่วประเทศ
**ข้อมูลจาก HDC
ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๙
๘๐.๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์แยกรายเขต
เขต
ความครอบคลุม (ร้อยละ)
๘๐.๘
๑

สงสัยล่าช้า (ร้อยละ)
๒๐
๒๑.๕
๒๔.๑

ติดตาม (ร้อยละ)
๑๐๐
-

๑๖.๐

๗๓.๓

สงสัยล่าช้า (ร้อยละ)
๑๖.๔

ติดตาม (ร้อยละ)
๗๔.๓

๒

๘๕.๐

๑๗.๑

๗๗.๐

๓

๗๕.๓

๑๑.๕

๖๓.๙

๔

๗๓.๑

๗.๖

๕๘.๒

๕

๘๐.๒

๑๗.๗

๗๗.๓

๖

๗๗.๓

๑๐.๑

๖๕.๑

๗

๙๑.๑

๒๓.๓

๘๖.๗

๘

๗๘.๒

๑๑.๔

๖๐.๙
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เขต
๙

ความครอบคลุม (ร้อยละ)
๘๔.๔

สงสัยล่าช้า (ร้อยละ)
๑๔.๕

ติดตาม (ร้อยละ)
๘๓.๗

๑๐

๗๙.๐

๑๙.๙

๗๓.๑

๑๑

๗๐.๘

๒๒.๐

๗๒.๙

๑๒

๙๐.๙

๒๐.๗

๘๖.๒

**ข้อมูลจาก HDCปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. ร้อยละของความครอบคลุม : ยังต่ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นความครอบคลุมในเด็ กกลุ่มเสี่ยงทั้ง
ด้านสุขภาพและสังคม
๒. ร้อยละของสงสัยล่าช้า : ยังต่ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศักยภาพและเสริม
กาลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๓. ร้อยละของการติดตาม : ยังต่ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน
เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑.ร้อยละของความครอบคลุม
ความครอบคลุม ๑. ใช้กลไกในพื้นที่
๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย
- คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาเด็ ก ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ร้อยละ ๙๐
ปฐมวัยระดับจังหวัด
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ระดับอาเภอ (พชอ.)
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
- MCH Board ผ่าน Child Project MCH Board ในเรื่อง
Manager ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร - การนาเสนอประเด็น
ด าเนิ น งาน และจั ด บริ ก ารที่ ไ ด้ พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อม
มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องตัวชี้วัด
๒. สร้ างการมีส่ วนร่ วมของภาครั ฐ ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า
ภาคเอกชนและชุมชน
ติดตาม)
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ - ความถี่การเข้าร่วมประชุม
ภายนอกหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการ - ผู้เข้าร่วมประชุม
ด าเนิ น งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ๒. มีแผนงานและผลงานการมี
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น
ส่ ว นร่ ว ม ภา ครั ฐ เอกชน
ชุมชน เช่น แผนงานบูรณา
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย การ
รณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาความ
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ความสาคัญต่อการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ครอบคลุมการคัดกรองใน
พื้นที่ เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒.ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ร้อยละของ
๑. ใช้กลไกในพื้นที่
- ติดตามการกระจายช่อง
พัฒนาการสงสัย - คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาเด็ ก ทางการเข้าถึงคู่มือเฝ้าระวัง
ล่าช้า
ปฐมวัยระดับจังหวัด
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ไม่น้อยกว่า
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปฐมวัย (DSPM) ฉบับที่มี QR
ร้อยละ ๒๐
ระดับอาเภอ (พชอ.)
Code และ Clip VDO
- MCH Board ผ่าน Child Project
- ฉบับ Paper
Manager
- ฉบับ E- Book
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ - เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการพัฒนา
เจ้าหน้าที/่ ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่
ศักยภาพการคัดกรอง
ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวัง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีความเข้าใจมากขึ้น
(DSPM)
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระ การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
เกียรติฯ
สถานการณ์ปัญหาการค้นหา
๒.ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ เด็กสงสัยล่าช้าในพื้นที่ เช่น
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ และ
ดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พัฒนาศักยภาพการคัดกรอง
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
ของบุคลากร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม
๑. ใช้กลไกในพื้นที่
๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
- คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาเด็ ก ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ปฐมวัยระดับจังหวัด
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ระดับอาเภอ (พชอ.)
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
- MCH Board ผ่าน Child Project MCH Board ในเรื่อง
Manager
- การนาเสนอประเด็น
ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ใน พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อม
เรื่ อ ง การกระตุ้ น พั ฒ นาการและ ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องการ
ติ ด ตามเด็ ก สงสั ย ล่ า ช้ า กลั บ มา กระตุ้นพัฒนาการโดยพ่อแม่
ประเมินซ้า ภายใน ๓๐ วัน
ผู้ปกครอง และติดตามเด็ก
๒. สร้ างการมีส่ วนร่ วมของภาครั ฐ สงสัยล่าช้า)
ภาคเอกชนและชุมชน
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุม .
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- เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงมีความ
เข้าใจและปฏิบัติงานในการ
ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม
- ร้อยละของการกระตุ้น
ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
กระตุ้นพัฒนาการและพาเด็ก
กลั บ มาประเมิ น ซ้ า ภายใน
๓๐ วัน
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ด าเนิ น งานส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๒. มีแผนงานและผลงานการมี - ร้อยละของการกระตุ้น
ส่ ว นร่ ว ม ภา ครั ฐ เอกชน ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐
ชุมชน เช่น แผนงานบูรณา
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย การ
รณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาการกระตุ้น
พัฒนาการและติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้าในพื้นที่ เช่น การ
อานวยความสะดวกในการ
กลับมาประเมินซ้า

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย..(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))*
*ปรับแก้ไข template ค่าเป้าหมาย จากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
Small Success
๓ เดือน
เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.
๑. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ
(ในเรื่องตัวชี้วัดความครอบคลุม
สงสัยล่าช้า ติดตาม)
๒. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริม
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
เอกชน ชุมชน เช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การรณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น
๓. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทั้ง
เรื่องความครอบคลุมการคัด
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา

๖ เดือน

๙ เดือน

๑๒ เดือน

๒. มีการขับเคลื่อนตามแผน ๒. กากับติดตามการ
๒. สรุปผลการดาเนินงาน
ฯและกากับติดตามให้ได้ตาม ดาเนินงานตามแผนฯให้ได้ และข้อเสนอแนะในการ
เป้าหมาย ๖ เดือน *
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ พัฒนางานต่อไป
ส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่

๓. ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามงบประมาณ

๓. กากับติดตามการ
๓. ดาเนินงานครบถ้วนตาม
ดาเนินงานตามแผนฯให้ได้ เป้าหมายที่กาหนดในแผน
เป้าหมาย ๙ เดือน
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๓ เดือน
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
ของบุคลากร และการอานวย
ความสะดวกในการกลับมา
ประเมินซ้า
๔. มีแผนการกระจายคูม่ ือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ฉบับที่มี QR
Code และ Clip VDO
- ฉบับ Paper
- ฉบับ E- Book
และแบบสารวจการใช้ DSPM
Online ให้ทั่วถึง
๕. มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM
มากขึ้น
๖. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวัย ผ่าน
ช่องทาง Website, Social
media เพื่อให้บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและนาไป
ปฏิบัติได้
๗. ชี้แจงทาความเข้าใจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐”

๖ เดือน

๙ เดือน

๑๒ เดือน

๔. มีการกระจายคู่มือฯและ
แบบสารวจการใช้ DSPM
Online ให้ทั่วถึง

๔. ตรวจสอบ กากับ
ติดตามการกระจายคู่มือฯ
และแบบสารวจการใช้
DSPM Online ให้ทั่วถึง

๔. สรุปผลการสารวจการใช้
และความต้องการDSPM
ร่วมกับจัดทาแผนขอ
สนับสนุนการกระจายคู่มือฯ
ปีต่อไป

๕. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ

๕. กากับติดตาม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ

๖. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
พัฒนาการสมวัย ฯ ที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

๖. ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ฯ

๕. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ
DSPM มากขึ้นและสรุปผล
การดาเนินงาน เพื่อพัฒนา
จัดทาแผนในปีถัดไป
๖. บุคลากรและพ่อแม่
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติในเรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
ให้ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐
๘. กากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
๙ เดือน *

๘. กากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
๖ เดือน *
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๗. ศูนย์เด็กเล็กจัดบริการ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อยร้อยละ๗๐
๘. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐
และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๐
๙. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐
และ ๔๒ เดือน พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๒๐
๑๐. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐
และ ๔๒ เดือนที่พบ
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๓ เดือน

๖ เดือน

๙ เดือน

๑๒ เดือน
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับ
การกระตุ้นและติดตาม
กลับมาประเมินพัฒนาการ
ซ้าภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ
๑๐๐

ตารางเป้าหมายการดาเนินงาน ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า และติดตาม รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน
เขต
๑

เป้าหมาย ๖ เดือน
ความครอบคลุม
สงสัยล่าช้า
๘๓.๖
๑๗.๕

ติดตาม
๘๒.๐

เป้าหมาย ๙ เดือน
ความครอบคลุม
สงสัยล่าช้า
๘๖.๓
๑๘.๖

ติดตาม
๙๒.๘

๒

๘๖.๕

๑๘.๐

๘๓.๙

๘๘.๐

๑๘.๘

๙๓.๖

๓

๗๙.๗

๑๔.๑

๗๔.๗

๘๔.๑

๑๖.๖

๘๙.๙

๔

๗๘.๒

๑๑.๓

๗๐.๘

๘๓.๒

๑๕.๐

๘๘.๓

๕

๘๓.๒

๑๘.๔

๘๔.๑

๘๖.๑

๑๙.๑

๙๓.๖

๖

๘๑.๑

๑๓.๑

๗๕.๖

๘๔.๙

๑๖.๐

๙๐.๒

๗

๙๑.๑

๒๓.๓

๙๐.๗

๙๑.๑

๒๓.๓

๙๖.๓

๘

๘๑.๗

๑๓.๙

๗๒.๖

๘๕.๓

๑๖.๕

๘๙.๐

๙

๘๖.๑

๑๖.๑

๘๘.๖

๘๗.๘

๑๗.๘

๙๕.๔

๑๐

๘๒.๓

๑๙.๙

๘๑.๒

๘๕.๖

๒๐.๐

๙๒.๕

๑๑

๗๖.๕

๒๒.๐

๘๑.๐

๘๒.๓

๒๒.๐

๙๒.๔

๑๒

๙๐.๙

๒๐.๗

๙๐.๓

๙๐.๙

๒๐.๗

๙๖.๑

หมายเหตุ

จากตารางเป้าหมายความครอบคลุม สงสัยล่าช้า และติดตาม
* รอบ ๖ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ จากผลงานปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑
* รอบ ๙ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๖๐ จากผลงานปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและสานักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. ๐๒-๕๙๐๔๔๐๕
mail :saipin.chotivichien@gmail.com

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

ตาแหน่ง. ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมสุขภาพ
สานักส่งเสริมสุขภาพ

Tel. ๐๒-๕๙๐๔๑๒๑
mail :ekachipien@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชื่อตัวชี้วัด proxy :

คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
จังหวัด
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
2.ร้ อ ยละของเด็ ก อายุ 9,18, 30 และ 42 เดื อ น ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรองพั ฒ นาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
3.ร้ อยละของเด็ กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือ น ที่ ได้ รับ การคัด กรองพั ฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาทีม่ ีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1 มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที
(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะ
กลุ่มที่แนะนาให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พ บพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน (1B260)
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ใน
การตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232,
1B242)
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เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 90

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูลที่ 6

1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุก
ระดับ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอก
เขต)
B = จานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กาหนด
C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่
ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
D = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที (1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
E = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง
เด็กที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
F = จานวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครัง้ แรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับ
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การติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5
ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
(ความครอบคลุม)
=
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
=
3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน
=
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
=
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม)
เกณฑ์การประเมินปี 2561-2564 : กาหนดค่าเป้าหมายที่จะทาให้สาเร็จ 4 ตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) ร้อยละ 90
1.1 ใช้กลไกในพื้นที่
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- MCH Board ผ่าน Child Project Manager
กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
1.3. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น
2.ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

41
2.1 ใช้กลไกในพื้นที่
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- MCH Board ผ่าน Child Project Manager
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที/่ ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
2.2 ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น
3.ร้อยละของเการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
3.1 ใช้กลไกในพื้นที่
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- MCH Board ผ่าน Child Project Manager
กากับ ติดตามการดาเนินงาน ในเรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและติดตามเด็กสงสัยล่าช้า กลับมาประเมินซ้า ภายใน ๓๐ วัน
Small Success :
3เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.
1. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ
(ในเรื่องตัวชี้วัดความครอบคลุม
สงสัยล่าช้า ติดตาม)
2. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริม 2. มีการขับเคลื่อนตามแผนฯและ 2. กากับติดตามการ
2. สรุปผลการ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
กากับติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย ดาเนินงานตามแผนฯให้ได้
ดาเนินงานและ
สมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่
๖ เดือน *
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ
ข้อเสนอแนะในการ
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่
พัฒนางานต่อไป
เอกชน ชุมชน เช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การรณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น
3. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 3. ประเมินผลการดาเนินงานตาม 3. กากับติดตามการ
3. ดาเนินงาน
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ งบประมาณ
ดาเนินงานตามแผนฯให้ได้
ครบถ้วนตาม
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทั้ง
เป้าหมาย ๙ เดือน
เป้าหมายที่กาหนด
เรื่องความครอบคลุมการคัด
ในแผน
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
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พัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM
ของบุคลากร และการอานวย
ความสะดวกในการกลับมา
ประเมินซ้า
4. มีแผนการกระจายคูม่ ือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) ฉบับที่มี QR
Code และ Clip VDO
- ฉบับ Paper
- ฉบับ E- Book
และแบบสารวจการใช้ DSPM
Online ให้ทั่วถึง
5. มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM
มากขึ้น

6. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวัย ผ่าน
ช่องทาง Website, Social
media เพื่อให้บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและนาไป
ปฏิบัติได้
7. ชี้แจงทาความเข้าใจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ.2560”

4. มีการกระจายคู่มือฯและแบบ
สารวจการใช้ DSPM Online ให้
ทั่วถึง

4. ตรวจสอบ กากับติดตาม
การกระจายคู่มือฯและแบบ
สารวจการใช้ DSPM Online
ให้ทั่วถึง

4. สรุปผลการ
สารวจการใช้และ
ความต้องการ
DSPM ร่วมกับจัดทา
แผนขอสนับสนุน
การกระจายคู่มือฯปี
ต่อไป

5. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพ 5. กากับติดตามขับเคลื่อน
บุคลากรฯ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

5. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
การใช้คู่มือ DSPM
อย่างเข้าใจและ
ส่งเสริมให้พ่อแม่
ผู้ปกครองใช้คู่มือ
DSPM มากขึ้นและ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน เพื่อ
พัฒนาจัดทาแผนใน
ปีถัดไป
6. บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักและ
สามารถปฏิบัติใน
เรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
7. ศูนย์เด็กเล็ก
จัดบริการตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐
8. เด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ ร้อยละ 90

6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
6. ประเมินผลเพื่อพัฒนาช่อง
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ
แนวทางปฏิบัติในเรื่อง พัฒนาการ
สมวัย ฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

7. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐

7. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

8. กากับติดตามผลการดาเนินงาน 8. กากับติดตามผลการ
ตามเป้าหมาย 6 เดือน *
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
9 เดือน *
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

9. เด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
10. เด็กอายุ 9,
18, 30 และ 42
เดือนที่พบ
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ได้รับการ
กระตุ้นและติดตาม
กลับมาประเมิน
พัฒนาการซ้าภายใน
30 วัน ร้อยละ
100
ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)
*การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน
1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจาโรงพยาบาล
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิป
วีดีโอ) และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
5. คู่มือมิสนมแม่
6. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
7. คู่มือคลินิกเด็กดีคณ
ุ ภาพ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) *
(HDC 2560)
2.ร้อยละเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า **(HDC 2560)
3. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการติดตาม*
(HDC 2560)
4.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย*
(HDC 2560)

Baseline หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data*
2558
2559
2560
80.5

ร้อยละ

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

80.5

16.0

ร้อยละ

ไม่มีข้อมูล

12.0

16.0

73.3

ร้อยละ

ไม่มีข้อมูล

57.0

73.3

95.8

ร้อยละ

ไม่มีข้อมูล

90.6

95.8
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*ผลงาน HDC ตค 2559 – กย 2560 ณ. 12 พย.2560
หมายเหตุ :การตั้งค่าเป้าหมายปี 2561 ทีร่ ้อยละ 85 คิดจากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า
1. เด็กที่มโี รคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ร้อยละ 8.9 )
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ปี (1997-2008)
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศไต้หวันพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.0
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กที่มีพฒ
ั นาการสมวัยที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว
ผู้กากับตัวชี้วัด
1.นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
โทร 02 590 4049
E-mail:drwachira99@gmail.com
2. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 591 8166 E-mail : ekachaipien@hotmail.com
3. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 591 8104 E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590 4426 โทรสาร : 02 – 590 4427
E-mail : pimolphan.t@anamai.mail.go.th
2. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 - 591 8104 โทรสาร : 02 – 591 0557
E-mail : teerboon@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล
1. สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
และจัดทาข้อมูล
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
(ระดับส่วนกลาง)
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
1. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4405
E-mail : puapat@yahoo.com
2. นางประภาพรณ์ จังพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4433
โทรศัพท์มือถือ : 087 077 1130
โทรสาร : 02 590 4427
E-mail : paporn11@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
(Outcome Indicator)
สถานการณ์
จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ปี 2560 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 49.8 ซึ่งยังต่ากว่าค่า
เป้าหมายปี 2560 (ร้อยละ 51) โดยเขตสุภาพที่มีค่าร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เกินค่าเป้าหมาย คือ
เขตสุขภาพที่6, 7, 9 สาหรับส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 110 เซนติเมตร หญิง 109.4 เซนติเมตร ซึ่ง
เป้าหมายในปี 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร
ไตรมาส 4 ปี 2559

60

ไตรมาส 4 ปี 2560

50
40
30
20
10
0
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ไตรมาส 4 ปี 2559 45.19 45.6 48.58 49.21 49.42 49.4
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47.76 50.31 43.83 49.11 46.52 47.8

ไตรมาส 4 ปี 2560 45.35 46.5 48.03 50.82 50.48 53.37 51.76 50.19 51.64 50.6 50.3 47.06 49.8

ที่มา: รายงาน HDC ณ วันที่ 9 พย.60

ปัจจัยที่ทาให้เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมายนั้น มีสาเหตุโดยตรง
มาจาก
1. การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุมทุกคน จาก
รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปี พ.ศ.2560 พบความครอบคลุมร้อยละ 79.5 ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.99
2. การบริ โภคอาหารในหญิ งตั้ งครรภ์ ไม่ เหมาะสม จากรายงานการส ารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 พบหญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหารกลุ่มข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
และนม ไม่เพียงพอ น้าหนักหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ทาให้ทารกมี
น้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ปี พ.ศ.2559
ร้อยละ 8.6
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3. การบริโภคอาหารของเด็กไม่เหมาะสม จากการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในปี พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 23.1 ในปีพ.ศ. 2559 แต่ยังมีอัตราต่า
มาก ส่วนการให้อาหารที่อายุ 6-23 เดือน ได้รับอาหารไม่เพียงพอถึงร้อยละ 49.6 สอดคล้องกับการสารวจ
สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหารเช้า กินอาหารมื้อหลักไม่ครบ 3 มื้อ ไม่กินผัก ผลไม้ นม ทุกวัน แต่ละวันกินไม่
เพียงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์ทุกวัน เช่น ดื่มน้าอัดลม น้าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น
นอกจากอาหารและโภชนาการไม่เหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายน้อย พฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการดูโทรทัศน์ โดยพบการใช้เวลาดูโทรทัศน์สูงถึง 8 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 12 ชั่วโมงในวันหยุด ส่งผลต่อ
ระยะเวลาการนอนไม่เพียงพอ (การสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-52)
ทาให้การหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) น้อย ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต คือ
การศึกษาของแม่ โดยพบว่า แม่ที่ไม่มีการศึกษาจะมีเด็กเตี้ย ผอม อ้วน มากกว่าแม่ที่มีการศึกษา และรายได้ของ
ครอบครั ว พบว่า เด็กเตี้ยพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ารวยมาก เด็กผอมพบมากใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง ส่วนเด็กอ้วนพบมากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ารวย และ
ร่ารวยมาก (MICS5 ปี 2559)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
เป้าหมาย
ร้อยละของ
เด็กอายุ
0-5 ปี
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 54

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
ระบบและกลไกการบริหาร
1.1 ระบบและกลไกในการ
1. จังหวัดมีระบบและกลไกในการ
จัดการและการขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ.
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ.
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ 1.2 นโยบายการขับเคลื่อนงาน 2. จังหวัดมีนโยบายการขับเคลื่อน
ชีวิตและตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 1.3 แผนการขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
1.4 การขับเคลื่อนมหัศจรรย์
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสม
พัฒนาการสมวัย
1,000 วันแรกของชีวติ และตาบล ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม 3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบ
1.5 ผลการขับเคลื่อนและ
นโยบาย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการ
ข้อเสนอแนะ
รองรับนโยบาย
4. อาเภอมีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์
1,000 วันและตาบลส่งเสริมเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
5. ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
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เป้าหมาย
ร้อยละของ
เด็กอายุ
0-5 ปี
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 54

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 1.แผนการพัฒนาศักยภาพ ให้ 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อขับเคลื่อน มีความรู้และทักษะในการ
ศักยภาพจนมีความรู้และทักษะในการ
งานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และ ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
1,000 วัน และตาบลส่งเสริม และตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
สมวัย
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
2. การพัฒนาศักยภาพ
3. ผลการพัฒนาศักยภาพ
และข้อเสนอแนะ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
1.การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า 3.1 แผนการการส่งเสริมกิน กอด
1. หญิงตั้งครรภ์/ หญิงให้นม
นอน เฝ้าดูฟัน
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
บุตร ได้รับการสอนสาธิตการจัด
3.2 การสื่อสารสาธารณะ
อาหาร เฝ้าติดตามน้าหนัก และ
3.3 การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า
ได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก
นอน เฝ้าดูฟัน
และโฟลิก
3.4 ผลการส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า 2. หญิงให้นมบุตร ได้รับการ
นอน เฝ้าดูฟันและข้อเสนอแนะ
สอนสาธิตการจัดอาหาร และ
ได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก
และโฟลิก
3. พ่อแม่/ผู้เลีย้ งดูเด็กอายุ 0-5
ปี ได้รับการสอนสาธิตการจัด
อาหารทารกและเด็กอายุ 1-5
ปี เฝ้าติดตามส่วนสูงน้าหนัก
และได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
สาหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับองค์
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
มหัศจรรย์ 1,000 วัน และ
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
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ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด
(Template))
Small Success
3 เดือน
เขตสุขภาพ/จังหวัด
1. ถ่ายทอดนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000
วันแรกของชีวิตและ
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ให้แก่พื้นที่ทุก
ระดับ
2. ขับเคลื่อนงาน
ผ่าน คกก.พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
3. จัดทาแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1. ร้ อ ยละ 50 ของจั ง หวั ด มี
นโยบายมหั ศ จรรย์ 1,000 วั น
แรกของชี วิ ต และต าบลส่ งเสริ ม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
และขั บ เคลื่ อ นงานมหั ศ จรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย

1. ร้ อ ยละ 80 ของจั ง หวั ด มี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต และตาบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มี แ ผนงาน/โครงการพั ฒ นาให้
เกิดตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5
ปี สู ง ดี ส ม ส่ ว น ฟั น ไ ม่ ผุ
พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อน
งานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย

1. ร้ อ ยละ 100 ของจั ง หวั ด มี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและตาบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มี แ ผนงาน/โครงการพั ฒ นาให้
เกิดตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5
ปี สู ง ดี ส ม ส่ ว น ฟั น ไ ม่ ผุ
พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อน
งานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย

1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมีตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอาเภอ
2. ร้อยละ 20 ของอาเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์
1000 วันและตาบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่าน
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)

1. ร้อยละ 30 ของจังหวัดมีตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุก
อาเภอ
2. ร้อยละ 30 ของอาเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000
วันและตาบลส่งเสริมเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)

อาเภอ/ตาบล/ระบบบริการ
1. อาเภอถ่ายทอด 1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมีตาบล
นโยบายมหัศจรรย์ ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
1,000 วันแรกของ ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอาเภอ
ชีวิตและตาบล
2. ร้อยละ 10 ของอาเภอ
ส่งเสริมเด็กอายุ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000
0-5 ปี สูงดีสมส่วน วันและตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0ฟันไม่ผุ พัฒนาการ 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
สมวัย ให้แก่พื้นที่
พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.
ทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
2. ขับเคลื่อนงาน
(พชอ.)
ผ่านและ คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
(พชอ.)
3. จัดทาแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักโภชนาการ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิ ิตกุล
นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ Tel. 02 590 4327
สานักโภชนาการ
Mobile 095 384 5974
e-mail : nutwan65@gmail.com
ตาแหน่งนักวิชาการ
Tel02-5904327
สาธารณสุขชานาญการ
Mobile 081 438 8573.
สานักโภชนาการ
e-mail: supot.r@anamai.mail.go.th
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ประเด็นที่รับผิดชอบ
กากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ
รวบรวม ตรวจสอบ
และนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ(ร้อยละ,อัตราส่วน,จานวน)
จังหวัด
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
 เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุด
ใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของ
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
 สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้าหนักตามเกณฑ์ค วามยาว/
ส่วนสูง
 สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5
ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี
 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิง
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสริมสารอาหารทีส่ าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสาหรับหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ ๖ เดือน ยาน้าเสริมธาตุเหล็กสาหรับเด็กอายุ ๖
เดือน ถึง ๕ ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้า
 ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตาบลที่
มีการดาเนินงานดังนี้
1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรม
ทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
2) จัดทาแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การ
นอน สุขาภิบาลอาหารและน้า
3) มีการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดาเนินงานตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดาเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care
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Cluster: PCC)
เกณฑ์เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)

54

57

60

ปีงบประมาณ
64
ร้อยละ 63

-

-

113
112

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 51
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 54

1. เพื่อส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้มีการดาเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก
3. เพื่อพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC และ WCC
4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการสตรีและเด็ก
เด็กอายุ 0-5 ปี
1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนาข้อมูลน้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของสถาน
บริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
2) การสารวจทุก 3 ปี
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)
2) หมู่บ้าน
3) ศูนย์เด็กเล็ก
A1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
B2 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B3 = จานวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) ×100
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1 / B2) ×100
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
= (A2 / B3)
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี
= (A3 / B4)
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 52

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 53

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 54

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 55

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 56

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 57
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 57
ร้อยละ 58
ร้อยละ 59
ร้อยละ 60
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 61
ร้อยละ 62
ร้อยละ 63
มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : (โดยใช้ PIRAB)
P: - บูรณาการ 4 กระทรวง ด้วย 4 H (Heart Head Hand Health) และเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SDG เป้าหมาย 2
- ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) รวมทั้งสมัชชาสุขภาพในพื้นที่
I: ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยใช้งบประมาณ สปสช., งบPP, เขตสุขภาพ, จังหวัด, อปท., กองทุนสุขภาพตาบล
และเอกชน
R: ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
A: สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคมเพื่อส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดยผ่าน social media
B: - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการโภชนาการใน
ANC/WCC และตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์, application เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี, infographic, motion
graphic, VTR มหัศจรรย์ 1,000 วัน best practice จังหวัดที่มีความครอบคลุมการชั่งน้าหนักวัดความยาว/ส่วนสูงมากกว่าร้อย
ละ 90 การดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการโภชนาการใน ANC/WCC และตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
Small Success :
กลไก
ส่วนกลาง

รอบ 3 เดือน
1. จัดทา VTR และเอกสารมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเสนอ ครม.
2. ประกาศนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต
3. จัดทาแนวทางการดาเนินงานการ
ดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิต
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย
5. สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
ออนไลน์, application เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี,
infographic, motion graphic, VTR
มหัศจรรย์ 1,000 วัน และ best practice

รอบ 6 เดือน
1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมออนไลน์,
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ปี,
infographic,
motion graphic,
VTR มหัศจรรย์
1,000 วัน และ
best practice
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่
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รอบ 9 เดือน
1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมออนไลน์,
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ปี,
infographic,
motion graphic,
VTR มหัศจรรย์
1,000 วัน และ
best practice
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่

รอบ 12 เดือน
1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมออนไลน์,
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก
อายุ 0-5 ปี,
infographic,
motion graphic,
VTR มหัศจรรย์
1,000 วัน และ
best practice
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่
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กลไก
รอบ 3 เดือน
เขตสุขภาพ/ 1. ถ่ายทอดนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
จังหวัด
แรกของชีวิตและตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย ให้แก่
พื้นที่ทุกระดับ
2. ขับเคลื่อนงานผ่าน
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
3. จัดทาแผนงาน/
โครงการรองรับนโยบาย

รอบ 6 เดือน
1. ร้อยละ 50 ของจังหวัด
มีนโยบายมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต
และตาบลส่งเสริมเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ให้เกิดตาบลส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
และขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย

รอบ 12 เดือน
1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย พร้อม
ทั้งมีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวติ
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย
1. อาเภอถ่ายทอด
1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมี 1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมี 1. ร้อยละ 30 ของ
อาเภอ /
ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัด มีตาบลส่งเสริม
ตาบล/ระบบ นโยบายมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวติ
ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
บริการ
และตาบลส่งเสริมเด็กอายุ พัฒนาการสมวัย ทุกอาเภอ พัฒนาการสมวัย ทุกอาเภอ ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ 2. ร้อยละ 10 ของอาเภอ 2. ร้อยละ 20 ของอาเภอ สมวัย ทุกอาเภอ
ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่ ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 2. ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ ทุกระดับ
1000 วันและตาบล
1000 วันและตาบล
อาเภอขับเคลื่อนงาน
ส่
ง
เสริ
ม
เด็
ก
อายุ
0-5
ปี
ส่
ง
เสริ
ม
เด็
ก
อายุ
0-5
ปี
2. ขับเคลื่อนงานผ่าน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
สู
ง
ดี
ส
มส่
ว
น
ฟั
น
ไม่
ผ
ุ
สู
ง
ดี
ส
มส่
ว
น
ฟั
น
ไม่
ผ
ุ
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
และตาบลส่งเสริมเด็ก
พั
ฒ
นาการสมวั
ย
ผ่
า
น
พั
ฒ
นาการสมวั
ย
ผ่
า
น
ระดับอาเภอ (พชอ.)
อายุ 0-5 ปี สูงดีสม
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วน ฟันไม่ผุ
3. จัดทาแผนงาน/
ระดับอาเภอ (พชอ.)
โครงการรองรับนโยบาย ระดับอาเภอ (พชอ.)
พัฒนาการสมวัย ผ่าน
คกก.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)
วิธีการประเมินผล :
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับค่าเป้าหมาย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 9 เดือน
1. ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000
วันแรกของชีวิตและตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย พร้อมทั้งมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาให้เกิดตาบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย และขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต
2.บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย
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เอกสารสนับสนุน :

1. หนังสือแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
2. หนังสือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
3. หนังสือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
4. หนังสือแนวทางการดาเนินงานตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
5. แนวทางการดาเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง
9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

Baseline
data*
46.3
ชาย = 109.3
หญิง=108.6

หน่วยวัด
ร้อยละ
เซนติเมตร
เซนติเมตร

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
46.3
47.4
49.5
109.7
109.6
110
109.1
108.9
109.4

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิ ิตกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904327
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nutwan65@gmail.com
2. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผลและ
1. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
สถานที่ทางาน สานักโภชนาการ กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904327
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th
2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขา
นักโภชนาการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904327
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
สานักโภชนาการ กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (Outcome Indicator)
สถานการณ์สุขภาพช่องปาก ปี 2560
จากข้อมูลรายงาน HDC พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 71.7 โดยมีเขตสุขภาพที่
12, 2 และ 11 น้อยที่สุดตามลาดับ ส่วนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 61.1 เด็ก 12 ปีฟันดี
ไม่มีผุ ร้อยละ 71.9 โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 11 และ 5 น้อยที่สุดตามลาดับ เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 มี
ปัญหาโรคฟันผุสูงทั้งในเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี แม้ว่าร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุและร้อยละเด็ก
อายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 52 ตามลาดับ แต่มีข้อสังเกต
ว่าข้อมูลที่ได้จากรายงาน HDC ได้จากการความครอบคลุมตรวจฟันเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ 12 ปี ร้อยละ 58
และ 41 ตามลาดับ ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสารวจระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลต่อไป
ส่วนผลงานให้บริการสุขภาพช่องปากเด็กกลุ่ม 6-12 ปีในปี 2560 ได้ร้อยละ 56.6 ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมาย ปี 2560 ที่กาหนดร้อยละ 60 แต่ก็สูงกว่าผลงานปี 2559 คือ ร้อยละ 46.9 เขตสุขภาพที่ 10
และ เขตสุขภาพที่ 7 ให้บริการสูงที่สุด คือ 69.9 และ 68.3 ตามลาดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 12, 4 และ 5
ให้บริการน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 46.9, 47.5 และ 47.1 ตามลาดับ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
ร้อยละ 51 ของเด็กกลุ่มอายุ 1.เพิ่มความครอบคลุมและเพิม่
1.รายงานจากระบบ Health
12 ปี ปราศจากฟันผุ
คุณภาพงานส่งเสริมป้องกัน
Data Central กระทรวง
(caries free) หรือเพิ่มขึ้น
สุขภาพช่องปาก
สาธารณสุข
ร้อยละ 1
2.สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ 2.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนา
กับจังหวัด/ภาคีเครือข่าย
โมเดลโรงเรียนต้นแบบด้านการ 3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.ร้อยละ 60 ของผู้
ปกครองเด็ก 0-2 ปี
ได้รับการฝึกแปรงฟัน
โดยลงมือปฏิบัติ
2.ร้อยละ 30 ของเด็ก
อายุ 6 ปีได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน
3.Sealant retention
ร้อยละ 80
4.โรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจังหวัดละ 1
แห่ง

56
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
2.การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
ร้อยละ 54 ของเด็กกลุ่มอายุ เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม
รายงานจากระบบ Health
0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity เพื่อลดการสูญเสียฟันในกลุ่มอายุ
Data Central กระทรวง
free)
6-12ปี
สาธารณสุข
3.ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
1.กากับติดตามการจัดสิ่งแวดล้อม รายงาน ทส.02
ที่เอื้อต่อสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาร่วมกับ สพป.

2.สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่
อปท.ในมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.ร้อยละ 60 ของเด็ก
อายุ 6-12ปีได้รับ
บริการทันตกรรม

1.ร้อยละ 75 ของ
โรงเรียนปลอด
น้าอัดลม ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและ
เครื่องดื่มที่มสี ่วน
ผสมของน้าตาลเกิน
5%
1.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.ศพด.ต้นแบบ
กับผู้รับผิดชอบ ศพด.
จังหวัดละ 1 แห่ง
2.เยี่ยมเสริมพลัง ศพด.กลุม่
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มผี ุ (cavity free).(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ส่วนกลาง
- ถอดบทเรียนการสร้าง
- จัดสัมมนาวิชาการสร้าง - ประเมินผลการดาเนินงาน
- บู ร ณ า ก า ร ง า น ร่ ว ม กั บ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
มูลค่าการพัฒนาสุขภาพ จากข้อมูล HDC และการ
กระทรวงศึกษาธิการและภาคี พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
เด็กวัยเรียนสูผ่ ลงานเชิง
สารวจสุขภาพช่องปาก
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้/
นวัตกรรมระดับประเทศ ระดับจังหวัด
- ถ่ายทอดนโยบายและร่วม
สนับสนุนมาตรฐานสถานพัฒนา “เครือข่ายโรงเรียน
- รายงานผลงาน
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เด็กไทยฟันดีสุขภาพดี - คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมทันต-สุขภาพแก่ศูนย์
ฉลาดแข็งแรง”
และวางแผนพัฒนา
อนามัยและจังหวัด
- พัฒนาศักยภาพ
ร่วมกัน
- ประเมินผลโรงเรียนต้นแบบ
สานักงานเขตพื้นที่
นักเรียนไทยสุขภาพดีร่วมกับ
การศึกษาประถม ศึกษา
สพฐ.
(สพป.) ในการกากับ
- ปรับปรุงระบบการประมวลผล
ติดตามการพัฒนา
ข้อมูล HDC และการรายงาน
สุขภาพนักเรียน
ร่วมกับกองบริหารการ
- ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
สาธารณสุข
นักเรียนไทยสุขภาพดี
ร่วมกับ สพฐ.
- ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้/
สนับสนุนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
ศูนย์อนามัย
- จัดสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่า - สนับสนุนหน่วยงานที่ - รายงานผลงาน
- ประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา - คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย
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3 เดือน
พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
จังหวัดและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน
- ร่วมกับ สพป./สสจ. ในการ
พัฒนาโมเดลโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัด / อาเภอ
- นาเสนอข้อมูลแก่ พชอ. เพื่อ
สร้างการรับรู้และตระหนักใน
การพัฒนาสุขภาพช่องปาก
เด็ก
- ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญได้แก่
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต
- ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.)กากับติดตามและขยาย
ความครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพใน
โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาโมเดล
โรงเรียนต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและผูเ้ กี่ยวข้องใน
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
- จัดระบบในการบริการ
ทันตกรรมเด็กใน WCC ศพด.
และโรงเรียน

6 เดือน
ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับภาค
- สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ/ทักษะ
สุขภาพ
- เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม

9 เดือน
เด็กวัยเรียนให้มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ/
ทักษะสุขภาพ
- เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ
ติดตาม

12 เดือน
และวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน

- นิเทศ สนับสนุนการดาเนิน
งานใน รพ.สต
- สุ่มประเมินการยึดติดของสาร
เคลือบหลุมร่องฟัน
- ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน
และปรับปรุงการทางาน
- พชอ.ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการนา
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติมาใช้ในพื้นที่

- ประสานความร่วมมือ
และคืนข้อมูลสุขภาพ
ช่องปากนักเรียนแก่
สพป. และโรงเรียน
- สารวจสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียนและปัจจัย
เสี่ยงระดับอาเภอและ
จังหวัด

- รายงานผ่านระบบ
รายงาน/การนิเทศ
- ประเมินผลการ
ดาเนินงานปี 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักทันตสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ Tel. Tel. 0-2590-4208
สานักทันตสาธารณสุข
Mobile : 08-1921-7570
e-mail : : 08-1921-7570
kornkamol.n@anamai.mail.go.th
ทพญ.กันยา บุญธรรม ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
Tel. 0-2590-4208
สานักทันตสาธารณสุข
Mobile : 08-1802-8978
e-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 54

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและ
มีความพิการ
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้านมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการ
รักษาแล้ว โดยไม่มีความจาเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก
ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 56

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 58

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
เด็กกลุม่ อายุ 12 ปี
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Service และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของสานักทันตสาธารณสุข (ท.02)
รายการข้อมูล 1
A = จานวนเด็กกลุม่ อายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน
รายการข้อมูล 3
C = จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นทีร่ ับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A+B)/C x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน : เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการสารวจปีละครั้ง
ปี 2561 : A : Caries free จากปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1 สาหรับจังหวัดทีไ่ ม่ถึงเป้าหมาย
ส่วนจังหวัดที่มี Caries free ร้อยละ 51 ขึ้นไปต้อง ไม่ลดลง
ปี 2561-2564 : ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน)
ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มผี ุ (Cavity free) (รอบ 12 เดือน)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน (Cavity
(บริการทันตกรรม)
(บริการทันตกรรม)
(บริการทันตกรรม)
free)
15
30
45
54
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
(บริการทันตกรรม)
15

รอบ 6 เดือน
(บริการทันตกรรม)
30
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รอบ 9 เดือน
(บริการทันตกรรม)
45

รอบ 12 เดือน (Cavity
free)
56

59
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
(บริการทันตกรรม)
15

รอบ 6 เดือน
(บริการทันตกรรม)
30

รอบ 9 เดือน
(บริการทันตกรรม)
45

รอบ 12 เดือน (Cavity
free)
58

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
(บริการทันตกรรม)
15
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน (Cavity
(บริการทันตกรรม)
(บริการทันตกรรม)
free)
30
45
60
สารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี้
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561) : ติดตามกิจกรรมสาคัญ
ร้อยละ เด็ก 6 - 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
10
15
20
25
30
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 – กรกฎาคม 2561) ผลงาน
ร้อยละเด็กกลุม่ อายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
52
53
54
55

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

ระดับ 5
56

1. แนวทางการดาเนินงานทันตสาธารณสุขประจาปี 2560
2. มาตรฐานการทางาน (Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ
4. หนังสือสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันฟันดี
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน
8. คู่มือ แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC
คุณภาพ ศพด.คุณภาพ
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2558
2559
2560
กลุ่มอายุ 12 ปีไม่มีฟันผุ
ร้อยละ
50.6
50.5
1. ทันตแพทย์หญิงกันยา บุญธรรม
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904204 โทรศัพท์มือถือ : 081-8028978
โทรสาร : 02-5904203 E-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th
2. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904215 โทรศัพท์มือถือ : 081-7012350
โทรสาร : 02-5904203
E-mail : ammablue@gmail.com
กรมอนามัย
สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904217
โทรสาร : 02-5904203
2. นางสาวถิรวรรณ รานวล
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-5904213
โทรสาร : 02-5904203
E-mail :
กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โทรศัพท์มือถือ : 087-4977907
E-mail : dentdata@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 087-9692995
namkajeab2012@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (Outcome Indicator)
สถานการณ์
การคลอดมีชีพในวัยรุ่น
ในการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลการคลอด มีชีพใน
กลุ่มประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี โดยข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (ฐานทะเบียนราษฎร์) นับว่ามีความถูกต้องแม่นยามากที่สุด ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎร์ปีล่าสุดที่ได้รับจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คืออัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 42.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
ซึง่ เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
2560-2561 (ไม่เกิน 42 ต่อพัน) รายละเอียดเกี่ยวกับการคลอดมีชีพมีดังต่อไปนี้
มีหญิงคลอดบุตรจานวนทั้งสิ้น 666,207 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จานวน
94,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.2 ของการคลอดทั้งหมด
- เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี จานวน 2,746 ราย
- เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จานวน 91,838 ราย
เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจานวน 259 ราย โดย
- แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 8 รายต่อวัน
- แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 252 รายต่อวัน
จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากสานักบริ หารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่น สูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อ
พัน หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 1.4 ตามลาดับ โดยอัตรา
การคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560) เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.4 ต่อพัน
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
พบว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8 และ 42.5
ตามลาดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560) สูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่เกิน 42 ต่อพัน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ภาพที่ 1 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2533-2559

อย่างไรก็ตามการใช้ส ถิติการคลอดมีชีพจากสถิติสาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ) นั้นไม่
สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับในปี 2562 ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้
ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ในรอบที่ 1
และ รอบที่ 2 ของการตรวจราชการ ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพ
จากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน พ.ศ.
2561 กรมอนามัย โดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC นามาปรับให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้ จริงมากขึ้น โดยการนาค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า adjusted
(อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็น
ค่า HDC adjusted สาหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้ว
พบว่าอัตราการคลอดมีความใกล้เคียงกับอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งขึ้น
ภาพที่ 2 อัต ราการคลอดในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบข้อมูล HDC, HDC
(adjusted) และ ข้อมูลตามทะเบียนเกิด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี
ภาพที่ 3 ร้อยละการคลอดซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2546-2559

วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 11,225 ราย หรือ
เท่ากับร้อยละ 11.9 ของการคลอดบุตรในวัยรุ่น (ภาพที่ 3) สะท้อนให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจานวนหนึ่งไม่ได้รับ
บริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ยืดระยะห่างของการมีบุตรคนต่อไปได้นานถึง 3-5
ปี นอกจากนี้การติดตามข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้าในระบบ HDC ที่ใช้ในการติดตามการตั้งครรภ์ซ้าที่รวมทั้งการ
คลอดและการแท้ง ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) พบว่ามีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้าสูงถึง ร้อยละ
16.9 (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี จาแนกรายเขตสุขภาพ
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ภาพที่ 5 ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ที่ได้รับบริ การคุมกาเนิด ด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง

ภาพที่ 6 ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ที่คุมกาเนิด ได้รับบริการคุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ห่วง
อนามัย และยาฝังคุมกาเนิด)

การคุมกาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง เท่ากับรอ้ยละ
23.4 (ภาพที่ 5) ส่วนร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ที่คุมกาเนิด ได้รับบริการคุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
(ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิด) เท่ากับร้อยละ 73.4 (ภาพที่ 6)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเครือข่ายการดาเนินงานในระดับอาเภอ
ภาพที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS จาแนกรายเขตสุขภาพ

ภาพที่ 8 ร้อยละของอาเภอที่ผ่านเกณฑ์อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จาแนกรายเขตสุขภาพ

การดาเนินงานสาคัญในการส่งเสริมให้บรรลุเป้ าหมายในเรื่องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ การ
จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ร้อยละ 80.46 (ภาพที่ 7) และอาเภอผ่านเกณฑ์อาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ร้ อยละ 72.21 (ภาพที่ 8) เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้
การบูรณาการดาเนินงานร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นในเขต/จังหวัด และระดับพื้นที่ จะมีส่วนสาคัญเพื่อ
ลดความซ้าซ้อน และร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 9 จานวนทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด และระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559

ที่มา : สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth
Friendly Health Services) อ า เ ภ อ อ น า มั ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ์ แ ล ะ ที ม นั ก จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ วั ย รุ่ น
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
1. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. การผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขต
และระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
1. ติดตามการแต่งตั้ง
1. มีคณะอนุกรรมการ
1.1 มีกลไกการทางานที่เป็น 1. เร่งรัดและผลักดันการ
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ดาเนินงานในเขตสุขภาพ
1.2 มีการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
วัดผลได้
1.3 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน
40 ต่อประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี 1,000 คน
1.4 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมายของ
เขตสุขภาพ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ให้ได้ตามเป้าหมายอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
3. มีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด
4. สร้างกลไกการ
ดาเนินงานที่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
5 กระทรวงหลักในระดับ
จังหวัด อย่างต่อเนื่องจริงจัง
5. สร้างการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นและ
ครอบครัวเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่
หลายหลายตรงตามความ
ต้องการ

ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
2. ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด
และผลที่เกิดจากการประชุม
ดังกล่าว
3. ติดตามการบูรณาการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
หน่วยงานในระดับจังหวัด
ทั้งหน่วยงาน 5 กระทรวง
หลัก และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่
4. ติดตามการรายงานผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับจังหวัด

ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ทา
หน้าที่ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง
3. มีการดาเนินงานที่
สะท้อนถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัด

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly
Health Services: YFHS) อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.1 โรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา
การมากกว่าร้อยละ 85
2.2 โรงพยาบาลที่ผ่านการ
เยี่ยมประเมิน ครบ 3 ปี มี
การดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
และมีคณ
ุ ภาพ ร้อยละ 20
2.3 อาเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์มากกว่าร้อยละ
75

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม
เสริมพลังโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและขับเคลื่อน
การดาเนินงานอาเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ์
ระดับเขตและจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุขระดับต่างๆ เพื่อ
เอื้อให้วัยรุ่นและเยาวชน
เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรในรูปแบบที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการ
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินการและพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS
ฉบับบูรณาการ
4. สนับสนุนให้ รพ.สต.มี
แนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานการจัด YFHS
5. ผสานความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์อนามัย สคร.
ศูนย์สุขภาพจิตและ สสจ.
เพือ่ เยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ดาเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการร่วมกับเกณฑ์
อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์

1. การติดตามการสร้าง
เสริมความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการดาเนินงาน
YFHS และอาเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ให้แก่
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
งานในระดับอาเภอได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
2. ติดตามผลการส่งเสริม
และผลักดัน งาน YFHS
และอาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ไปสู่แผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ
3. ติดตามผลการผลการ
ประเมินรับรองโรงพยาบาล
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS
ฉบับบูรณาการ และการ
รับรองอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์
4. การเยี่ยมเสริมพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับเขตและจังหวัด

1. มีบริการสุขภาพที่เป็น
มิตร มีคณ
ุ ภาพ และ
จัดบริการได้ตรงปัญหา
และความต้องการของ
วัยรุ่น ทั้งเชิงรับและเชิง
รุก
2. วัยรุ่นและเยาวชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุไ์ ด้อย่างทั่วถึง
ตรงตามความต้องการ
3. มีเครือข่ายการ
ดาเนินงานด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ และการ
ประสานการดาเนินงาน
ระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุข ครอบครัว /
ชุมชน และสถานศึกษา
อย่างสอดคล้อง มี
ประสิทธิภาพ
4. มีการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับอาเภออย่างเป็น
ระบบ รอบด้าน
5.ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และ
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่นลดลง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนัก
จัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen
Manager) ระดับอาเภอ/
ตาบล

มีทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager)
ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานดูแลสุขภาพ
วัยรุ่นแบบบูรณาการใน
ระดับเขตสุขภาพ/
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล

1. ติดตามอัตราการเข้าถึง
บริการคุมกาเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวิธี
2. ติดตามอัตราการได้รับ
บริการคุมกาเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธี
คุมกาเนิดกึ่งถาวร
3. การบันทึกและติดตามผล
การบันทึกข้อมูลการการ
ให้บริการคุมกาเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งในระบบ
Health data center
(HDC) ให้ถูกต้องครบถ้วน

1. วัยรุ่นหลังคลอดหรือ
หลังแท้งทุกรายได้รับ
บริการคุมกาเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม่ โดยเน้นวิธีการ
คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร
2. ระบบข้อมูลการ
รายงานผลการให้บริการ
คุมกาเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับ
บูรณาการ) และอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
2.4 ทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager)
ระดับอาเภอ/ตาบล ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ เขต
สุขภาพละ 2 อาเภอ อาเภอ
ละ 40 คน

ขยายทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager)
ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด สู่
ระดับอาเภอ/ตาบล

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ใน
ระดับเขตลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 (เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากระบบ HDC พ.ศ.
2560)

1. ส่งเสริมให้วัยรุ่น และ
ครอบครัวมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการคุมกาเนิด
หลังคลอดหรือหลังแท้ง
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
การคุมกาเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีกึ่งถาวร
(ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอด/หลังแท้ง)
3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลากรผู้ให้บริการมี
ความรู้และทักษะการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ
สาหรับการจัดบริการใน
พืน้ ที่
4. การตรวจสอบปัญหาใน
ด้านระบบการสารอง
เวชภัณฑ์คมุ กาเนิดชนิดกึ่ง
ถาวร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการในพื้นที่
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เพื่อให้มีเวชภัณฑ์สาหรับ
การคุมกาเนิดอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของวัยรุ่น
อายุต่ากว่า 20 ปีที่มารับ
บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ประวิช
ชวชลาศัย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

นางณิชารัศม์
ปัญจจิตราพัฒน์

นักวิชการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

นางประกายดาว
พรหมประพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

นางอรอุมา ทางดี

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

นางสาวพัชรีวรรณ
เจนสาริกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
0 2590 4242

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

การผลักดันและสนับสนุน
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
0 2590 4239
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
0 2590 4238
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ใน
พื้นที่
Tel. 0 2590 4265
การส่งเสริมและสนับสนุน
Mobile…08 1960 2749
การขับเคลื่อนการจัดบริการ
e-mail : prakaidaor@gmail.com สุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth
Mobile...08 9758 9186
Friendly Health
e-mail :
Services: YFHS) อาเภอ
onuma.tangdee@gmail.com
อนามัยการเจริญพันธุ์ และ
ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น
โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.)
โทร 0 2590 4243
การลดปัญหาการตั้งครรภ์
e-mail :
ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20
jenpatcha19@gmail.com
ปี
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ชื่อ-สกุล
นางปิยะรัตน์ เอีย่ มคง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
โทร 0 2590 4166
089 762 7339
e-mail: ampiyarat@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ
ข้อมูลการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ชื่อตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
กลุ่ม/ Cluster
วัยรุ่น
หน่วยงานเจ้าภาพ
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
คานิยาม
จานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 1519 ปี 1,000 คน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทาการเก็บข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลการคลอดของผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี จากข้อมูลในระบบ Health
Data Center (HDC) ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นามาปรับกับค่าสัดส่วน
ระหว่างข้อมูลอัตราการคลอดมีชพี จากฐานทะเบียนราษฎร์ปีทผี่ ่านมาและข้อมูลอัตราการ
คลอดในระบบ HDC ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
(HDC adjusted) สาหรับใช้ในการรายงานผลงาน
แหล่งข้อมูล 1
ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูล 2
ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
a = จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)
ดูข้อมูลจากจานวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)
รายการข้อมูล 2
b = จานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ
(ประชากรจากการสารวจ Type Area=1,3)
สูตรคานวณตัวชี้วัด 1
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (a/b) X 1,000
รายการข้อมูล 3 (adjusted) A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ ปีที่
ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC
B: อัตราการคลอด (ทาเป็นอัตราคงที่ของทั้งปี)
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 X 4
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2561 X 4/2
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 X 4/3
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปี 2561
สูตรคานวณตัวชี้วัด 2
AXB
ระยะเวลาประเมินผล
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted)
มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิด
กลไกการทางานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและการทางานในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
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1.1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.3 มีแผนงานโครงการและการดาเนินงานที่บูรณการเครือข่าย องค์กรต่างๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะกับหน่วยงานใน
สังกัด 5 กระทรวงหลักตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ศธ / พม./ สธ/ รง./ มท.)
2. พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ และระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่น
3. พัฒนาการดาเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
5. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่หลายหลาย
ตรงตามความต้องการ
วิธีการประเมินผล :
ใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารสนับสนุน :
1. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (พ.ศ.
2560-2569)
3. มาตรฐานบริการทีเ่ ป็นมิตรกับวัยรุน่ (ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมิน
ตนเอง
4. คู่มือก้าวสู่อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น
6. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่น
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตราการคลอด
อัตราต่อ
47.9
44.8
42.5
มีชพี ในหญิง ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี อายุ 15-19
(ฐานทะเบียน ปี 1,000 คน
ราษฎร์)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ โทร 0 2590 4242 โทรสาร 02 590 4163
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง โทร 0 2590 4166 โทรสาร 02 590 4163
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง โทร 0 2590 4166 โทรสาร 02-590-4163
การดาเนินงาน
Email : am-piyarat@hotmail.com
นางสาวอารีรตั น์ จันทร์ลาภู โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
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Small Success
หน่วยงาน
รอบ 3 เดือน
ส่วนกลาง - หน่วยงานส่วนกลางมี
การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2560-2569
เช่น การให้คาปรึกษา
ด้านกฎหมาย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ และการ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
- มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ
ดาเนินงานการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรตาม
มาตรฐาน YFHS อาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
และการดาเนินงานเรื่อง
เพศคุยได้ในครอบครัว
- การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรสาหรับโรงพยาบาลที่
ยังไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน YFHS
ศูนย์
- มีแผนการดาเนินงาน
อนามัย/ การป้องกันและแก้ไข

รอบ 6 เดือน
- มีการติดตามการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2560-2569
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดาเนินงาน
โรงพยาบาลอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
สาหรับอาเภอที่ยังไม่รับ
การเยี่ยมประเมิน
- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
ด้านเทคโนโลยีการ
วางแผนครอบครัว และ
การให้บริการคุมกาเนิด
ชนิดกึ่งถาวร สาหรับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
กลุ่มวัยรุ่น
- มีบริการให้คาปรึกษา
และการส่งต่อวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อให้
ได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว

รอบ 9 เดือน
- แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2560-2569 มีการ
ดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกยุทธศาสตร์
- มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะชีวิต
ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน
- สุ่มเยี่ยมประเมินอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
และ YFHS
- การเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลที่ประเมิน
ครบ 3 ปี

รอบ 12 เดือน
- มีการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
เกิน 40 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน

- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน - มีการเยี่ยมประเมินและ - มีการจัดประชุม
เรียนรู้การดาเนินงาน
รับรองโรงพยาบาลตาม คณะอนุกรรมการป้องกัน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หน่วยงาน
รอบ 3 เดือน
เขต
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
สุขภาพ/ วัยรุ่นระดับจังหวัดที่
สสจ.
บูรณาการกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที่อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

อาเภอ/
รพศ./
รพช./
รพท.
ระดับ
พื้นที่

- โรงพยาบาลและอาเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินได้รับการ
พัฒนาการดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS
และ อาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์
- โรงพยาบาลที่ผา่ นการ
ประเมินครบ 3 ปี จัดทา
ข้อมูลผลสถานการณ์
ย้อนหลัง 3 ปี จัดทาแผน
ประเมินตนเองและ
นวัตกรรม

รอบ 6 เดือน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.) ระดับ
ภาค
- มี อปท.อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่งเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ศูนย์อนามัย สานัก
ควบคุมโรคศูนย์
สุขภาพจิต และ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ดาเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการ และอาเภอมี
การดาเนินงานตามเกณฑ์
อาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์
- โรงพยาบาล และอาเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินตามมาตรฐาน
YFHS ฉบับบูรณาการ
และอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ จัดทาแบบ
ประเมินตนเอง และ
Hospital profile และ
ขอรับการเยีย่ มประเมิน

รอบ 9 เดือน
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
- บุคลากรได้รับการอบรม
ความรู้และทักษะการ
ให้บริการคุมกาเนิดอย่าง
ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการจัดบริการให้แก่
วัยรุ่น
- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในรูปแบบต่างๆ
(สื่อ infographic สาย
ด่วน 1663 การ
จัดบริการในโรงพยาบาล
สถานศึกษา) ที่
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการ

รอบ 12 เดือน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง
- ระบบการให้บริการ
คุมกาเนิดให้แก่วัยรุ่นมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุม และ
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของวัยรุ่น
- อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมาย
เขตสุขภาพ

- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น การ
เยี่ยมบ้าน การให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์
สื่อ social media ใน
รูปแบบต่างๆ

- โรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
YFHS ฉบับบูรณาการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
- อาเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอาเภออนามัย
การเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
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ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
0 2590 4242

นายแพทย์ประวิช
ชวชลาศัย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

0 2590 4239

นางณิชารัศม์
ปัญจจิตราพัฒน์

นักวิชการสาธารณสุขชานาญ 0 2590 4238
การพิเศษ

นางประกายดาว
พรหมประพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

นางอรอุมา ทางดี

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

นางสาวพัชรีวรรณ
เจนสาริกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

โทร 0 2590 4243
e-mail :
jenpatcha19@gmail.com

นางปิยะรัตน์ เอีย่ มคง

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

โทร 0 2590 4166
089 762 7339
e-mail: ampiyarat@hotmail.com

Tel. 0 2590 4265
Mobile…08 1960 2749
e-mail :
prakaidaor@gmail.com
Mobile...08 9758 9186
e-mail :
onuma.tangdee@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

การผลักดันและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขตและระดับจังหวัด
ของคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (Youth
Friendly Health
Services: YFHS) อาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์
และทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
การลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ
น้อยกว่า 20 ปี
ข้อมูลการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 6. ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 (Outcome Indicator)
สถานการณ์
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)
ในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9 ) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ
32.1) ในปี 2583 และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ จานวน
6,394,022 คน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง จาเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ล้านคน
หรือร้อยละ 21 ในปี 2559 – 2560 รัฐบาลได้มุ่งมั่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้าน
และกลุ่มติดเตียง โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือทาอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจน
ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทาอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น
รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก งบเหมาจ่ายรายหัวปกติ จานวน 600 ล้านบาท ให้แก่สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมดาเนินการเป้าหมายการดาเนินงานในปี 2559 คือ ผู้สูงอายุกลุ่มที่มี
ภาวะพึ่งพิงจานวน 100,000 ราย ในพื้นที่ 1,000 ตาบลในทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และในปี
2560 ได้เพิ่มเป้าหมายผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน 150,000 ราย ในพื้นที่ 5,000 ตาบลในทุก
จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย มีพันธะกิจ ในการพัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน” เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสริมสร้างความ
เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ในปัจจุบันพื้นที่ตาบลทั่วประเทศมีจานวนทั้งสิ้นประมาณ 7,255 ตาบล แต่การดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า มีจานวนตาบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,512 ตาบลและสามารถดาเนินงานผ่านเกณฑ์
ตาบล Long Term Care มีจานวนทั้งสิ้น 3,718 ตาบลคิดเป็นร้อยละ 82.4 ซึ่งในตาบลในโครงการ
มีจานวนผู้สูงอายุ เป้าหมายที่มีภาวะพึ่งจานวน 150,000 คน และได้รับการดูแลตามโครงการฯ มีจานวน
ทั้งสิ้น 172,078 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 มีการผลิตบุคลากรทีม่ ีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีภาวะพึ่งพิง โดยผลิต Care Manager ที่ผ่านหลักสูตรผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) เป้าหมาย จานวน 4,500 คน แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้ถึง 7,391 คน (มากกว่า
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ร้อยละ 100) ผลิต Caregiver เป้าหมาย 18,000 คน ผลิต ได้ 23,920 คน (มากกว่าร้อยละ 100)
นอกจากนี้ในการดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนมีสิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญใน
การดูแลผู้สูงอายุให้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) เพื่อ
เกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยมี Care Manager และ
Caregiver ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุโดยการจัดทา Care Plan ในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ปัจจุบันพื้นที่สามารถ
จัดทา Care Plan เพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายจานวน 172,078 คน ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 จัดทา
Care Plan ได้ จานวน 140,577 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :
ร้อยละของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละของตาบล PIRAB :
1. พื้นที่จังหวัดรายงานทาง
1) มีนวัตกรรมการส่งเสริม
ที่มีระบบการส่งเสริม P: ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ E-mail หรือระบบการรายงาน สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ และ สปสช. “ คณะกรรมการ
ข้อมูล Long Term Care ให้กับ ระยะยาวอย่างน้อย 1
ระยะยาว (Long
ขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 1-12/ สถาบัน นวัตกรรม /1 เขตสุขภาพ
Term Care) ใน
และคณะกรรมการ
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตาม
2) มีการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่
ชุมชน ผ่านเกณฑ์
ดาเนินงานในระดับพื้นที่
รอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 นวัตกรรมและขยายผลการ
ร้อยละ 60
กลไกคณะกรรมการพัฒนา
ดาเนินงานในระดับเขต
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เดือน
และกลไกชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพ 2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12/
สุขภาพ/จังหวัด
I : ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3) มีผลการดาเนินงานจัด
สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รายงานข้อมูลให้สานักอนามัย อบรมผู้จดั การดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อสนับสนุนการดูแลผูส้ ูงอายุใน ผู้สูงอายุ (หน่วยงานเจ้าภาพ
(Care manager)
ชุมชน
หลัก) ตามรอบการรายงาน 3,
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้
6, 9, 12 เดือน
4) มีผลการดาเนินการจัด
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับผู้สูงอายุ
อบรมผูด้ ูแลช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
และแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน การ
(Caregiver) ไม่น้อยกว่า
ดูแลผูส้ ูงอายุ
ร้อยละ 90
A : สร้างช่องทางการสื่อสาร
5) มีผลการจัดทาแผนการ
สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
ดูแลผูส้ ูงอายุรายบุคคล (Care
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อสนับสนุน “
Plan) (ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อยกว่า
กตัญญู รู้คณ
ุ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ”
ร้อยละ 90
B: พัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
6) มีตาบล Long Term Care
การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว ( Long
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
Term Care ) โดยใช้หลักการ 3 S
7) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
( Thai Active Aging : Strong , Social
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ
and Security ) การผลิต Care
50
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
manager, Caregiver , อสค. และ
สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
8. ผูส้ ูงอายุได้รับการพัฒนา
ทักษะกายใจ ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 60 (รายละเอียดแนบ KPI Template)
Small Success
กลไก
ส่วนกลาง

เขตสุขภาพ
สสจ./รพศ./รพท.
ระดับอาเภอ
พชอ./DHS/พื้นที่

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์
การดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มาตรการและ
กฎหมาย ในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
และชี้แจงประสาน
หน่วยงาน ภาคี
เครือข่าย เพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี
เครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง/ เขต
สุขภาพ/ ระดับ
จังหวัด
3) มีคู่มือมาตรฐาน/
แนวทางการ
ดาเนินงาน
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์
การดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลผู้สูงอายุ

1) มีคณะกรรมการ
ร่วม สธ และ สปสช.
“คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC” ใน
ส่วนกลางและ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานในระดับ
พื้นที่
2) มีระบบข้อมูล
การดาเนินงาน
Long Term Care
และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้
งานได้

1) มีการติดตาม เยี่ยม
เสริมพลังและมีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการ
เยี่ยมเสริมพลังและสรุป
บทเรียนการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
2) มีรายงานผลการ
สนับสนุนเงินทุน/
งบประมาณ (สปสช.
สสส. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) เพื่อ
สนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน

1) มีนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม
2) มีรายงานผลจากการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การดาเนินงาน

1) มีผลการ
ดาเนินการจัดอบรม
ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
(Caregiver)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

1) มีการติดตาม เยี่ยม
เสริมพลังและมีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการ
เยี่ยมเสริมพลังและสรุป
บทเรียนการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก เพื่อ

1) มีนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม
2) มีตาบล Long Term
Care ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
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กลไก

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ระยะยาว และชี้แจง
ประสานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
วางแผนการ
ดาเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี
เครือข่าย และชมรม
ผู้สูงอายุ ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ ใน
เขตสุขภาพ จังหวัด
และพื้นที่
3) มีผู้ผ่านการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ทีมประเมิน อย่าง
น้อยศูนย์อนามัยละ
2 คน
4) มีการจัดอบรม
ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care
manager) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
และรายงานผล

2) มีรายงานผล
ข้อมูลตามไตรมาส
3) มีการสนับสนุน
และควบคุม กากับ
ให้พื้นที่ดาเนินการ
จัดทาแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care Plan)
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่า
และผูส้ ูงอายุราย
ใหม่) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
4) มีตาบล Long
Term Care ผ่าน
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30

ปรับปรุงพัฒนา
2) มีผลการดาเนินงาน
จัดอบรมผู้จัดการ
ดูแลผูส้ ูงอายุ (Care
manager)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3) มีผลการดาเนินการ
จัดอบรมผู้ดูแล
ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
(Caregiver)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กว่าร้อยละ 50
3) มีรายงานผลจากการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การดาเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ
4) มีตาบล Long Term
Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60
5) มีผลการจัดทา
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan)
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง อธิบดีกรม
อนามัย

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 0 2590 4049
e-mail : drwachira99@gmail.com

นายแพทย์อรรถพล
แก้วสัมฤทธิ์
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศริ ิ

ตาแหน่ง รองอธิบดีกรม
อนามัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ

Tel. 0 2590 4072
ผู้กากับตัวชี้วัด
e-mail : attapon2008@gmail.com
Tel. 0 2590 4503
e-mail : kittilarp@yahoo.com
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ประเด็นที่รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ
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ชื่อ-สกุล
นางวิมล บ้านพวน

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
กรมอนามัย
รองผู้อานวยการสานัก
อนามัยผูส้ ูงอายุ กรม
อนามัย
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
สานักอนามัยผู้สูงอายุ

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address

ประเด็นที่รับผิดชอบ

Tel. 0 2590 4509
ผู้ให้ข้อมูลทาง
Mobile 097 241 9729
วิชาการ
e–mail:vimol.b@anamai.mail.go.th
Tel. 0 2590 4503
ผู้ประสานงาน
Mobile 081 454 3563
ตัวชี้วัด/ผูร้ ับผิดชอบ
e–mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th การรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
จังหวัด
11. ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดาเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สงู อายุที่จาเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ
3. มีผู้จดั การการดูแลผูส้ ูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคณ
ุ ภาพ (Home Health Care) จาก
สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอครอบครัว
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการ(ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)บริหารจัดการดูแลผูส้ ูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตาบล
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
- ชมรมผูส้ ูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผูส้ ูงอายุคณ
ุ ภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พื้นที่ตาบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพ
- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building
capacity)
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ใน
ส่วนกลางและคณะกรรมการดาเนินงานในระดับพื้นที่ พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ
I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
- สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สงู อายุในชุมชน (Care Giver)
- จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG
- พัฒนาหลักสูตร CM
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
- สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- พัฒนาขับเคลื่อนการดาเนินงาน Active Aging อาเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- จัดทาชุดความรูด้ ้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application
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เกณฑ์เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ผ่าน Application สูงวัยสมองดี
- จัดทาชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานทีส่ าธารณะของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic
- จัดทาเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ
Application
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผูส้ ูงอายุ
- ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
- ควบคุม กากับ และติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
A : - ชี้นาด้านข้อมูลและงานวิจยั ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผูส้ ูงอายุ
- สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งความกตัญญูรู้คณ
ุ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) /ระบบดูแล
ผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง พัฒนา
ทีมนาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver
และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.
- ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ Health Literacy เพื่อเป็นสังคม
Health Literated Community
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 95
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ระยะยาวตามศักยภาพของผู้สูงอายุ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ให้บริการดู แลด้านสุขภาพถึงที่
บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์
3.สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดใน
สถานพยาบาลตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีม
หมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน
ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดาเนินการทุกจังหวัด ทุกอาเภอทั่วประเทศ
1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term
Care ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน
3, 6, 9, 12 เดือน
2. ศูนย์อนามัยเขตที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
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รายการข้อมูล 1

3. สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ
A = จานวนตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
B = จานวนตาบลทั้งหมดในประเทศไทย
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
ร้อยละ 60
ปี 2562
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ปี 2563
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ปี 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
วิธีการประเมินผล
1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term
Care ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน
3, 6, 9, 12 เดือน
2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติ
พันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน
เอกสารสนับสนุน
1. คู่มือแนวทางการดาเนินงานดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตาบล Long Term Care
2. คู่มือกลยุทธ์การดาเนินงานตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับตาบลต้นแบบ
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL
4. คู่มือการประเมินผูส้ ูงอายุที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
2557
2558
2559
2560
ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว LTC ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ
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13.43
(ทุกตาบลทั่ว
ประเทศ)

27
(ทุกตาบลทั่ว
ประเทศ)

74.5
(หมายเหตุ:
เฉพาะตาบล
นาร่อง
โครงการ LTC
1,067
ตาบล)

81.2
(หมายเหตุ:
เฉพาะตาบล
ที่เข้าร่วม
โครงการ
LTC 4,469
ตาบล)
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ผู้กากับตัวชี้วัด
1. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน 02 590 4049 E-mail : drwachira99@gmail.com
2. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4072 E-mail : attapon2008@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ
ผู้อานวยการสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4503 โทรศัพท์มือถือ : 081 682 9668
โทรสาร : 02-5904500
E-mail : kittilarp@yahoo.com
2. นางวิมล บ้านพวน
รองผู้อานวยการสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท์ทางาน 0 2590 4509 โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729
โทรสาร : 02-5904500
E–mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
1. นางรัชนี บุญเรืองศรี
กลุ่มคุม้ ครองสุขภาพผูส้ ูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 0 99616 5396
E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 0 81454 3563
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 7. ร้อยละ ๕๐ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ (Outcome Indicator)
สถานการณ์
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เป็นผลผลิตที่มีการพัฒนาการควบคู่กับการพัฒนา
ระบบสุขภาพอาเภอที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการทาให้ ”คน
อาเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน ”และ”คนไทยใส่ใจดูแลกัน ”โดยให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่ว มในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การขับเคลื่อนดังกล่าวผ่านพื้นที่นาร่อง ในปี2559 จานวน 73 อาเภอ ด้วยความร่วมมือของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขในเบื้องต้นของการดาเนินการ คือ จากความสมัครใจของพื้นที่เครือข่าย
สุขภาพอาเภอที่เข้มแข็ง เป็นกรณีศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม จากบทเรียนประสบการณ์การดาเนินการ
MOU ใน 73 พื้นที่สู่การขยายผลเป็น 200 พื้นที่ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มติของนายกรัฐมนตรี
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เกิดผลใน 1 ปี 4 เดือน ประกอบด้วยการออกระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)เพื่อส่งเสริมการทางานแบบ
บูรณาการความร่วมมือสร้างความแข็งแรงในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2. แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
อาเภอที่มี คณะกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.ไม่ อาเภอมีคาสั่งแต่งตั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เกิน 21 คน
คณะกรรมการพัฒนา
อาเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)
ประกอบด้วย ผู้แทน
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ภาครัฐ (6) ผู้แทน
(พชอ.) ตาม ร่าง ระเบียบ
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
ภาคเอกชนและผู้
สานักนายกว่าด้วย
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ประกอบวิชาชีพ (6)
คณะกรรมการพัฒนา
พ.ศ. .... ที่มคี ุณภาพ
และผู้แทนภาคประชา คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
สังคม (7)
พ.ศ. ...
ประธาน : นายอาเภอ
เลขานุการ : สสอ.
สานักงานสาธารณสุข
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ติดตาม
อาเภอเป็นสานักงาน
เลขานุการของ
คณะกรรมการ พชอ.
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
การจัดทาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา 1.ประชุมแบบมีส่วน
อาเภอมีแผนและดาเนินการ
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ร่วมเพือ่ วิเคราะห์
ตามแผนมีระบบบริหาร
- มีระบบข้อมูลเป็นฐานเดียวกันใน ปัญหา/ประเด็นการ
จัดการแก้ปญ
ั หาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการวางแผน พัฒนา คัดเลือกประเด็น ชีวิตระดับอาเภอโดยการมี
ดาเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนร่วมทุกภาคส่วน อย่าง
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างน้อย 2 เรื่อง
น้อยอาเภอละ 2 เรื่อง
-ระดับจังหวัดพัฒนาทีมเยี่ยมเสริม 2.จัดทาแผนปฏิบตั ิ
- อาเภอมีระบบข้อมูล
พลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนา
ระดับอาเภอ
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย ชีวิตระดับอาเภอ
- มีกลไกการติดตามให้
2 เรื่อง
3.ดาเนินการตามแผน/ คาปรึกษาการพัฒนา/แก้ไข
แก้ไขปัญหาประเด็นการ คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(UCCARE)
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างน้อย 2 เรื่อง
4.ผลการดาเนินงานของ
แผน/แก้ไขปัญหา
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย
2 เรื่อง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE
การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพ 1.ดาเนินการบริหาร
อาเภอมีการบริหารจัดการ
ชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ จัดการพัฒนาคุณภาพ แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
UCCARE
ชีวิตระดับอาเภอแบบ
ระดับอาเภอ อย่างน้อย 2
บูรณาการและมีส่วน
เรื่องด้วยกระบวนการ
ร่วมทุกภาคส่วน
UCCARE
- มีทีมเยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการ 2.ประเมินผลการ
อาเภอมีผลลัพธ์การพัฒนา
ด้วยกระบวนการดูแล (Caring) และ ดาเนินการพัฒนา/แก้ไข คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
การให้คุณค่า (Appreciation)
ปัญหาสาคัญตามบริบท ตามแนวทาง DHS-PCA
พื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ระดับกระทรวง
ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
- มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทุกอาเภอ
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 50
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ
เป็นเจ้าของและภาวะการณ์นาร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนาไปสู่
การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พ.ศ. ....
2. คณะกรรมการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตระดั บอ าเภอ (พชอ.) มี การประชุ ม จัดท าแผนการ
ดาเนินการและคัดเลือกประเด็นที่สาคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทาง
การพัฒนา DHS – PCA
อาเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอาเภอเป็นหัวหน้าปกครอง
และเป็นผู้นาในการทางานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริม
ให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่
จานวน 878 แห่ง
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง)
อาเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
การรายงาน
สานักงานเขตสุขภาพ / สานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/
โรงพยาบาล
A = จานวนอาเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ
B = จานวนอาเภอ 878 แห่ง
(A/B) ×100
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ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุม จัดทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ ดาเนินการและคัดเลือก
อาเภอ (พชอ.)
ประเด็นที่สาคัญตามบริบทใน
พื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาดาเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่าง
น้อย 2 ประเด็น
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

รอบ 12 เดือน
มีการสรุปผลการดาเนินการทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ โดยกระบวนการชื่นชม
และเสริมพลัง ร้อยละ 50

1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตาม (ร่าง)ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พ.ศ. ....
2. มีแผนและดาเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปั ญหาคุณภาพชีวิตระดั บ
อาเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อยอาเภอละ 2 เรื่อง
3. มีการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือ
ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/
ระดับเขต (External Audit)
1. (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
พ.ศ. ....
2. คู่มือแนวทางการดาเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย
Baseline data
อาเภอที่มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอที่มีคณ
ุ ภาพ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 9 เดือน
มีการดาเนินการ
การบริหารจัดการสร้างกลไก
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การบูรณาการ และมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560
2561
จานวนอาเภอ
-

1. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ผู้อานวยการสานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536
โทรสาร :02 590 1239
E-mail :yyt2508@gmail.com
2. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 1761 โทรศัพท์มือถือ : 090 106 9466
โทรสาร : 0 2590 1802
3. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 5901637 โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536
โทรสาร : 02 590 1631
E-mail : peed.pr@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การดาเนินงาน

โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 1643
โทรศัพท์มือถือ : 089-8296454
โทรสาร : 02 590 1631
E-mail : kavalinc@hotmail.com
2. นางเอื้อมพร จันทร์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 081-1316800
โทรสาร : 02 590 1239
E-mail : auam2702@gmail.com
3. นางสมสินี เกษมศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02 590 1637 โทรศัพท์มือถือ : 081-7472052
โทรสาร : 02 590 1631
E-mail : somnee@hotmail.com

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
ร้อยละของอาเภอที่มี คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พ.ศ. .... ที่มคี ุณภาพ ร้อยละ 50
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) มีคุณภาพยกระดับการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของพื้นที่ อย่างน้อย 2 เรื่อง
เอกสารแนบท้าย
1. แบบรายงานการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561
ตามองค์ประกอบ UCCARE ดังนี้
1) การทางานเป็นทีม (Unity Team)
2) การให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน (Customer Focus)
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี (Community participation)
4) การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation)
5 ) ก า ร แ บ่ ง ปั น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ( Resource sharing and human
development)
6) การดูแลผู้ป่วยและประชาชน (Essential care )
2. แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561
4. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
1
2
3

4

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดาเนินการ
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร
และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร)
มีการขยายการดาเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญและ/
หรือ มีการดาเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถทาซ้าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)
(การดาเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทาได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่
อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ทาทาอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร)
มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น
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5

(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการนาบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร)
มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/พันธกิจองค์กร
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ,
ความสอดคล้องกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ)
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แบบรายงานการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561
ด้านระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System : DHS)
เขตสุขภาพที่.................................จังหวัด..................................................
ข้อมูล ณ วันที่ ........................................................
ชื่อผู้ประสานงานเขต………………………………….
เบอร์โทร....................................... email ; ………
ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด ……………………………
เบอร์โทร...................................... email ; ………

ลาดับ

รายชื่ออาเภอ

การร่วมกันแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่ตาม
บริบท 2 เรื่อง /อาเภอ
(ระบุชื่อเรื่อง การพัฒนา/
แก้ไขปัญหา พชอ.)

ระดับพัฒนา UCARE ในภาพรวม (ระบุระดับ)
1. Unity Team
รอบ 1

1

2

3

อาเภอ
.....................
อาเภอ
.....................
อาเภอ
.....................

O รอบที่ 1
O รอบที่ 2

1..............................
2.............................
1..............................
2.............................
1..............................
2.............................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 2

2. Customer
Focus
รอบ 1

รอบ 2

3.Community
participation

4.Appreciation

5. Resource sharing
and human
development

รอบ 1

รอบ 1

รอบ 1

รอบ 2

รอบ 2

รอบ 2

6. Essential
care
รอบ 1

รอบ 2

ผ่าน/
ไม่ผา่ น
(รอบ 2)
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แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561
เขตสุขภาพที่......................จังหวัด....................................
ข้อมูล ณวันที่ ..........................................................
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร......................................
email ; …………
ชืเขต…………………………
่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร......................................
email ; …………
จังหวัด………………………………….
สถานบริการ

ลา
ดับ

รายชื่อ
อาเภอ

จานวน
รพ.
(แห่ง)

จานวน
ศสม.
(แห่ง)

ทีมหมอครอบครัว

จานวน
รพ.สต.
(แห่ง)

จานวน
ทีมหมอ
ครอบครัว
(อาเภอ)

จานวน
ทีมหมอ
ครอบครัว
(ตาบล)

1
2
3
4
5
...
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ผู้สูงอายุ

จานวน
ทีมหมอ
ครอบครัว
(ชุมชน)

จานวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้สูงอายุ
ติดเตียง

ผู้พิการ

จานวน
ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน

จานวน
ผู้พิการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้พิการ
ที่ต้องได้รับ
การดูแล

O รอบที่ 1

Palliative
Care

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ

จานวน
Palliative
Care
ทั้งหมด

จานวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ทั้งหมด

จานวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า
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แบบรายงานผลการดาเนินงานของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561
เขตสุขภาพที่......................จังหวัด....................................
ข้อมูล ณ วันที่ ..........................................................
ชื่อผู้ประสานงานเขต………………………………….
เบอร์โทร............................. email ; ……
ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด……………………………
เบอร์โทร............................
email ; …
ผู้สูงอายุ
ลาดับ

รายชื่ออาเภอ

1

...................

2

...................

3

...................

4

...................

5

...................

...

...................

จานวน
ผู้สูงอายุ
ติดเตียง

จานวน
ผู้สูงอายุ
ติดเตียง
ที่ได้รับการ
ดูแล

จานวน
ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน
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ผู้พิการ
จานวนผู้สูงอายุ
ติดบ้าน
ที่ได้รับการดูแล

จานวน
ผู้พิการ
ที่ต้องได้รับ
การดูแล

จานวน
ผู้พิการ
ได้รับการดูแล
การดูแล

O รอบที่ 2

Palliative Care
จานวน
Palliative
Care
ทั้งหมด

จานวน
Palliative
Care ที่ได้รับ
การดูแล

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ
จานวนเด็ก
จานวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
อายุ 0-5 ปี
ที่มีพัฒนาการ ที่มีพัฒนาการล่าช้า
ล่าช้า
และได้รับการดูแล
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UCCARE

1) เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริม่
ดาเนินการ

2) ขยายการดาเนินการ

3) ดาเนินการเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4) เรียนรู้

5) บูรณาการ

คาสาคัญและนิยามปฏิบัติการ

unity team

มีแนวทางที่จะทางานร่วมกันและ
ดาเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบ

มีการทางานร่วมกันเป็น
ทีมในบางประเด็นและ/
หรือ มีภาคีภาคส่วนร่วม
ด้วย

cross functionalเป็นteam
ระหว่างฝ่ายคิดวางแผนและ
ดาเนินการร่วมกัน โดยมีภาคี
ภาคส่วนร่วมด้วยบางส่วน

fully integrateเป็น
โครงข่ายทีมเดียวกันทั้ง
แนวตั้งและแนวราบ โดยมี
ภาคีภาคส่วนร่วมด้วย

ชุมชน ภาคีภาคส่วน
ต่างๆร่วมเป็นทีมกับ
เครือข่ายสุขภาพในทุก
ประเด็นสุขภาพสาคัญ

ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึงทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.),
ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบและ/
หรือทีมข้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ)

customer
focus

มีช่องทางในการรับรู้และเข้า
ใจความต้องการของประชาชน
และผูร้ ับบริการเป็นแบบ
reactive

มีช่องทางในการรับรู้และ
เข้าใจความต้องการของ
ประชาชนและผู้รับบริการ
ที่หลากหลายอย่างน้อยใน
กลุ่มที่มีปญ
ั หาสูง

มีช่องทางการรับรู้และเข้า
ใจความต้องการของประชาชน
และผูร้ ับบริการแต่ละกลุ่ม
ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
และนามาแก้ไขปรับปรุง
ระบบงาน

มีการเรียนรู้และพัฒนาช่อง
ทางการรับรู้ความต้องการ
ของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้
สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการถูกนามา
บูรณาการกับระบบงาน
ต่างๆจนทาให้ประชาชน
เชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน
และมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ความต้องการของประชาชนและ
ผู้รับบริการ(Health Need )
หมายถึงประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นพัฒนาที่ประชาชนและ
ผู้รับบริการจาเป็นต้องได้รับโดย
หมายรวมทั้งในส่วนของ felt
need (เช่น การรักษาฟื้นฟู)และ
unfelt need (เช่น บริการ
ส่งเสริมป้องกัน)

community
participation

มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านสุขภาพ

ดาเนินการให้ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายร่วมรับรูร้ ่วม
ดาเนินการด้านสุขภาพ ใน
งานที่หลากหลายและ
ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น

ชุมชน และภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมคิดร่วมดาเนินการ
ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
กับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
และมีการขยายวงได้ค่อนข้าง
ครอบคลุม

ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ดาเนินการด้านสุขภาพและ
มีการทบทวน เรียนรู้
ปรับปรุงกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น

ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ร่วมดาเนินการอย่างครบ
วงจรรวมทั้งการ
ประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้าของการดาเนินงาน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ระดับของการมีส่วนร่วม:
รับรู้ ร่วมคิด
ร่วมดาเนินการ
และร่วมประเมินผล
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UCCARE

1) เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริม่
ดาเนินการ

2) ขยายการดาเนินการ

3) ดาเนินการเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4) เรียนรู้

5) บูรณาการ

คาสาคัญและนิยามปฏิบัติการ

appreciation

มีแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจน
หรือเริม่ ดาเนินการในการดูแล
พัฒนาและสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากร

มีการขยายการดาเนินการ
ตามแนวทางหรือวิธีการใน
การดูแล พัฒนา และสร้าง
ความพึงพอใจของ
บุคลากรเพิ่มขึ้นในแต่ละ
หน่วยงานหรือในแต่ละ
ระดับ

ดาเนินการตามแนวทางหรือ
วิธีการดูแลพัฒนาและสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพัน
(engagement) ของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภารกิจที่
จาเป็นอย่างเป็นระบบ

เครือข่ายสุขภาพมีการ
เรียนรู้ทบทวนกระบวนการ
ดูแล พัฒนา และสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบริบท

สร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
ให้บุคลากรมีความสุข
ภูมิใจรับรู้คุณค่าและเกิด
ความผูกพันในงานของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ความผูกพัน (engagement)
หมายถึงการที่บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อให้บรรลุพนั ธกิจขององค์กร

Resource
sharing and
human
development

มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและ พัฒนา
บุคลากรร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

มีการดาเนินการร่วมกันใน
การใช้ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ในบาง
ประเด็นหรือบางระบบ

มีการจัดการทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมตาม
บริบท และความจาเป็นของ
พื้นที่เพื่อสนับสนุนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของเครือข่าย
สุขภาพ

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดการทรัพยากรและ
พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

มีการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึดเป้าหมาย
ของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่
มีกาแพงกั้น)และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน
ส่งผลให้เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน

Resource หมายถึง คน เงิน
ของ ความรู้รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยนาเข้า (input) ของการ
ทางาน

Essential care

มีแนวทางหรือเริ่มดาเนินการ
จัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่
จาเป็นในแต่ละกลุม่ ตามบริบทของ
ชุมชน

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
ตามบริบท และตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ประชาชน และชุมชน
บางส่วน โดยเฉพาะกลุม่ ที่
มีปัญหาสูง

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
ตามบริบท ตามความต้องการ
ของผู้รับบริการประชาชนแต่
ละกลุม่ และชุมชนที่
ครอบคลุม ประชากรส่วนใหญ่

มีการเรียนรู้ ทบทวน การ
จัดระบบดูแลสุขภาพ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพอย่างบูรณาการ
ร่วมกับประชาชน ชุมชน
ภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ประชาชนมี
สถานะสุขภาพดี

Essential Careหมายถึงบริการ
ด้านสุขภาพที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน โดยสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและเป็นไปตาม
ศักยภาพของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 8. ร้อยละของจั งหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Outcome Indicator)

และทีมตระหนักรู้

สถานการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต
ทาให้ ต้องมีก ารติดตามประเมิน สถานการณ์โ รคและภัยสุ ขภาพ เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ภ าวะฉุ กเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพื่อปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุ ขได้ทัน ที ตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุ ขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
2. การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
ผู้ บั ญ ช า ก า ร แ ล ะ ร อ ง ผู้ พั ฒ น า ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตรวจสอบหลักฐาน
จั ง ห วั ด มี ผู้ บั ญ ช า ก า ร
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการ - รายชื่อ นพ.สสจ. หรือ รอง นพ. เห ตุ การ ณ์ ฉุ กเฉิ นทา ง
ท า ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ( EOC) สสจ.ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การภาวะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม
โครงสร้ า งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ระดับจังหวัด
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการ โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุ ก เฉิ น (EOC) ระดั บ
ฝึ ก อบรม ICS ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
จั ง หวั ด ได้ รั บ การอบรม
(จ านวน 9 ชั่ ว โมง จั ด โดยกรม
ห ลั ก สู ต ร ICS ส า ห รั บ
ควบคุมโรค อย่างน้อยจังหวัดละ
ผู้บริหาร
2 คน)
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
มี ที มตระหนั กรู้ สถานการณ์ การจั ด เตรี ย มการเฝ้ า ตรวจสอบหลักฐาน
จั ง หวั ด มี ก ารเฝ้ า ระวั ง
(SAT) ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้า ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น - รายชื่อการจัดเวร SAT ในภาวะ ตรวจจั บ และประเมิ น
ระวัง ตรวจจับ และประเมิน สถานการณ์ โ รคและภั ย ปกติ ประจ าเดื อน/ปี งบประมาณ สถานการณ์ ก ารเกิ ด โรค
สถานการณ์การเกิดโรคและ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ที ม 2561
และภั ย สุ ข ภาพ โดยที ม
ภัยสุขภาพ
ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ ภ าวะ - รายชื่อการจัดทาทะเบียน SAT ใน ตระหนั ก รู้ ส ถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 ( SAT) ( ภ า ว ะ ป ก ติ มี
ระดับจังหวัด
โดยชื่อไม่ซ้ากับ SAT ภาวะปกติ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตระหนั ก รู้
- Outbreak Verification list ทุก สถานการณ์ อ ย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์
จั ง หวั ด ละ 3 คน และ
- Spot Report ร า ย ง า น ฉ บั บ ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4
เบื้ องต้ น ภายใน 120 นาที และ คน)
ฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์
- รายชื่ อปฏิ บั ติ งานตระหนั ก รู้
สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50
ผ่ านการฝึ กปฏิ บั ติ SAT ตามเวร
ประจาสัปดาห์ (ที่ กรมควบคุมโรค
หรื อ สคร.) หรื อ ผ่ านอบรมแนว
ทางการปฏิบัติงาน
มีการจัดทีมปฏิบัติการระดั บ การจั ด เตรี ย มการเฝ้ า ตรวจสอบหลักฐาน
จั ง หวั ด มี ที ม ปฏิ บั ติ ก าร
จั ง ห วั ด ใ น ส่ ว น ภ า ร กิ จ ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น - รายชื่ อ การจั ด ตั้ ง ที ม ปฏิ บั ติ ก าร ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ใ น ส่ ว น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ( Operation สถานการณ์ โ รคและภั ย ระดั บจังหวั ด (เช่น MERT, mini ภ า ร กิ จ ป ฏิ บั ติ ก า ร
Section) เพื่อปฏิบัติการใน สุ ข ภ า พ แ ล ะ ที ม MERT , EMS , MCATT , CDCU/ ( Operation Section)
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิ น ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ ภ าวะ SRRT ฯ)
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในภาวะ
ทางสาธารณสุข
ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
ปกติและภาวะฉุกเฉินทาง
ระดับจังหวัด
สาธารณสุข
มี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความ การจั ด เตรี ย มการเฝ้ า ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีข้อมูลระดับความ
เสี่ ย งส าคั ญ ของโรคและภั ย ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น - รายงานการวิเคราะห์ระดับความ เสี่ยงสาคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด
สถานการณ์ โ รคและภั ย เ สี่ ย งส า คั ญ ข องโ ร ค แ ล ะ ภั ย สุขภาพระดับจังหวัด
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ที ม สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ต า ม
ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ ภ าวะ template ที่ ก ร ม ค วบ คุ ม โ ร ค
ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ก าหนด (ใช้ ต าราง Risk Matrix
ระดับจังหวัด
(ต า ม WHO guideline) ห รื อ
Risk Assessment algorithm ก็
ได้)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด
มี กา ร ย กร ะ ดั บ เ ปิ ด ศู น ย์ การซ้ อ มแผนตามระบบ ตรวจสอบหลักฐาน
จั ง ห วั ด มี Incident
ป ฏิ บั ติ กา ร ภ า วะ ฉุ กเ ฉิ น บั ญ ชาการ เห ตุ ก าร ณ์ - มี Incident Action Plan (IAP) Action Plan (IAP) ข อ ง
( EOC) ห รื อ มี ก า ร ซ้ อ ม ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ของเหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นใน เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ อ าจ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด
ทางสาธารณสุขในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

จังหวัด เพื่อ รองรับ การเปิด ศูน ย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
- หรือ มีการซ้อมแผน โดยกาหนด
วิธีปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อสั่งการ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกิดขึ้นในจังหวัดหรือมีการ
ซ้ อ มแผนโดยก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการ
ไปยังหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค สานักระบาดวิทยา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์นคร เปรมศรี

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักระบาดวิทยา

นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
สานักระบาดวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02 590 1776
e-mail :
nakorn.premsri@gmail.com
Tel. 02 590 1793
e-mail :
borworn67@gmail.com
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ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
กากับตัวชี้วัด
จัดเก็บตัวชี้วัด
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Promotion, Prevention &Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
เชิงปริมาณ
จังหวัด
14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง
สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ของกลุ่ ม ภารกิ จ ต่ า งๆ ภายใต้ ร ะบบบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากร
ให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทางาน
และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท างานแล้ ว ยั ง หมายรวมถึ ง ระบบงาน และบุ ค ลากรที่ ร่ ว ม
ปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วยด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติ ดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้ อ มทั้ ง แจ้ งเตื อ นแก่ ผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ
ทีมปฏิบัติการ/ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) หมายถึง ทีมภาคสนามที่
สามารถลงพื้นที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคและภัยสุขภาพที่ลง
ปฏิบัติการ เช่น MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กาหนด
ขึ้นโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
กาหนดเป้ าหมาย ระยะเวลา ยุท ธศาสตร์ และวิธี การปฏิ บัติ การตอบโต้ ภาวะฉุก เฉิ น
รวมทั้งหน่วยงานที่นาไปปฏิบัติ
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 จังหวัด

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได้
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
จังหวัดทุกจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จานวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
รายการข้อมูล 2
B = จานวนจังหวัดทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1,2, 3 และ4
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

ปี 2561 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85)
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดาเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้
(ร้อยละ 85)
ปี 2561 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85)
ปี 2562 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90)
ปี 2563 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95)
ปี 2564 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง
สาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ระดั บ จั งหวั ด ได้ รั บ การอบรม
หลักสูตร ICS สาหรับผู้บริหาร
2
จัดทีมปฏิบตั ิการระดับจังหวัด
ในส่วนภารกิจปฏิบัติการ
(Operation Section) เพื่อ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล
- หลักฐานรายชื่อ นพ.สสจ. หรือ รอง นพ.
สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS สาหรับ
ผู้บริหาร (จานวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรม
ควบคุมโรค) อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน

จั ด ที ม ตระหนั ก รู้ ส ถานการณ์
(SAT) ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ เฝ้ า
ระวั ง ตรวจจั บ และประเมิ น
สถานการณ์การเกิดโรคและภัย
สุ ข ภ า พ ( ภ า ว ะ ป ก ติ มี ชื่ อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ะ ห นั ก รู้
สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ
3 คน และ ภาวะฉุกเฉินจังหวัด
ละ 4 คน)

- รายชื่อการจัดเวร SAT ภาวะปกติ
ประจาเดือน/ปีงบประมาณ 2561
- รายชื่อการจัดทาทะเบียน SAT ภาวะ
ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 โดยชื่อไม่
ซ้ากับ SAT ภาวะปกติ
- ส า ม า ร ถ จั ด ท า Outbreak
Verification list ทุกสัปดาห์
- สามารถจัดทา Spot Report ได้ตาม
เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
- ผู้ มี ร ายชื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตระหนั ก รู้

3
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่าน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ SA ตามเวรประจ า
สัปดาห์ (ที่ กรมควบคุมโรค หรือ สคร.)
หรือผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน
4
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสาคัญ - มี ร ายงานการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความ
ของโรคและภั ย สุ ข ภาพระดั บ เสี่ยงสาคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด
จังหวัด ตาม template ที่กรมควบคุม
โรคกาหนด
5
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น - มี Incident Action Plan (IAP) ของ
(EOC) ระดับจังหวัด มีการซ้อม เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
แผน หรื อ มี ก ารยกระดั บ เปิ ด จั ง หวั ด เพื่ อ ร องรั บ กา รเ ปิ ด ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง ปฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (EOC) หรื อ
สาธารณสุขในพื้นที่
ซ้ อ มแผน โดยก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
พร้ อ มทั้ ง ข้ อ สั่ ง การไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้อง
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีศูนย์
ร้อยละ
80
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
จริง
1. ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901776
โทรศัพท์มือถือ : 2. นางวัชรี แก้วนอกเขา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 02-5901793 โทรสาร: 02-5901784
E-mail: wacharr@hotmail.com
3. น.ส.บวรวรรณ ดิเรกโภค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 083 831 8999
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : borworn67@gmail.com
4. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 090 706 6550
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : milkthanatcha@gmail.com
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นางวัชรี แก้วนอกเขา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ : 02-5901793 โทรสาร: 02-5901784
E-mail: wacharr@hotmail.com
2. น.ส.บวรวรรณ ดิเรกโภค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรศัพท์มือถือ : 083 831 8999
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : borworn67@gmail.com
3. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรศัพท์มือถือ : 090 706 6550
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : milkthanatcha@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 9. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุ น้อยกว่า 15 ปี (Outcome
Indicator)
สถานการณ์
- ระดับโลก: รายงานการจมน้าระดับโลกขององค์การอนามัยโลก พบว่า การจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า
๑๕ ปี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดย
มีจานวนการเสียชีวิตปีละ 140,219 คน
- ประเทศไทย: เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้าสูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งมากกว่าทุกสาเหตุทั้งโรค
ติดเชื้อและไม่ติด เชื้อ เฉลี่ย ปีล ะ 1,01๖ คน (ปี พ.ศ. 2550 - 2559) ซึ่งลดลงมากกว่าร้อ ยละ 50
นับตั้งแต่ปลายปี 2549
- ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) เท่ากับ 713 คน หรืออัตราต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 6.2
- อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การจมน้าในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ากว่า ๕ ปี ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมามี
แนวโน้มสูงมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุ
- ปัจจัยเสี่ยงจากการจมน้ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มัก
เกิดจากปัจจัยทางด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และการจัดการแหล่งน้าภายในบ้านและบริเวณบ้าน ส่วนเด็กอายุ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้น ไป มัก เกิด จากการปัจ จัย ด้า นตัว เด็ก เองที่มัก ชวนกัน ไปไปเล่น น้า ประกอบกับ เด็ก ไม่มี
ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้า ไม่ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ปัจจัยด้านการจัดการแหล่งน้าบริเวณรอบๆ บ้านและในชุมชน
จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยง ใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 7.5 หรือจานวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
จานวน 3๐ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธ ยา สระบุรี กาญจนบุรี
เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลาภู
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อานาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ชุมพร
สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) : พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ
5 - 7.4
จานวน 2๑ จังหวัด ได้แก่ ลาปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุทัยธานี กาแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี
นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ
ระนอง สงขลา นราธิวาส
- พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5
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จานวน 26 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย อุตรดิตถ์
ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร
กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

การตรวจติดตาม

๑. จานวนทีมผู้ก่อการ
ดี (Merit Maker)
๒. ร้อยละของเด็กอายุ
ต่ากว่า 2 ปี ที่ใช้
คอกกั้นเด็ก
(Playpen)
๓. ร้อยละการจมน้า
ของเด็กทุกรายที่มี
การสอบสวน
๔. อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้าของ
เด็ก

1. การค้นหา/สนับสนุน/สร้าง ทีม
เครือข่ายผู้ก่อการดี ป้องกันการ
จมน้า
2. การติดตามประเมินรับรองทีม
ผู้ก่อการดีฯ
๓. สนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ
ต่ากว่า 2 ปี ใช้คอกกั้นเด็ก
(Playpen)
๔. สอบสวนการจมน้าของเด็กทุ ก
ราย
หมายเหตุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึง
ทีมที่มีการดาเนินงานป้องกันการจมน้า
ในรูปแบบสหสาขา และใช้ทรัพยากร
ที่มีในพื้นที่ โดยมีการดาเนินงาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังนี้
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี
(ปริมาณและคุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้าเสีย่ ง (3 แห่ง)
3) การดาเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1 แห่ ง ) (สอนครู พี่ เ ลี้ ย งทุ ก คน,
สอนให้เด็กรูจ้ ักแหล่งน้าเสี่ยง และ
จั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม ภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ)
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถาน
บริการสาธารณสุข/ชุมชน (3 แห่ง)
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้า
เพื่อเอาชีวิตรอด (มีครูสอน ๕ คน
และเด็กได้เรียน 100 คน)
6) การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
(ทุ ก 4 เดือน)

รอบที่ 1
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
การจมน้าเป็นรายอาเภอย้อนหลัง 5
ปี ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ร้อยละ ๒๕ ของเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
ในพื้นที่มีการทีใ่ ช้คอกกั้นเด็ก
3. ร้อยละการจมน้าของเด็ก ทุกรายที่มี
การสอบสวน
รอบที่ 2
1. จานวนทีมผู้ก่อการดีในแต่ละจังหวัด
ตามที่กาหนด ดังนี้
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่
เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ ๗
0 ของจานวนอาเภอในจังหวัด มีทีม
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่าง
น้อยอาเภอละ 1 ทีม
- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): ร้อยละ ๓0
ของจานวนอาเภอในจังหวัด มีทีม
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่างน้อย
อาเภอละ 1 ทีม
2. ร้อยละ ๕๐ ของเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
ในพื้นที่มีการทีใ่ ช้คอกกั้นเด็ก
(Playpen)
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่ จมน้าทุก
รายได้รับการสอบสวน
๔. จานวนการเสียชีวิตลดลงตามทีก่ าหนด
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 2๕
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ ๒๐
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงร้อยละ 1๐

ผลลัพธ์
ที่ต้องการ
1. จังหวัดมี ทีม
ผู้ก่อการดี
ตามที่กาหนด*
2. ร้อยละ 50
ของจานวนเด็ก
อายุต่ากว่า 2
ปี ในพื้นที่ที่ใช้
คอกกั้นเด็ก
๓. ร้อยละ ๑๐๐
ของเด็กที่จมน้า
ทุกรายได้รับการ
สอบสวน
๔. จังหวัดมี
จานวนการ
เสียชีวิตลดลง
ตามที่กาหนด*
*เป้าหมายราย
จังหวัดและเขต
ตามเอกสาร แนบ
ท้าย

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดตามคู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดีหรือแนวทางสาหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดาเนินงานป้องกั นการจมน้า ฉบับ
ปรับปรุง พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com
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เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1) จานวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ระดับเขต : แตกต่างกันในแต่ละเขต (เอกสารแนบท้าย ๑)
ระดับจังหวัด : แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด (เอกสารแนบท้าย ๒)
หมายเหตุ การคิดเป้าการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมใหม่
- พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจานวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจานวนอาเภอ
- พื้นที่สีเขียว มีจานวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจานวนอาเภอ
2) ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ที่ใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen)
ระดับเขต/จังหวัด: ร้อยละ 50 ของจานวนเด็ก อายุต่ากว่า 2 ปี ในพื้นที่ที่ใช้คอกกั้นเด็ก
3) ร้อยละการจมน้าของเด็กที่มีการสอบสวน
ระดับเขต/จังหวัด: ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่จมน้าทุกรายได้รับการสอบสวน
4) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็ก
ระดับประเทศ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปีต่อประชากรเด็ก
แสนคน เท่ากับ ๔.๕ (หรือจานวนการเสียชีวิต ไม่เกิน ๕๔๐ คน)
ระดับเขต : แตกต่างกันในแต่ละเขต (เอกสารแนบท้าย ๑)
ระดับจังหวัด : แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด (เอกสารแนบท้าย ๒)
หมายเหตุ การคิดเป้าลดจานวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:
- พื้นที่สีแดง ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
- พื้นที่สีเหลือง ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
- พื้นที่สีเขียว ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
มาตรการดาเนินงานที่สาคัญ
๑) การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้า (ทีมใหม่)
๒) เน้นกลุ่มเด็กเล็กต่ากว่า 5 ปีมากขึ้น และการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) ในครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่า
กว่า ๒ ปี
๓) การเฝ้าระวัง และการสอบสวน
แนวทางการตรวจติดตาม
1) จานวนทีมผู้ก่อการดีในแต่ล ะจังหวัด ตามที่กาหนด ดังนี้
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ ๗0 ของจานวนอาเภอ
ในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม
- เขตพื้นที่เสี่ย งน้อย (เขีย ว): ร้อยละ ๓0 ของจานวนอาเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม
2) ร้อยละ ๕๐ ของเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีมีการใช้คอกกั้นเด็ก
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่จมน้าทุกรายได้รับการสอบสวน
๔) จานวนการเสียชีวิตลดลงตามที่กาหนด
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 2๕
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ ๒๐
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงร้อยละ 1๐
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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Template ตัวชี้วัด (ตาม template กสธ.)
ภาพประเทศ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
< 135 คน
< 270 คน

รอบ 9 เดือน
< 405 คน

รอบ 12 เดือน
< 540 คน

ไตรมาสที่ ๓ *
จานวนทีมผู้ก่อการดี
ในแต่ละจังหวัด
ตามค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด

ไตรมาสที่ ๔ *
จานวนการเสียชีวิต
ลดลงตามค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด

กาหนด Small Success รายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑
ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ที่จมน้าทุกรายได้รับ
การสอบสวน

ไตรมาสที่ ๒
ร้อยละ ๒๕ ของจานวน
เด็กอายุต่ากว่า ๒ ปี
ในพื้นทีม่ ีการใช้
คอกกั้นเด็ก (Playpen)

หมายเหตุ: *รายละเอียดค่าเป้าหมายรายจังหวัดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เอกสารแนบท้าย ๑

เป้าหมายการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
และจานวนทีมผู้ก่อการดี ปี ๒๕61 จาแนกตามเขตบริการสุขภาพ
การเสียชีวิต, อัตรา (จานวนคน)
เขต/พื้นที่

ผู้ก่อการดี (ทีม)

Baseline ปี 59

เป้าหมาย ปี 61

Baseline ปี 60
(ทีมทองแดง)

เป้าหมาย ปี 61

1

3.1 (26)

2.1 (18)

25

41

2

6.2 (37)

4.5 (27)

71

32

3

7.6 (38)

5.4 (27)

35

37

4

5.2 (46)

3.6 (32)

25

46

5

7.6 (68)

5.6 (50)

53

44

6

7.0 (77)

5.2 (57)

68

46

7

8.0 (67)

5.9 (49)

75

56

8

8.1 (82)

5.9 (60)

78

61

9

7.6 (92)

5.7 (69)

217

54

10

7.0 (58)

5.0 (42)

117

45

11

4.7 (41)

3.3 (29)

106

38

12

5.4 (60)

4.0 (45)

25

46

กทม.

2.4 (21)

1.7 (15)

0

35

ทั้งประเทศ

6.2 (713)

4.5 (520)

895

581

แหล่งข้อมูล : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
วิเคราะห์ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(ข้อมูลอาจแตกต่างจากที่ กยผ. รายงาน เนื่องจากข้อมูลรายงานเดิมมีเหตุการณ์จากเรือล่มร่วมด้วย)
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เอกสารแนบท้าย 2

เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ
จาแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2561 (* Base line ปี 2559 ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)
เขต ลาดับ

จังหวัด

จานวนตาย
ปี 59
(คน)

1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1
2
3
4
5

3

1
2
3
4
5

4

1
2
3
4
5
6
7
8

5

1
2
3
4
5
6

ลาพูน
น่าน
เชียงใหม่
แพร่
พะเยา
ลาปาง
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
รวมเขต 1
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
ตาก
รวมเขต 2
พิจิตร
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
นครสวรรค์
ชัยนาท
รวมเขต 3
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
นครนายก
รวมเขต 4
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร

1
2
7
1
2
6
0
7
26
3
8
10
9
7
37
7
4
8
17
2
38
13
5
6
9
2
1
7
3
46
17
2
3
8
10
5

ประชากร
เด็ก

อัตรา

54,881
73,969
251,609
58,868
64,506
93,846
51,554
190,120
839,353
69,960
138,888
94,082
170,581
124,799
598,310
89,174
56,899
129,117
172,692
50,878
498,760
138,460
190,215
197,700
112,943
31,863
44,339
121,719
42,667
879,906
150,596
28,776
97,123
80,117
139,966
96,503

1.8
2.7
2.8
1.7
3.1
6.4
0.0
3.7
3.1
4.3
5.8
10.6
5.3
5.6
6.2
7.8
7.0
6.2
9.8
3.9
7.6
9.4
2.6
3.0
8.0
6.3
2.3
5.8
7.0
5.2
11.3
7.0
3.1
10.0
7.1
5.2
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เป้าหมายปี 61
(ไม่เกิน)
จานวน (คน) อัตรา

0
1
6
0
1
4
0
6
18
2
6
7
7
5
27
5
3
6
12
1
27
9
4
5
6
1
0
5
2
32
12
1
2
6
8
4

0.0
1.4
2.4
0.0
1.6
4.3
0.0
3.2
2.1
2.9
4.3
7.4
4.1
4.0
4.5
5.6
5.3
4.6
6.9
2.0
5.4
6.5
2.1
2.5
5.3
3.1
0.0
4.1
4.7
3.6
8.0
3.5
2.1
7.5
5.7
4.1

จานวน เป้าหมายทีม
อาเภอ ผูก้ ่อการดี
(แห่ง)

(ทีม)

8
15
25
8
9
13
7
18
103
9
9
9
11
9
47
12
8
11
15
8
54
16
6
7
13
6
7
11
4
70
13
3
8
8
10
3

3
5
8
3
3
10
3
6
41
3
7
7
8
7
32
9
6
8
11
3
37
12
2
3
10
5
3
8
3
46
10
3
3
6
7
3
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เขต ลาดับ

จังหวัด

จานวนตาย
ปี 59
(คน)

7
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

1
2
3
4

8

1
2
3
4
5
6
7

9

1
2
3
4

10

1
2
3
4
5

11

1
2
3

ราชบุรี
นครปฐม
รวมเขต 5
ระยอง
ตราด
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
รวมเขต 6
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
รวมเขต 7
เลย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
สกลนคร
รวมเขต 8
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
รวมเขต 9
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
ยโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
รวมเขต 10
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

14
9
68
18
1
10
12
8
19
5
4
77
13
8
16
30
67
14
7
4
22
8
10
17
82
23
13
38
18
92
2
5
3
29
19
58
4
16
9

ประชากร
เด็ก

อัตรา

143,434
152,441
888,956
140,926
38,808
107,150
127,528
87,315
287,990
92,448
224,566
1,106,731
167,305
153,730
212,532
298,925
832,492
112,732
92,779
85,647
281,341
91,122
135,208
214,959
1013788
257,188
299,277
460,545
194,795
1,211,805
63,736
66,034
88,953
350,592
263,771
833,086
109,857
212,401
91,144

9.8
5.9
7.6
12.8
2.6
9.3
9.4
9.2
6.6
5.4
1.8
7.0
7.8
5.2
7.5
10.0
8.0
12.4
7.5
4.7
7.8
8.8
7.4
7.9
8.1
8.9
4.3
8.3
9.2
7.6
3.1
7.6
3.4
8.3
7.2
7.0
3.6
7.5
9.9

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายปี 61
(ไม่เกิน)
จานวน (คน) อัตรา

10
7
50
13
0
7
9
6
15
4
3
57
9
6
12
22
49
10
5
3
16
6
8
12
60
17
11
28
13
69
1
3
2
21
15
42
3
12
6

7.0
4.6
5.6
9.2
0.0
6.5
7.1
6.9
5.2
4.3
1.3
5.2
5.4
3.9
5.6
7.4
5.9
8.9
5.4
3.5
5.7
6.6
5.9
5.6
5.9
6.6
3.7
6.1
6.7
5.7
1.6
4.5
2.2
6.0
5.7
5.0
2.7
5.6
6.6

จานวน เป้าหมายทีม
อาเภอ ผูก้ ่อการดี
(แห่ง)

(ทีม)

10
7
62
8
7
9
11
7
11
10
6
69
18
13
20
26
77
14
6
8
20
9
12
18
87
17
23
32
16
88
7
7
9
25
22
70
8
19
8

7
5
44
6
3
7
8
5
8
7
2
46
13
10
14
19
56
10
5
3
14
7
9
13
61
12
7
23
12
54
3
5
3
18
16
45
3
14
6
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เขต ลาดับ

จังหวัด

จานวนตาย
ปี 59
(คน)

5
6
7
8
12

1
2
3
4
5
6
7

ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
พังงา
ระนอง
รวมเขต 11
สตูล
ยะลา
ตรัง
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
พัทลุง
รวมเขต 12
กรุงเทพมหานคร
ทั่วประเทศ

1
8
1
2
41
7
6
3
15
16
11
2
60
21
713

ประชากร
เด็ก

อัตรา

85,230
292,149
52,099
35,379
878,259
75,974
138,326
127,373
291,775
185,991
202,648
95,241
1,117,328
872,720
1,571,494

1.2
2.7
1.9
5.7
4.7
9.2
4.3
2.4
5.1
8.6
5.4
2.1
5.4
2.4
6.2

เป้าหมายปี 61
(ไม่เกิน)
จานวน (คน) อัตรา

0
7
0
1
29
5
5
2
12
12
8
1
45
15
520

0.0
2.4
0.0
2.8
3.3
6.6
3.6
1.6
4.1
6.5
3.9
1.0
4.0
1.7
4.5

จานวน เป้าหมายทีม
อาเภอ ผูก้ ่อการดี
(แห่ง)

(ทีม)

3
23
8
5
74
7
8
10
16
12
13
11
77
50
928

1
7
3
4
38
5
3
3
12
9
10
4
46
35
581

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560)
วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(* ข้อมูลอาจแตกต่างจากที่ กยผ.รายงาน เนื่องจากข้อมูลเดิมมีเรือล่มร่วมด้วย)
หมายเหตุ: 1) พื้นที่สีแดงเป็นพืน้ ที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจานวนคนเสียชีวติ ตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไป) คานวณเป้าการลดโดยให้จานวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
2) พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5-7.4) คานวณเป้าการลดโดยให้
จานวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
3) พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5) คานวณเป้าการลดโดยให้จานวนการ
เสียชีวิตลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
4) ใช้ข้อมูลจานวนการเสียชีวิตจากใบมรณบัตรปีพ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
5) อัตรา หมายถึง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าในเด็ก (อายุตากว่
่ า 15 ปี) ต่อประชากรเด็กแสนคน
6) การคิดค่าเป้าหมายผู้ก่อการดี
 พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจานวนทีมผู้กอ่ การดีอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจานวนอาเภอ
 พื้นที่สีเขียว มีจานวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจานวนอาเภอ
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ค้านิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
เชิงปริมาณ
ประเทศ
17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี
การจมน้้า หมายถึง การจมน้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้า และภัยพิบัติ
พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่า
หรือเท่ากับ 7.5 หรือจานวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (จานวน 30 จังหวัด ได้แก่
สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี
หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อานาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี
ชุมพร สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร)
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน
เท่ากับ 5 - 7.4 (จานวน 21 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุทัยธานี
กาแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม
ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส)
พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5
(จานวน 26 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮอ่ งสอน เชียงราย
อุตรดิตถ์ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ
บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง)

เกณฑ์เป้าหมาย: อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี แสนคน
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
< 4.5
< 4.0
< 3.5
< 3.0
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้
เด็กที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
A = จานวนเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้า
B = จานวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
(A/B) x 100,000
ไตรมาสที่ 4

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค้านวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
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เกณฑ์การประเมิน : จานวนการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (เป้าหมายระดับประเทศ)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 135 ค
< 270 คน
< 405 คน
< 540 คน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 120 คน
< 240 คน
< 360 คน
< 480 คน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 105 คน
< 210 คน
< 315 ค
< 420 คน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 90 คน
< 180 คน
< 270 คน
< 360 คน
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายระดับจังหวัด
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน*
รอบ 12 เดือน*
ร้อยละ 100 ของเด็ก
ร้อยละ 25 ของจานวน
จานวนทีมผู้ก่อการดี
จานวนการเสียชีวิตลดลง
ที่จมน้าทุกราย
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
ในแต่ละจังหวัด
ตามค่าเป้าหมาย
ได้รับการสอบสวน
ในพื้นทีม่ ีการใช้
ตามค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด
คอกกั้นเด็ก (Playpen)
ที่กาหนด
หมายเหตุ: *รายละเอียดค่าเป้าหมายรายจังหวัดสามารถ download ได้ที่ www.thaincd.com
เป้าการสร้างทีมผู้กอ่ การดี (Merit Maker) ทีมใหม่:
เป้าลดจ้านวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:
 พื้นที่สีแดง
ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
 พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจานวนทีม

พื
น
้
ที
ส
่
เ
ี
หลื
อ
ง
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจานวนอาเภอ
 พื้นที่สีเขียว
ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
 พื้นที่สีเขียว มีจานวนทีม
อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจานวนอาเภอ
วิธีการประเมินผล :
ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้าในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
อัตรา
>5.1 >4.9 - 5.1 >4.7 - 4.9 >4.5 - 4.7
<4.5
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้า
2. แนวทางการดาเนินงานป้องกันการจมน้าในชุมชน
3. สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้า ของสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สานักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
5.9
อัตราต่อ
6.1
5.9
รอข้อมูล
ประชากรเด็ก
แสนคน
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน

1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-590 3967
โทรศัพท์มือถือ: 086-5167476
โทรสาร: 02-5903968
E - mail: jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590 3967
E – mail: som_atat@yahoo.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-590 3967
โทรสาร: 02-5903968
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590 3967
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 10. อัตราการเสียชีวิตจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (Outcome Indicator)
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
การบาดเจ็บเป็นปัญหาที่สาคัญที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต พิการและก่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ และสั งคมทั่ว ทุกแห่ งในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คน คาดการณ์ว่าระหว่าง
พ.ศ. 2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมี
ผู้เสี ย ชีวิตจากอุบั ติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น อย่ างมากในประเทศที่มีรายได้ต่าและปานกลางถ้าปราศจากการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
1) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ส าหรั บ ประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภั ยทางถนนของโลก (Global
Status Report on Road Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการ
สารวจ 180 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คิดเป็น
อัตรา 17.3 ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ และ
จากรายงานดังกล่าว ได้ป ระมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย
36.2 รายต่อแสนประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและ
อาเซียน ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด และในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา จากข้อมูล
มรณะบัตร พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 19.21 ต่อประชากรแสนคน
2) เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประเทศ และสอดคล้องเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs โดย
หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จานวน 17
เป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนใน
ทุกวัย ข้อ 3.6 ลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี
2563 การกาหนดให้ลดจานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถือเป็นก้าวครั้งสาคัญต่อ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับมากขึ้นว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนน เป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก
สาหรับในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ส่วนเป้าหมายในระดับเขตและจังหวัดให้
ลดการจานวนผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 21 จากฐานข้อมูลมรณบัตรปี พ.ศ. 2553-2555 โดยคานวณจากค่ามัธย
ฐาน 3 ปี (รายละเอียดของแต่ละจังหวัดอยู่ในเอกสารแนบท้าย)
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้นในปีงบประมาณ 2561
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใน 4 มาตรการ
หลัก แต่จะมุ่งเน้นในประเด็นที่สาคัญ 2 ส่วนที่สามารถวัดและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่
1) การขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลให้มีความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ IS Online และการ
บูรณาการข้อมูล 3 ฐานในจังหวัด ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากในหลายจังหวัด
2) ขยับการป้องไปที่เข้มข้นในระดับอาเภอและชุมชนมากขึ้น ได้แก่ อาเภอ (สสอ./รพช./คปสอ.)
เป็นเลขาร่วมใน ศปถ.อาเภอ และบูรณาการการขับบเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (District Health Board: DHB) และมีกระบวนการทางานทั้งเชิงผลผลิตและเชิงคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้โครงการ D-RTI (District-Road Traffic Injury) ซึ่งเป็นกรอบการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดั บ อ าเภอที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น ทั้ ง การจั ด การข้ อ มู ล การบู ร ณาการที ม สหสาขา การ
ขับ เคลื่ อนในระดับ ชุ มชน การจั ดการจุ ดเสี่ ย ง มาตรการชุม ชน มาตรการองค์ กร พร้อมทั้ง มีก ารติด ตาม
ประเมินผลในระดับอาเภอ

มาตรการดาเนินงานที่สาคัญและแนวทางทางการตรวจติดตาม
หน่วยงาน
ระดับจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

มาตรการ
1. Integration Data 3 ฐาน
2. Investigation online
(ในแง่การบริกหารจัดการในจังหวัด)
3. Information Black Spot นาเสนอข้อมูล
จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อาเภอ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น
1) การบูรณาการข้อมูลการตาย
ของจังหวัดจาก 3 หน่วยงาน
เป็นอย่างไร (สถานการณ์ปญ
ั หา
ควรตารางแยกเป็นรายอาเภอ
และรายเดือน)
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หน่วยงาน

โรงพยาบาล
(รพ. A S M1)
และโรงพยาบาลชุมชน
เฉพาะในเรื่อง
Ambulance safety
และ RTI Officer
ระดับอาเภอ
สสอ.
โรงพยาบาลชุมชน
คปสอ.

มาตรการ
อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส
4. SAT/EOC-RTI วิเคราะห์ข้อมูลสู่มาตรการ
ป้องกันสนับสนุน อาเภอ/ท้องถิ่น
1. IS online (รพ. A S M1)
2. TEA Unit คุณภาพ (รพ. A S M1)
3. Ambulance Safety
4. RTI Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
ถนน (จปถ.) เน้น รถพยาบาล รถยนต์
ราชการ (ควรเป็นฝ่ายบริหาร/ยานพาหนะ
ของหน่วยงาน)
5. การรักษาพยาบาล EMS/ER/In-hos/Refer
1. สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขาร่วมใน ศปถ.
อาเภอ
2. อาเภอมีการบูรณาการงาน RTI ใน DHB
3. Community Road Safety
(ชุมชน/ตาบล/หมู่บา้ น)
4. D-RTI ปี 2 (อาเภอ)
(District-Road Traffic Injury)

การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น
2) นาเสนอข้อมูลชี้เป้าจุดเสีย่ ง
จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อาเภอ
1) จานวนโรงพยาบาลที่
ดาเนินการ IS online
(เฉพาะ A S M1 ในจังหวัด)
2) มีการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล
ในจังหวัดหรือไม่
3) การรักษาพยาบาลจานวน
ผู้บาดเจ็บทางถนนที่มีค่าที่มี
Ps>0.75 เสียชีวิต ไม่เกิน 1%
1) D-RTI เป้าหมาย มีการดาเเนิน
การอาเภอเสีย่ งสูงสุด 1 อาเภอ
ในจังหวัด และอีก 30%ของ
อาเภอที่เหลือ
หมายเหตุ การดาเนินงาน
D-RTI จะสามารถครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 4 ประเด็นด้านซ้าย

การกาหนด Small Success รายไตรมาส
ไตรมาส 1
1. เสนอข้อมูลการตายที่
เป็นทางการต่อ ศปถ.
ประเทศ (ส่วนกลาง)
2. การจัดอบรม IS
online (รพ. A S M1)
อย่างน้อย 6 เขต
(ส่วนกลาง)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง 1. อาเภอที่ดาเนินการ
ผ่าน ศปถ. ทุก
D-RTI ตามเป้าหมาย
จังหวัด (760 จุด)
(อาเภอ/สสจ/สคร.)
(สสจ.)
2. มีการรายงานผลการ
2. จังหวัดรายงาน
สอบสวนผ่าน
การบูรณาการ
Investigation online
ข้อมูลครบทุก
ตามเกณฑ์
จังหวัด (สสจ.)
(พื้นที/่ ส่วนกลาง)

ไตรมาส 4
1. มีระบบรายงาน IS online อย่างน้อย
80% (รพ. A S M1/ส่วนกลาง)
2. มีอาเภอ D-RTI ผ่านเกณฑ์ระดับดี 50%
(161 อาเภอ) (อาเภอ/สสจ/สคร./
ส่วนกลาง)
3. การชี้เป้าจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ. ทุกจังหวัด
(1,520 จุด) (สสจ)
4. จานวนครั้งและผูเ้ สียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถพยาบาลลดลง (โรงพยาบาล/
ส่วนกลาง)
5. ผู้บาดเจ็บจากทางถนนที่มีค่า Ps>0.75
เสียชีวิตไม่เกิน 1% (รพ. A S M1)
หมายเหตุ : 1) การพิจารณาหน่วยงานในการตอบ Small Success ให้ดูวงเล็บแนบท้ายในแต่ละข้อ
2) เป้าหมายในแต่ละข้อจะมีการรายงานผ่านระบบ Web Base quickwin ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.)
http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php รายไตรมาส
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
๑. นางนงนุช ตันติธรรม
๒. นายขจรศักดิ์ จันทร์
พาณิชย์
3. นายพานนท์ ศรีสุวรรณ
4. นางสาวนิตยา คณิตสาร

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
สานักโรคไม่ติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
สานักโรคไม่ติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข
กองสาธารสุขฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 0 2590 3967
Mobile 08 9788 3020
e-mail: nuchtt@hotmail.com
Tel. 0 2590 3967
Mobile 06 4424 8855
e-mail: khajohn_j@hotmail.com
Tel. 0 2590 3967
ppanon025@gmail.com
Tel. 0 2590 1967
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

PP&P Excellence
3.การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
8. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
เชิงปริมาณ
ประเทศ
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทาง
บก ไม่รวมทางน้าและทางอากาศ
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่าง
นาส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึก
ผู้ป่ วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วั นหลังเกิดเหตุ รวมถึ งขอกลั บไปตายที่ บ้ าน โดยใช้
ฐานข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตาย
อยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่ม
มากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากร
แสนคน ประกอบกับการดาเนิ นงานแก้ ไขปัญหาอุ บัติ เหตุ ทางถนนมี หลายหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและ
ประเมินผล การตอบสนองหลั งเกิดเหตุ ดังนั้ นในปี งบประมาณ 2560 กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ จึง
เสนอให้มีการแบ่งน้าหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

เกณฑ์เป้าหมาย
เนื่องจากข้อมูล 3 ฐานยังไม่นิ่ง จึงขอปรับมาใช้ข้อมูลจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดย
ขอตั้งเป้าหมาย 5 ปี ดังนี้
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ไม่เกิน 18 ต่อ
ไม่เกิน 16 ต่อ
ไม่เกิน 14 ต่อ
ไม่เกิน 12 ต่อ
ไม่เกิน 11 ต่อ
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการตายจากอุบตั ิเหตุทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมจาก
ข้อมูลการตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูล
ทีย่ ังไม่ผ่านการตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)
หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน (ลดลง 14% จากค่า median
ปี 2553-2555 = 13,819 ราย โดยคิดแยกเป็นรายเดือนในแต่ละไตรมาส)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จานวนไม่เกิน
จานวนไม่เกิน
จานวนไม่เกิน
ไม่เกิน 18
2,997 คน
6,201 คน
9,209
ต่อแสนประชากร
การติดตามการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ (มาตรา 44)
ตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจาก
ไม่เกิน 6 ต่อ
ไม่เกิน 16.5 ต่อ
ไม่เกิน 18
การบาดเจ็บทางถนน
แสนประชากร
แสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ปี 2561 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จานวนไม่เกิน
จานวนไม่เกิน
จานวนไม่เกิน
ไม่เกิน 16
2,735 คน
5,696 คน
8,459 คน
ต่อแสนประชากร
การติดตามการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ (มาตรา 44)
ตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจาก
ไม่เกิน 4
ไม่เกิน 14.5
ไม่เกิน 16
การบาดเจ็บทางถนน
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 14 ต่อ
แสนประชากร

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 12 ต่อ
แสนประชากร

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 11 ต่อ
แสนประชากร
คานวณอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อประชากรแสนคนในปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จากข้อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
17
16.75
16.5
16.25
16
-
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
data
21.86
ค่ามัธยฐาน
3 ปี (ปี 5355)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
จานวน
11,567 ราย 12,388 ราย
6,637
(อัตราต่อ
(17.81)
(18.97)
ราย
ประชากรแสน
(10.10)
คน)
(รอบ 6
เดือน)
ที่มา : ข้อมูลฐานมรณบัตรที่ยังไม่ผ่านการ verify กับหนังสือรับรองการตาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์มือถือ : 089-788-3020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพท์สานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
2. นายแพทย์ไผท สิงห์คา
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์มือถือ : 089-799-0825
E-mail : zalenxxx@gmail.com
โทรศัพท์สานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
3. นายปัณญ์ จันทร์พาณิชย์
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์มือถือ : 084-672-4678
E-mail : khajohn_j@hotmail.com
โทรศัพท์สานักงาน : 02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
1.สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท์มือถือ : 089-788-3020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพท์สานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
2. นางสาวชลธิชา คาสอ
โทรศัพท์มือถือ : 089-924-3915
E-mail : c.kamsor@gmail.com
โทรศัพท์สานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (Outcome Indicator)
Process Indicator ที่เกี่ยวกับการกากับติดตามตาม Small Success
การดาเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และการลดปัจจัย
เสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร
สถานการณ์
โรคความดันโลหิตสูง: ข้อมูลสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยในปี 2557 – 2560
พบว่าอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 219,132.88 913.97 1,178.60 และ 1,355.42 ต่อ
แสนประชากร ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติข้อมูลระบบ
รายงาน HDC พบว่าการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน 16,906,211 คน พบเป็นกลุ่มเสี่ยง
3,909,876 คน และกลุ่มสงสัยป่วยรายใหม่ 761,922 คน ปีงบประมาณ ๒๕60 พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง 582.81 ต่อแสนประชากร
การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (ปี 2551-2552) พบความชุกของ
ความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.4 หรือประมาณ 11 ล้านคน และผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในเพศชาย และร้อยละ 40 ในเพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา มีร้อยละ 8-9 และในกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รั ก ษา มี เ พี ย ง 1ใน 4ที่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ ความดั น โลหิ ต ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด การส ารวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้ งที่ 5 (ปี 2557) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร
ไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 24.7 หรือประมาณ 14 ล้านคน
โรคเบาหวาน:สถานการณ์ในประเทศไทยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 9,647
ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 14.93 ต่อประชากรแสนคนและจากข้อมูล
ระบบรายงาน HDC พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕60 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดีมี
เพียงร้อยละ 23.13 ซึ่งหากผู้ป่วยควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีจะทาให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่อง
ของ ตา ไต หัวใจ สมอง หรือเท้าอัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานเป็น 582.81 ต่อแสนประชากร
การสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี 25512552 พบความชุ ก ของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปร้ อ ยละ 6.9 หรื อ ประมาณ
3,185,639 คน โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย คือ ร้อยละ 7.7 และ 6 ตามลาดับ นอกจากนี้
ความชุกจะเพิ่มขึ้นตามอายุ กล่ าวคือ จากร้อยละ 0.6 ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี และพบสูงสุ ดในกลุ่ มอายุ
60-69 ปีร้อยละ 16.7 และที่สาคัญ 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมา
ก่อน กลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย จะลดลง
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นจนต่าสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี เพศชายทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนของการไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
มาก่อนสูงกว่าในผู้หญิงในกลุ่มอายุเดียวกันและมีสัดส่วนของผู้ที่รักษาและควบคุม ระดับน้าตาลได้ตามเกณฑ์
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น้อยกว่าเพศหญิงเกือบทุกกลุ่มอายุการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (ปี2557)
พบความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.9 หรือประมาณ 5 ล้านคน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การดาเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งใน
ระดับบุคคลและประชากร
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การดาเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และ
การลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
1. มาตรการระดับประชากร 1. กา ร ร ณร งค์ สื่ อส า ร 3 เดือน
ใหม่จากกลุ่มเสีย่ งเบาหวาน ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะ สาธารณะ
1. มีแผนการรณรงค์สื่อสาร
ไม่เกินร้อยละ 2.40
- การเฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ ง
2. การเฝ้าระวังปัจจัยเสียง ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงโรค
- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยง
และการจัดการลดเสีย่ งใน และการด าเนิ น งานลด DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
และสงสัยป่วยความดันโลหิต
ประชาชนทั่วไปและ
ปั จ จั ย เสี่ ย งในชุ ม ชน เช่ น รณรงค์ให้ความรู้ในวัน
สูง ในเขตรับผิดชอบได้รับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ สถานประกอบการปลอด สาคัญ (เบาหวาน ความดัน
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน≥
สถานประกอบการปลอด โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข โลหิตสูง)
ร้อยละ 10
โรคปลอดภัยกายใจเป็น และต าบลจั ด การสุ ข ภาพ 2. มีแผนงานโครงการเฝ้า
สุขตาบลจัดการสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย ระวัง คัดกรอง และลดเสี่ยง
2. มาตรการในสถานบริการ
บุหรี่ สุรา
ในชุมชน
- การคัดกรองโรคความดัน 3. การคั ด กรองโรคความ 3. มีการบังคับใช้มาตรการ
โลหิตสูงและเบาหวานใน ดัน โลหิ ตสู งและเบาหวาน ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา
ประชาชน อายุ 35 ปี
ในประชาชน อายุ 35 ปี 6 เดือน
ขึ้นไป พร้อมกับประเมิน ขึ้ น ไป พร้ อ มกั บ ประเมิ น 1. มีการคัดกรองโรคความ
ความเสีย่ งด้วยวาจา
ความเสี่ ย งด้ วยวาจา และ ดันโลหิตสูงและเบาหวานใน
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง ให้คาปรึกษาลดเสี่ยง
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
การกากับติดตามให้กลุ่ม
พร้อมกับประเมินความเสีย่ ง
เสี่ยง DM/HT เข้าถึงบริการ ด้วยวาจา และให้คาปรึกษา
ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง
ลดเสี่ยง ≥ 80 %มีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 5
9 เดือน
1. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
พร้อมกับประเมินความเสีย่ ง
ด้วยวาจา และให้คาปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ 90 %
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 8
12 เดือน
1. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน≥
ร้อยละ 10
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่ งเบาหวาน
ไม่เกินร้อยละ 2.40

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
Small Success
3 เดือน
1. มีแผนการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงโรค
DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
รณรงค์ให้ความรู้ในวัน
สาคัญ(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)
2. มีแผนงานโครงการเฝ้า
ระวัง คัดกรอง และลดเสี่ยง
ในชุมชน
3. มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา

6 เดือน
1. มีการคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
พร้อมกับประเมินความเสีย่ งด้วย
วาจา และให้คาปรึกษาลดเสี่ยง
≥ 80 %มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 5

9 เดือน
1. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
พร้อมกับประเมินความเสีย่ ง
ด้วยวาจา และให้คาปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ 90 %
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 8

12 เดือน
1. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน≥
ร้อยละ 10
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่ งเบาหวาน
ไม่เกินร้อยละ 2.40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
2.นางเมตตา คาพิบลู ย์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ พัฒนาระบบ
สาธารณสุข
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5903963
Mobile 02-5903964
e-mail : wsu_1978@hotmail.com
Tel 02-5903963
e-mail : mettakum@gmail.com
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ชื่อ-สกุล
3.นางสาวอีสตีน่า อุสนุน

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5903963
e-mail : isteena_143@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
เชิงปริมาณ
จังหวัด
19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS
100 – 125 mg/dl หรือค่าระดับRPG 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ
1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ
ความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ ใน
ปีงบประมาณ
2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตซ้าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว

แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2561

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม อัตราประชากรกลุม่ สงสัยป่วยความดัน
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 10
2562
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม อัตราประชากรกลุม่ สงสัยป่วยความดัน
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 20
2563
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม อัตราประชากรกลุม่ สงสัยป่วยความดัน
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.28 โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ ร้อยละ 30
2564
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม อัตราประชากรกลุม่ สงสัยป่วยความดัน
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.16 โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (โดยการคัดกรอง)
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัยว่า
เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุม่ เสี่ยงเบาหวาน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
C = จานวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน
D = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
ไตรมาส 4

ปี 2561 :
DM

HT

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้ รั บ
ค าแนะน าเพื่ อปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 30
มีการเตรียมความพร้อมและ
แผนงานในการด าเนิ นงาน
ส าหรั บ การวั ด ความดั น
โลหิตที่บ้าน

อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้ รั บ
ค าแนะน าเพื่ อปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 80
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดั นโลหิ ตสู งในเขต
รับผิ ดชอบได้รั บการวั ดความ
ดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 5

อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้ รั บ
ค าแนะน าเพื่ อปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 90
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดั น โลหิ ต สู ง ในเขต
รับผิ ดชอบได้รั บการวั ดความ
ดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 8

อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใ ห ม่ จ า ก Pre-DM
ไม่เกินร้อยละ 2.40
อั ตราประชากรกลุ่ มสงสั ย
ป่ วยความดั นโลหิ ตสู ง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดั น โลหิ ต ที่ บ้ า น ≥
ร้อยละ 10

ปี 2562 :
DM

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

อั ต ราผู้ ป่ ว ยเบาหวานรายใหม่ จ ากกลุ่ ม เสี่ ย ง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40
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HT

-

-

-

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

DM

-

-

-

HT

-

-

-

อั ต ราผู้ ป่ ว ยเบาหวานรายใหม่ จ ากกลุ่ ม เสี่ ย ง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.28
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 30

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

DM

-

-

-

อั ต ราผู้ ป่ ว ยเบาหวานรายใหม่ จ ากกลุ่ ม เสี่ ย ง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.16

HT

-

-

-

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัด ความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 40

ปี 2563 :

ปี 2564 :

หมายเหตุ : คาแนะนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน
2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้าหนักลง 5% ของน้าหนักเดิม ภายใน 1 ปีด้วยวิธีการออกกาลัง
กายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม)
3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน
4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี
* วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมินผล :
ติดตามจากระบบรายงานใน HDC
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่ ง
เบาหวาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อัตรา

2558

2559

2560

2.09

2.40

2.07
รอบ 9 เดือน
(ข้อมูล HDC ณ
30 มิ.ย.60)
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อัตราประชากรกลุม่ สงสัย อัตรา
ป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.นายแพทย์ดเิ รก ขาแป้น
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903982
โทรสาร : 02-5903973
2.แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903963
โทรสาร : 02-5903964
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

-

-

ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : dr.tum@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : wsu_1978@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903963
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
2. นางเมตตา คาพิบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903963
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903963
E-mail : mettakum@gmail.com
3. นางสาวอีสตีน่า อุสนุน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903963
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : isteena_143@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ตรวจราชการ 12. ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital (Outcome Indicator)
สถานการณ์
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน 959 แห่ง โดยโรงพยาบาลสามารถพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จานวน ๘8๔ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 9๒.๑๘ แบ่งเป็น
ระดั บ พื้ น ฐานร้ อ ยละ ๔๙๘ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๙๓ ระดั บ ดี ๒๘๕ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2๙.๗2
ระดับดีมาก ๑๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ในการดาเนินงานพบ
ปัญหา ดังนี้
1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
- บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การสื่ อ สารภายในโรงพยาบาลจากระดั บ ผู้ บ ริ ห ารไปสู่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่ ชั ด เจนใน
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติรวมถึงไม่มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการประสานงานของบุคลากรใน
องค์กร
- โรงพยาบาลไม่มีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตรวจสอบ
- ขาดฐานการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นต้นแบบในการนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
หรือพัฒนางานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
2. ด้านวิชาการ 3 ประเด็นหลัก ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาให้
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีผลต่อค่าเป้าหมายการพัฒนาระดับพื้นฐานให้ผ่านร้อยละ 100 ได้แก่
ข้อ 2 มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก
ข้อ 6 มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่
พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. กระบวนการพัฒนา
2. การสร้างความยั่งยืน
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. กระบวนการพัฒนา
เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
1. รวมรวม จัดทาฐานข้อมูลและ
และการพัฒนาโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN วางแผนสนับสนุน และยกระดับ
Hospital
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แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. มีฐานข้อมูลทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่
2. มีฐานข้อมูลการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์

1. มีฐานข้อมูล และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาจุดเด่น
จุดด้อย ของโรงพยาบาล
เพื่อการสนับสนุน และ
การพัฒนา
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
2. จัดทาแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนหรือการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

3. จัดให้มีการตรวจประเมิน
และเยีย่ มเสริมพลัง เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เชิงคุณภาพ
4. ผลการตรวจประเมินเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
เป็นไปตาม Small Success
4. มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การสร้างความยั่งยืน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ดาเนินงาน
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2. สนับสนุนให้เกิดระบบการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในพื้นที่
ระหว่างโรงพยาบาล
3. สร้างเครือข่ายการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital สู่
ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN
Community

แนวทางการตรวจ ติดตาม
GREEN&CLEAN Hospital
1. มีแผนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ใน
แต่ละระดับ
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนางาน
GREEN&CLEAN Hospital
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
การตรวจประเมินโรงพยาบาล
ครบทุกแห่งในพื้นที่
มีผลการตรวจประเมินเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
เป็นไปตาม Small Success
จัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. โรงพยาลบาลและ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital
โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจประเมินร้อยละ
100
ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital เป็นไปตาม
Small Success
มีผลสรุปปัญหาอุปสรรคและ
แผนพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของโรงพยาบาล
บุคลากรของโรงพยาบาล
มีความรู้และสามารถ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
เรียนรู้ในพื้นที่ระหว่าง
พื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
มีเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา มีเครือข่ายการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital สู่ GREEN&CLEAN
ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN
Hospital สู่ชุมชน เพื่อให้
Community
เกิด GREEN Community

ตัวชี้วัด ตรวจราชการ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
Small Success
3 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90

6 เดือน
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 95
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
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9 เดือน
12 เดือน
โรงพยาบาลผ่ านเกณฑ์ ฯ 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดั บพื้ นฐานขึ้ นไป ร้ อยละ ระดับดีมากร้อยละ 20
100
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
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3 เดือน

6 เดือน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

9 เดือน

12 เดือน
ระดับดีมาก อย่างน้อ ย
จังหวัดละ 1 แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางปรียานุช บูรณะภักดี

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่
Tel. 0 2590 4261
พัฒนาอนามัย
e-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
สิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวน
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
R: RESTROOM
4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่
อาคารผู้ป่วยนอก
E: ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตั ิตาม
มาตรการที่กาหนดร่วมกันทั้งองค์กร
E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนทีส่ ร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง
กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ
N: NUTRITION
8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย
10. จัดให้มีบริการน้าดืม่ สะอาดทีอ่ าคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ระดับดี
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
(HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)
ระดับดีมาก
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนาไปใช้
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วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

วิธีการประเมินผล :

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3
รายการข้อมูลที่ 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN
Community
เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่ วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทาการประเมินเพื่อให้คาแนะนาและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดาเนินงานส่งให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่
วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้ศู นย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามที่กรมอนามัยกาหนด) เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
3. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินและรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และส่ง
รายงานรายเดือนให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
กรมอนามัยกาหนด) ผ่านระบบรายงาน ดังนี้
1) ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ตามรอบการประเมิน
2) ระบบศูนย์ข้อมูล cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมเดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./ รพท./ รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
A1 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐาน
A2 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
A3 = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก
B = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
C = จานวนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากในเขต
D = จานวนจังหวัดทั้งหมดในเขต
สูตรการคานวณ :
1. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป
= ((A1+A2+A3)/B) X 100
2. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
= ((A2+A3)/B) X 100
3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
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เกณฑ์ระดับดีมาก
= (A3/B) X 100
4. ร้อยละของจานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
= (C/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
- ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 90

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital

ปีงบประมาณ 62
- ร้อยละ 40 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก

ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 80
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
- โรงพยาบาลต้นแบบ อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

รอบ 6 เดือน
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 95
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100

รอบ 12 เดือน
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 20
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง

รอบ 6 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100

รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 40

รอบ 6 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90

รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100

รอบ 12 เดือน
1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก
ร้อยละ 60
2. โรงพยาบาลต้นแบบ อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 70

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 80

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ขับเคลื่อน และประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
(Re-accreditation)
โรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital
มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
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P: สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายอย่าง
บูรณาการ และผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ่าน
Best practices ทั้ง
เครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน
Small Success :
กลไก
เป้าหมายผลการ
ดาเนินงาน

โรงพยาบาล

I: สนับสนุนให้เกิด
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน

R: สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
อย่างเป็นรูปธรรม

รอบ 3 เดือน
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
พื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 90

รอบ 6 เดือน
1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
พื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 95
2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ 50
1. ประกาศนโยบาย 1. มีระบบการ
การพัฒนาอนามัย วิเคราะห์ผลการ
สิ่งแวดล้อมตาม
ดาเนินงาน การ
เกณฑ์ GREEN &
ประเมินผลความพึง
CLEAN Hospital พอใจผู้มารับบริการ
2. ประเมินตนเอง และวางแผนพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
GREEN & CLEAN 2. พัฒนาศักยภาพ
Hospital วิเคราะห์ และสร้างการมีส่วน
และวางแผน
ร่วมของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการเพื่อ
ทุกระดับ ใน
ขับเคลื่อน
โรงพยาบาล
3. สื่อสาร
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
อย่างมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดาเนิน
กิจกรรม GREEN&
CLEAN Hospital
5. มีการจัดประชุม
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A: ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบายที่
เข้มแข็งระดับ
กระทรวง ขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
โรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
พื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100

B: เสริมสร้างทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

รอบ 12 เดือน
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 20
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง

1. บูรณาการความ 1. สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ร่วมมือกับภาคี
GREEN สู่ชมชนเพื่อส่งเสริม
เครือข่าย และสร้าง ให้เกิด GREEN Community
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาล
และชุมชน
2. ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม GREEN
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จังหวัด

เขต

กระทรวง

คณะกรรมการเพื่อ
กากับติดตาม
ทบทวนผลการ
ดาเนินงาน
ประเมินผลและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
โรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อจัดกลุ่มวาง
แผนการพัฒนา
ยกระดับ
2. จัดทาแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN
& CLEAN Hospital
เพื่อให้การสนับสนุน
3. สนับสนุนองค์
ความรู้ และให้
คาปรึกษาแก่
โรงพยาบาล
4. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลง
พื้นที่ตรวจประเมิน
1. จัดทาฐานข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด
เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน
2. สร้างภาคี
เครือข่ายและกลไก
การบริหารจัดการ
เชิงนโยบายเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ร่วมกัน
1. จัดทาฐานข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวม
ระดับประเทศ
เขตสุขภาพ จังหวัด

1. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
พื้นที่ระหว่าง
โรงพยาบาล
3. เชื่อมโยง
เครือข่ายการพัฒนา
GREEN Hospital
สู่ชุมชน เพื่อให้เกิด
GREEN Community

1. กากับติดตาม
1. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ความก้าวหน้าการ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้การ
พัฒนาโรงพยาบาล สนับสนุน
ในเขตจังหวัด
2. จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาล
ในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาร่วมกัน

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
กากับติดตาม
2. จัดทีมสุ่ม
ประเมิน และทีม
เยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนและ
ให้การสนับสนุนการ
พัฒนาเชิงคุณภาพ

1. สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในพื้นที่ผ่าน Best
practices
2. กากับติดตาม
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพ

1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
เชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
กากับติดตาม
2. พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการ

1. จัดทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อร่วม
แลกเปลีย่ นและ
ให้การสนับสนุน

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิเคราะห์และจัดทาแผน
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
เชิงนโยบายร่วมกับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
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วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้กากับตัวชี้วัด

เพื่อวางแผนการ
เชิงนโยบาย เพื่อ
2. วิจัยหรือพัฒนาองค์
สนับสนุน
สนับสนุนและ
ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อ
2. สื่อสาร
ขับเคลื่อนการ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
พัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ
GREEN&CLEAN
Hospital สร้างการ
รับรู้ การสื่อสาร
สาธารณะและสร้าง
การมีส่วนร่วม
โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่ วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทาการประเมินเพื่อให้คาแนะนาและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
1. คู่มือแนวทางการดาเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลู ในโรงพยาบาล
3. แผ่นพับและโปสเตอร์การดาเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://env.anamai.moph.go.th
Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
ไม่ได้รับการประเมิน
ร้อยละ
0.63
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ร้อยละ
7.30
ระดับพื้นฐาน
ร้อยละ
51.62
ระดับดี
ร้อยละ
29.93
ระดับมาก
ร้อยละ
10.53
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ
92.08
หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก
1. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4049
E-mail: drwachira99@gmail.com
2. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 4254
E-mail: siriwan.c@anamai.mail.go
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงาน

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
โทรศัพท์ 0 2590 4261
โทรสาร 0 2590 4255
2. นายประโชติ กราบกราน
โทรศัพท์ 0 2590 4128
โทรสาร 0 2590 4128
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
โทรศัพท์ 0 2590 4253
โทรสาร 0 2590 4255
2. นางพรสุดา ศิริ
โทรศัพท์ 0 2590 4317
โทรสาร 0 2590 4316

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ E-mail: prachot.k@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ E-mail: monrudee.t@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ E-mail: pornsuda.s@anamai.mail.go.th

สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
โทรศัพท์ 0 2590 4316
โทรสาร 0 2590 4316
2. นางพรสุดา ศิริ
โทรศัพท์ 0 2590 4317
โทรสาร 0 2590 4316
3. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน์
โทรศัพท์ 0 2590 4253
โทรสาร 0 2590 4255

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ E-mail : a.neeranuch@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธาณสุขปฎิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th
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คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการ
1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2. การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายสาขา

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักปฐมภูมิและหมอครอบครัว สป.
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองตรวจราชการ
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นและตัวชีว้ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
สถานการณ์
- จานวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในปี 2559-2560 และผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน PCC
- แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวรายเขตสุขภาพ (คิดเป้าหมาย 90% จากแผนจัดตั้ง)
- จานวนสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ใน
เขตสุขภาพ
- การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
2. ร้ อยละของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุ ขที่ เป็ นสถาบั น ส าหรั บฝึ กอบรมแพทย์เ วชศาสตร์
ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ
3. ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
เป้าหมาย 90%ของแผน
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
10 ปี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ร้อยละของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถาบันสาหรับฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตรครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ
เป้าหมาย : มีจานวน 1 แห่ง
ต่อเขตสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
เป้าหมาย : มีจานวน 1 แห่ง
ต่อเขตสุขภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (แนบ
รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 %
30 %
60 %
90 %
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสานักงานปลัดกระทรวง สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
เขตและ ประเทศ
25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุม่ ของหน่วยบริการปฐม
ภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจา ต่อเนื่องด้วย
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจาครอบครัวซึ่งได้จัดทีม
หมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000คน ±20%
ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน ทัน
ตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4
คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอาเภอ) เป็นกลุ่ม
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนใน
เครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบาบัด 1 คน (ทั้งนี้สาหรับตาแหน่ง
พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นที่ 50%)
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จานวนทีมทีด่ าเนินการ
ให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว 10 ปี

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 36
ร้อยละ 57
ร้อยละ 78
ร้อยละ 100
(1,170 ทีม)
(1,853 ทีม)
(2,535 ทีม)
(3,250 ทีม)
(เป้าหมายสะสม)
เป้าหมายดาเนินการ
ในปี 61 จานวน
574 ทีม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระบบลงทะเบียน
แหล่งข้อมูล
สานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต. ดาเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม
(จานวนทีมที่เปิดดาเนินการใหม่ในปี 2561 จานวน = 574 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี
2560 จานวน 596 ทีม)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย
(ปี 2564 = 3,250 ทีม)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
724 ทีม
(สะสม)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
788 ทีม
(สะสม)

รอบ 9 เดือน
1,044 ทีม
(สะสม)

รอบ 12 เดือน
1,170 ทีม (สะสม)
36 %

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
57 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
78 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 %

ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ตั้งเป้าไว้ 48ทีม
เปิดดาเนินการ
และทาได้ตามเป้า ได้ 596 ทีม
แล้วคิดเป็น
คิดเป็น
1.48 %
18.34%
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. พญ.ดวงดาว ศรียากูล
รองผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนระบบ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724
โทรสาร : 02-5901501
E-mail :duangdao170@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
หน่วยงานประมวลผลและ
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมแิ ละคลินิกหมอครอบครัว
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901484 โทรศัพท์มือถือ : 089-8561767
E-mail :boonchai65@gmail.com
กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
2. พญ.ดวงดาว ศรียากูล
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724
โทรสาร : 02-5901501
E-mail :duangdao170@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. นางจารุณี จันทร์เพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-7333082
โทรสาร : 02-5901501
E-mail : jchanphet@gmail.com
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
สถานการณ์
ความแออัดในโรงพยาบาลและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดที่นาน เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการ
ด้านการรักษาของประชาชนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายจากการมาอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการ
นอนโรงพยาบาลที่ไม่จาเป็นที่มาของการให้บริการ One Day Surgery ที่มีการผ่าตัดหรือการทาหัตถการที่
สามารถให้ ผู้ ป่ ว ยกลั บ บ้ า นได้ห ลั งการรั ก ษามี การให้ บริ ก ารในหลายโรงพยาบาล แต่ยั ง ไม่ มีรู ป แบบและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ที่ ชั ด เจน รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนของการให้ บ ริ ก ารของสถานบริ ก าร รวมถึ ง การ
ประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพของการให้บริการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2. การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3. ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
ทราบสภาพปัญหาก่อนเข้า ประเมินตามแบบประเมินตนเอง นาเสนอและวิเคราะห์สภาพ ปัญหาในที่จะเข้าร่วม
ร่วมโครงการ
ของกรมการแพทย์
ปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม
โครงการได้รบั การแก้ไข
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. .การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
มีหน่วยให้บริการ One Day จัดตั้งหน่วยให้บริการตาม
ประเมินรูปแบบการ
มีหน่วยงานที่ให้บริการ
Surgery
แนวทางคู่มือของกรมการแพทย์ ให้บริการตามแนวทางการ ในโรงพยาบาล ระดับ A
ดาเนินงานและข้อเสนอแนะ หรือ S
ด้านความปลอดภัย กรมการ
แพทย์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
ประเมินผลลัพธ์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
ให้บริการ
บริการ One Day Surgery
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่ าตัดแบบ One Day Surgery (แนบรายละเอียด
ตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
Reimbursement ที่เหมาะสม
เขตสุขภาพเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงาน ODS อย่างเป็น
ระบบสามารถวางแผนและ
พัฒนาการให้บริการ อย่าง
เหมาะสมตามบริบท

6 เดือน
โรงพยาบาลทุกระดับ สามารถ
ดาเนิน ได้อย่างน้อย 1 แห่งต่อ
เขตสุขภาพ

9 เดือน
โรงพยาบาลระดับ
สามารถดาเนินการ ODS
ได้อย่างน้อย 2 แห่งต่อ
เขตสุขภาพ

12 เดือน
ข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุง ดาเนินงานและ
การประเมินประสิทธิภาพ
โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)
เชิงปริมาณ
เขตสุขภาพ , ระดับประเทศ
48. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่
โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จานวน 12 โรค
หัตถการตามรายละเอียดแนบท้าย
1. Inguinal hernia , Femoral hernia
2. Hydrocele
3. Hemorrhoid
4. Vaginal bleeding
5. Esophagogastric varices
6. Esophageal stricture
7. Esophagogastric cancer with obstruction
8. Colorectal polyp
9. Common bile duct stone
10. Pancreatic duct stone
11. Bile duct stricture
12. Pancreatic duct stricture

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
ร้อยละ 30
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายของปีงบประมาณ 2562 อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการประเมิน
โครงการปี 2561
วัตถุประสงค์
1. ลดความแออัดของผู้ป่วยทีร่ ับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อให้มจี านวนเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยที่
จาเป็นต้องรับไว้เป็นผูป้ ่วยใน
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับบริการ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่วยตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงาน
แหล่งข้อมูล
เขตบริการสุขภาพ, Health Data Center
รายการข้อมูล 1
จานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
รายการข้อมูล 2
จานวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ด้วยโรคที่กาหนด
(Principle diagnosis)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
Reimbursement ที่
เหมาะสมเขตสุขภาพ
เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงาน ODS อย่าง
เป็นระบบสามารถวางแผน
และพัฒนาการให้บริการ
อย่างเหมาะสมตามบริบท
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 15

รอบ 9เดือน
โรงพยาบาลทุกระดับ
สามารถดาเนินการ ODS
ได้อย่างน้อย 2 แห่งต่อเขต
สุขภาพ

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 15

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 20

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 20

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 25

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 25

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day
Surgery (ODS)
เอกสารข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
NA
NA
NA
1.นพ.ทวี รัตนชูเอก โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2354-8077 โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705
โทรสาร 0-2354-8146
E-mail : thawee1958@gmail.com
2.นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 044-235000 โทรศัพท์มือถือ : 081-9674148
โทรสาร 044 – 235388 E-mail : taweechai1@hotmail.com
3.นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 034-587800 โทรศัพท์มือถือ : 081-9417746
โทรสาร 034 – 511507 E-mail :wibunphantha@yahoo.com
1.กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.นพ.ภัทรวินฑ์อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 0 – 2965-9851 E-mail : pattarawin@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 0 – 2965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2.นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-6347 โทรศัพท์มอื ถือ : 089-9594499
โทรสาร 0 – 2591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 3 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
การวิเคราะห์สถานการณ์
องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น
3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจานวนและอัตราวัณโรคที่ติดเชื้อ
เอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 3) กลุ่มที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศ
ไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวมา โดยปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัย
โลกได้กาหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence)
ให้ต่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ. 2578 (2035)
กระทรวงสาธารณสุ ขได้เห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อ
เป็ น กรอบการดาเนิ นงานโดยมีมาตรการหลั กในการจะบรรลุ เป้าหมายการลดอุบัติการณ์ดังกล่ าวข้างต้น
จ าเป็ น ต้ อ ง (1) เร่ ง รั ด การค้ น หา วิ นิ จ ฉั ย และรายงานให้ มี ค วามครอบคลุ ม การรั ก ษา (Treatment
Coverage) ร้อยละ 90 ของจานวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ์ (2) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน แล ะ
ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care )ให้มีอัตราความสาเร็จการรักษาไม่ต่ากว่าร้อยละ
90 ด้วยผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ที่สาคัญนี้ จะส่งผลให้อุบัติการณ์วัณโรคลดลงอย่างรวดเร็วสู่
เป้าหมายยุติวัณโรคได้
ประเทศไทยมีผู้ ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 172 ต่อประชากร
แสนคน (WHO,Global TB Report 2016) การจะบรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคนั้น ประเทศไทยต้องมีอัตราลด
อุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันระยะ 15 ปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงของอุบัติการณ์เพียง
ร้อยละ 2.7 ต่อปี จากผลการดาเนินงานวัณโรคที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายสาคัญ เช่น ปีงบประมาณ 2557 มี
ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษา 67,789 ราย คิ ด เป็ น อั ต ราความครอบคลุ ม การรั ก ษา ( Treatment
Coverage) เพี ย งร้ อ ยละ 59 และในปี ง บประมาณ 2558 มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษา
62,154 ราย คิดเป็นความครอบคลุมการรักษา (TreatmentCoverage) เพียงร้อยละ 55.3
จากนี้องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าปี 2558 ผู้ป่วยวั ณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าที่มี การติด
เชื้อเอชไอวีร่วมด้วยและทราบผลการตรวจ เอชไอวี (HIV-positive) มีจานวนถึง 7,819 ราย คิดเป็นร้อยละ
13 โดยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) 5,389 ราย คิดเป็นร้อยละ 69 สาหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (MultiDrug Resistant-TB : MDR-TB) องค์การอนามัยโลกคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา หลายขนาน
(MDR/RR-TB) 4,500 ราย โดยพบในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 2.2 และผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณ
โรคมาก่อน ร้อยละ 24 แต่จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรั กษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึง
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การรายงานผู้ป่วยที่ต่ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไว ต่อยาทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตร
จากสถานการณ์ ดังกล่ า วข้า งต้น การด าเนิ นงานวั ณโรคของไทย พบปัญหาทั้ง การวินิ จฉัย และ
ตรวจพบผู้ป่วยเพียงร้อยละ 55.3 ของจานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดประมาณ อีกทั้งผลการรักษายังต้อง
เพิ่มความสาเร็จการรักษาให้สูงขึ้น ดังนั้นแผนงานควบคุมวัณโรคจึงกาหนดแนวทางการควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น
“ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งผู้ป่วยวัณโรคที่ไว
ต่อยา (Drug Susceptible TB:DS-TB) และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา(Drug Resistant-TB:DR-TB) รวมทั้งการ
ดาเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์เป็นสาคัญ
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ในภาพของประเทศและพื้นที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
- ร้ อ ยละความครอบคลุ มการรั กษาผู้ ป่ว ยวัณ โรครายใหม่แ ละกลั บ เป็ นซ้า (TB Treatment
Coverage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 ของค่าคาดประมาณจานวน
ผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร) เท่ากับจานวน 93,269 ราย
มาตรการดาเนินงานที่สาคัญ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และความสาเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของ
ระบบบริการสาธารณสุข และการควบคุมวัณโรคโดย ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเชื้อ
วัณโรคดื้อยา ซึ่งปัจจุบันอัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่า เพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูง
พอที่จ ะลดปั ญหาวัณโรคที่เป้ าหมายร้อยละ 90 เนื่องจากปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ ป่วยวัณโรค
เสี ย ชี วิ ต ระหว่ า งการรั ก ษาสู ง (2) การขาดนั ด รั บ ยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ (3) ไม่ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น
ผลการรักษา จึงนามาสู่การกาหนด 3 ยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดอัตราความสาเร็จของการรักษาวั ณโรคปอด
รายใหม่ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 4 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
มาตรการที่ 1 ลดตาย
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ
1. การเร่งค้นหา ลดความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continue
quality
improvement : CQI)
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนี้
1. เร่งค้นหาและคัดกรอง ในกลุ่มประชากรเสี่ยงตามมาตรฐานแผนงานวัณโรค
2. คัดกรองด้วย X-ray และ การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วด้วย Molecular test
3. วินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและให้ยาต้าน HIV
4. ส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา MDR-TB
5. รักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาทุกรายด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ
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6. ดูแลรักษาโรคร่วมและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ
1. ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care)
2. ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายในพื้นที่ และให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนี้
1. ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอาเภอติดตาม
2. ดูแลผู้ ป่วยทุกรายด้วยทีมสหวิชาชีพโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการรักษา
(Patient Centered Care) ด้วยการ DOT กระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริมด้าน
โภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม case manager
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ
1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลเพื่อกากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา
2. สร้างเครือข่ายหรือศูนย์กลางประสานการส่งต่อและติดตามผล (Referral center)
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนี้
1. ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล เพื่อติดตามและประเมินผลการรักษา
ทุกราย
2. พัฒนาศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยและรายงานผลการรักษา
3. พัฒนาระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาบุคลากรเครือข่าย
5. ขับเคลื่อนและติดตามการประเมินผลโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการตรวจติดตาม
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
อัตราความสาเร็จการรักษาวัณ 1. Situation analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจาก
โรคปอดรายใหม่ (TB
ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/ 1.เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดปัญหา
Treatment Success) ใน
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายช่องว่างและ
กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่กลุม่ เป้าหมายและช่องว่างการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปัญหาอุปสรรคทีส่ ่งผลต่อการเสียชีวิต ขาด
 สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรค M/XDR TB, TB/HIV ,
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
ยาและการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
Treatment coverage ขนาดปัญหา กลุ่มเสีย่ ง/
วัณโรค
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
2. Planning จัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อ
 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปี 2558 – 2559
ลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ
 หาสาเหตุ ปัจจัยที่เกีย่ วข้องที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
การส่งต่อและติดตามผลการรักษา
ขาดยา โอนออก และประเมินผลไม่ได้
โดยแบ่งตาม
2. แผนงาน/แผนปฏิบตั ิการที่ประกอบด้วย มาตรการ แนว
 ระดับอาเภอ : สสอ. และ รพช./รพท./ ทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา
รพศ.
และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาของ
 ระดับจังหวัด : สสจ.
 ระดับอาเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ.
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร.
 ระดับจังหวัด :สสจ.
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร.
Monitoring
การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสารและ
กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบในเรื่องของ
เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและพัฒนาระบบ  ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่
การส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย
ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา ของพื้นที่
เป้าหมาย
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/
แผนปฏิบัตเิ พื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
ขนาดปัญหากลุ่มเสี่ยง/พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
และช่องว่างการดาเนินงาน
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย
มาตรการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษาของ
 ระดับอาเภอ:สสอ. และ รพช./
รพท./รพศ.
 ระดับจังหวัด :สสจ.
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร.

รายงานผล
 ผลการดาเนินงานตามมาตรการ แนวทาง
แผนงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาที่กาหนด
ขึ้น เพื่อลดการตาย การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อ ของพื้นที่เป้าหมาย
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมาย

152
เป้าหมาย

อัตราความสาเร็จการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ (TB
Treatment Success) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
หน่วยงานที่รวบรวมผลการดาเนินงานแต่ละระดับ
o ระดับอาเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ.
o ระดับจังหวัด :สสจ.
o ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร.

Evaluation
การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสารและ
ประเมินผลอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบในเรื่อง
โรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85  อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/
แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานที่รวบรวมผลการดาเนินงานแต่ละระดับ
o ระดับอาเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ.
o ระดับจังหวัด :สสจ.
o ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
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กาหนด Small success รายไตรมาส
3 เดือน
กิจกรรม
1. Situation analysis :วิเคราะห์
สาคัญในพื้นที่ สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหา กลุ่มเสีย่ ง/กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมายช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการ
ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค2
2. Planning จัดทาแผนงานเพื่อลดการ
เสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการ
ส่งต่อและติดตามผลการรักษา

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

Monitoring
กากับและติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย

Monitoring
กากับและติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย

Evaluation
ประเมิ น ผลอั ต ราความส าเร็ จ การรั ก ษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 1 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85

รายงานผลกากับและติดตามการดาเนินงาน
 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
แผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย มาตรการ
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลด
การเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ
การส่งต่อและติดตามผลการรักษา ของ
พื้นที่เป้าหมาย
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด
ดาเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ

 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย

 ระดับอาเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ.
 ระดับจังหวัด:สสจ.
 ระดับเขตสุขภาพ:สคร./เขตสุขภาพ

 ระดับอาเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ.
 ระดับจังหวัด:สสจ.
 ระดับเขตสุขภาพ:สคร./เขตสุขภาพ

การ
ประเมินผล
กิจกรรม
สาคัญ

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
รายงานผลกากับและติดตามการดาเนินงาน
ขนาดปัญหากลุ่มเสี่ยง/พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
และช่องว่างการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการทีป่ ระกอบด้วย มาตรการ
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลด
ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางแก้ไข
การเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาด
การส่งต่อและติดตามผลการรักษา ของ
ยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
พื้นที่เป้าหมาย
ผลการรักษา
 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด มีรายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด
กากับติดตาม ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และ แผนงาน/ ดาเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานที่  ระดับอาเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ.  ระดับอาเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ.
ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่
 ระดับจังหวัด:สสจ.
และรวบรวม  ระดับจังหวัด:สสจ.วิเคราะห์รายอาเภอ
 ระดับเขตสุขภาพ:สคร./เขตสุขภาพ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
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ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

หลักฐานการ
รายงานผล

3 เดือน
6 เดือน
 ระดับเขตสุขภาพ:สคร./เขตสุขภาพ
 ระดับประเทศ: สานักวัณโรค
วิเคราะห์รายจังหวัด
 ระดับประเทศ: สานักวัณโรค วิเคราะห์
รายเขตสุขภาพ/สคร.
 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคอิเลคทรอนิกส์  ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล
รายบุคคล
 ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในระดับพื้นที่ของ
 เอกสารผลการดาเนินงานมาตรการ
สสอ./รพช./รพท./รพศ. / สสจ./สคร./
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
สานักวัณโรค
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย ของ สสอ. / รพช./รพท./
รพศ. / สสจ./สคร./สานักวัณโรค
 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์วัณ  รายงานผลการดาเนินงานมาตรการ
โรคแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย
ดาเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค
 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ดาเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค

9 เดือน
 ระดับประเทศ: สานักวัณโรค

12 เดือน
 ระดับประเทศ: สานักวัณโรค

 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล
 เอกสารผลการดาเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย ของ สสอ. / รพช./รพท./
รพศ. / สสจ./สคร./สานักวัณโรค
 รายงานผลการดาเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย
 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ดาเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค

 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล
 เอกสารผลการดาเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมายของ สสอ. / รพช./
รพท./รพศ. / สสจ./สคร./สานักวัณโรค
 รายงานผลการดาเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย
 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ดาเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค

หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนาผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561
2. พื้นที่เป้าหมาย : ระดับจังหวัดวิเคราะห์รายอาเภอ ระดับเขตสุขภาพ/สคร.วิเคราะห์รายจังหวัด ระดับประเทศวิเคราะห์รายเขตสุขภาพ/สคร.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผู้กากับตัวชี้วัดและผู้ประสานงานด้านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตรวจราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักวัณโรค
ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการสานักวัณโรค

นายอรรถกร จันทร์มาทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้
สานักวัณโรค

นางสาววิลาวรรณ สมทรง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2122279
โทรสาร : 02-2125935
Email: phalin1@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 084 6056710
โทรศัพท์ : 02 212 2279 ต่อ 1211
โทรสาร : 02-2125935
Email: auttagorn@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 0969824196
โทรศัพท์ : 02 212 2279
โทรสาร : 02-2125935
Email: swillwan@yahoo.com

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวชี้วัดระดับกรม

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ประสานงานด้านการรวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (การดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค)
จังหวัด
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1.ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1 รั ก ษาหาย (Cured) หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอดที่ มี ผ ลตรวจพบเชื้ อ วั ณ โรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบกาหนดโดย
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือน
สุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วย
ที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ
2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อย
กว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี
Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ทาการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิก
เข้าได้กับวัณโรค
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจา
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

เพื่อเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผูป้ ่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจา ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล และส่งให้สานักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อ
ส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูล สานักวัณโรค รวบรวม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รายงานให้
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
A = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Completed)โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนา
ผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561
B = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ :

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เงื่อนไขการคานวณ

 ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนาผลการรักษา (Outcome) ไป
รายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561
 ติดตามตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส
1. การประเมินผลสาเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม
 ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
 ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) ที่เป็นผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically
confirmed: B+) ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) และ
ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่
ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant Tuberculosis
(RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ Extensively drug resistant
tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนามานับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดคานวณ
อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
3. พื้นที่เป้าหมายที่มีการประเมินผลสาเร็จการรักษาวัณโรค คือ พื้นที่เขตสุขภาพ/สานักงานป้องกัน
ควบคุ ม โรคที่ 1-12 โดยไม่ นั บ รวมพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ 13 หรื อ กรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจาก
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีความจาเพาะ
ซึ่งมีการดาเนินงานภายใต้แผนงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จึงไม่ได้นาพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานคร มาประเมินในตัวชี้วัดนี้

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561-2564
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85

หมายเหตุ :
ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพือ่ นาผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือน
กันยายน 2561
วิธีการประเมินผล
ใช้ อั ต ราความส าเร็ จ ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) แยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ
แนวทางการประเมินผล
1 ระดับสานักวัณโรค
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพรวมของประเทศ
2 ระดับสานักงานป้องกันควบคุมโรค
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพื้นที่
3 ระดับจังหวัด
ประเมินจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพของหน่วยงาน/
หน่วยบริการภายในจังหวัด
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<81
82
83
84
>85
เอกสารสนับสนุน
1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
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2.ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล การ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

Baseline data

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
อัตราความสาเร็จการรักษา ร้อยละ
80.5
79.1
วัณโรคปอดรายใหม่
1. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผู้อานวยการสานักวัณโรค
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 08 4605 6710
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : phalin1@hotmail.com
2. นายสุขสันต์ จิตติมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 08 6900 5645
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : ssthaitb@yahoo.com
3. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0 2212 2279 ต่อ 1211
โทรศัพท์มือถือ : 09 6982 4196
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail : auttagorn@gmail.com
4. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0 2212 2279 โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail :swillwan@yahoo.com
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
1. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0 2212 2279
โทรสาร : 0 2212 5935
E-mail :swillwan@yahoo.com
กรมควบคุมโรค
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 4 จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
สถานการณ์
รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิ
ปั ญ ญาและทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ของประเทศ จึ ง ได้ จั ดท าแผนการพั ฒ นาที่ เ ป็ น ระบบอย่ า งยั่ ง ยื น ขึ้ น โดย
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2559 แผนแม่บทนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย
และพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทยและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย
ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแม่บทแห่งชาติลงไปสู่การพัฒนาระดับภูมิภาค
ให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูก ผลิต แปรรูปและ
จาหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุ มชนอย่างยั่งยืน อาศัยกลไกประชารัฐและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน จึงกาหนดให้มีงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพื้นที่จังหวัด
เกิดขึ้น โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
1. แผนพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ต้นแบบ
ปั จ จุ บั น ได้ คั ดเลื อกจั งหวั ดที่ มี ความพร้ อมทั้ งด้ านภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ความเป็ นอั ตลั กษณ์ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึงจุดเด่นทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกเพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศ การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
แหล่ งท่ องเที่ ยวด้ านสุ ขภาพเป็ นจั งหวั ดน าร่ องให้ ครอบคลุ มใน 4 ภู มิ ภาค 4 เขตสุ ขภาพ ได้ แก่ เชี ยงราย
ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี
2. แผนส่ง เสริม ขยายโอกาสในการพัฒ นาของจัง หวัด /กลุ ่ม จัง หวัด ที่มีศัก ยภาพให้เ ป็น เมือ ง
สมุนไพร (Herbal City)
ในปี 2560 มีการขยายโอกาสในการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นจังหวัดส่วนขยาย เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 9 จังหวัด 9 เขตสุขภาพ ได้แก่ พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม
สุรินทร์ อานาจเจริญ และสงขลา รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
จานวนเมืองสมุนไพร อย่าง
1. จัดทาแผนบูรณาการ
1. มีการรายงานการประชุม
น้อยเขตละ 1 จังหวัด
พัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้ และมีแผนบูรณาการการ
แผนพัฒนาจังหวัด
พัฒนาเมืองสมุนไพรของ
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
จังหวัด
โครงการเมืองสมุนไพรระดับ 2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จังหวัด
3. มีกลุม่ แกนนาด้านสมุนไพร
3. คัดเลือกกลุม่ แกนนาด้าน ของจังหวัด
สมุนไพรในจังหวัด และขึ้น
4. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
ทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร
จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
4. ส่งเสริมการผลิตและแปร ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มี
มาตรฐานของจังหวัด
คุณภาพและได้มาตรฐาน
5.มีโรงงานแปรรูปและผลิตยา
GAP/GACP/Organic
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร GMP
5. พัฒนาคุณภาพ
6. มี Shop/Outlet
โรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์
7. มีรายการยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสูม่ าตรฐาน GMP
สมุนไพรทดแทนยาแผน
6. ขยายช่องทางการตลาด ปัจจุบันเพิ่มขึ้น
7. กาหนดยา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยา
แผนปัจจุบันในสถานบริการ
ทุกระดับ
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
จังหวัดนาร่อง
1. มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูก
มาตรฐานGAP/ GACP/
Organic จานวนรวม
1,000 ไร่/ปี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP
อย่างน้อย 1 แห่ง (ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน)
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 20
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
5. มูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
จังหวัดส่วนขยาย
1. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน
GMP อย่างน้อย 1 แห่ง
(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ ร้อยละ 20
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
4. มูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ จำนวนเมืองสมุนไพร (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีกลุ่มแกนนาด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย 1 กลุม่
2. มีการจัด Zoning พื้นที่
การปลูกสมุนไพร

6 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด
2. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร (Demand
& Supply Matching)

จังหวัดส่วนขยาย
จังหวัดส่วนขยาย
1. มีกลุม่ แกนนาด้าน
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
สมุนไพร อย่างน้อย 1 กลุม่ จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด
2. บุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องด้านการ
จัดการสมุนไพรได้รับการอบรม
ด้านแผนธุรกิจ (Business
plan)

9 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. เพิ่มจานวน Shop/
Outlet อย่างน้อยปีละ 1
แห่ง
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้น
2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Product Champion (ไพล
กระชายดา ขมิ้นชัน บัวบก)
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เด่นในจังหวัด อย่างน้อย 2
ผลิตภัณฑ์

จังหวัดส่วนขยาย
1. จัดตั้ง Shop/ Outlet
อย่างน้อย 1 แห่ง
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand &
Supply Matching)

12 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูก
มาตรฐาน
GAP/GACP/Organic
จานวนรวม 1,000 ไร่/ปี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP
อย่างน้อย 1 แห่ง (ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน)
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 20
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
5. มูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
จังหวัดส่วนขยาย
1. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน
GMP อย่างน้อย 1 แห่ง
(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 20
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
4. มูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)

แผนที่

9. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

โครงการที่

1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ระดับการแสดงผล

เขต , ประเทศ

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

53. จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด

คานิยาม

เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจาลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่
ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบ
เศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัย
กลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการดาเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ
ดังนี้
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อน
พื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร
มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลคาและการตลาด ่
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ
เมืองสมุนไพรจังหวัดนาร่อง หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพที่
ดาเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพที่ 1)
จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8) และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพที่ 11)
เมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ
ที่ดาเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก (เขต
สุขภาพที่ 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพที่ 3) จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพที่ 4) จังหวัด
นครปฐม (เขตสุขภาพที่ 5) จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัดมหาสารคาม (เขต
สุขภาพที่ 7) จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9) จังหวัดอานาจเจริญ (เขตสุขภาพที่ 10)
และจังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12)

เกณฑ์เป้าหมาย : จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

12 เขต 13 จังหวัด

12 เขต 13 จังหวัด

12 เขต 13 จังหวัด

12 เขต 13 จังหวัด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมี
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สูตรคานวณตัวชี้วัด

ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
1. เขตสุขภาพที่ดาเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดนาร่อง (4 เขตสุขภาพ) ได้แก่ เขตสุขภาพ
ที่ 1,6,8 และ 11
2. เขตสุขภาพที่ดาเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย (9 เขตสุขภาพ) ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 12
1. การประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส)
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน
3. การประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยคณะกรรมการกากับติดตาม
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
1. ข้อมูลจากแบบประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส)
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
3. ข้อมูลการประเมินโดยคณะกรรมการกากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
A = จานวนเขตสุขภาพ ที่มีผลดาเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
13 จังหวัด
A

ระยะเวลาประเมินผล

ไตรมาส 4

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีกลุ่มแกนนา
ด้านสมุนไพร อย่าง
น้อย 1 กลุ่ม
2. มีการจัด Zoning
พื้นที่การปลูก
สมุนไพร

รอบ 6 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานของจังหวัด
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand &
Supply Matching)

รอบ 9 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. เพิ่มจานวน Shop/
Outlet อย่างน้อย
ปีละ 1 แห่ง
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้น
2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Product Champion (ไพล
กระชายดา ขมิ้นชัน บัวบก)
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เด่นในจังหวัด อย่างน้อย 2
ผลิตภัณฑ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน
จังหวัดนาร่อง
1. มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรทีไ่ ด้
มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน
GAP/GACP/Organic จานวนรวม
1,000 ไร่/ปี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP อย่างน้อย 1
แห่ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ
20
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15
5. มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

164
ร้อยละ 15
จังหวัดส่วนขยาย
1. มีกลุม่ แกนนา
ด้านสมุนไพร อย่าง
น้อย 1 กลุ่ม

จังหวัดส่วนขยาย
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานของจังหวัด
2. บุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องด้าน
การจัดการสมุนไพรได้รับ
การอบรมด้านแผนธุรกิจ
(Business plan)

จังหวัดส่วนขยาย
1. จัดตั้ง Shop/ Outlet
อย่างน้อย 1 แห่ง
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand &
Supply Matching)

จังหวัดส่วนขยาย
1. มีโรงงานแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเตรียมการเข้า
สู่มาตรฐาน GMP อย่างน้อย 1
แห่ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกร้อยละ
20
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15
4. มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ปี 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
12 เขต 13 จังหวัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
12 เขต 13 จังหวัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

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

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 12 เดือน
12 เขต 13 จังหวัด
1. ข้อมูลจากแบบประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
3. ข้อมูลการประเมินการดาเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
1. คู่มือการดาเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
2. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
3. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:

Baseline data

จานวนเขตสุขภาพที่มี
จานวนเมืองสมุนไพร
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

หน่วยวัด

เขตสุขภาพ/
จังหวัด

1. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5914409
โทรสาร : 02-1495609
กองวิชาการและแผนงาน
2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495609
โทรสาร : 02-1495609
กองวิชาการและแผนงาน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

2559

2560

-

-

4/4

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900
E-mail : anchaleeuan@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ
โทรศัพท์มือถือ : 092-2461023
E-mail : wsornrung@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683
E-mail : augus_organ@hotmail.com

3. นายสมศักดิ์ กรีชัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495653
โทรสาร : 02-1495653
กองวิชาการและแผนงาน
4. นางศรีจรรยา โชตึก
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9659490
โทรสาร : 02-9659490
โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791
กองวิชาการและแผนงาน
E-mail : kungfu55@gmail.com
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นางกรุณา ทศพล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9659490
โทรสาร : 02-9659490
กองวิชาการและแผนงาน
2. นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495609
โทรสาร : 02-1495609
กองวิชาการและแผนงาน
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์หอม
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495653
โทรสาร : 02-1495653
กองวิชาการและแผนงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816
E-mail : karunathailand4.0@gmail.com
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 064-3235939
E-mail : ppin1987@gmail.com
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 092-2498331
E-mail : pornthip.phar23@gmail.com
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4. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5917809
โทรสาร : 02-5910218
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989
E-mail : sukanya0210@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 5 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถานการณ์
ในปี 2560 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ) โรงพยาบาลระดับ A และ S มีบริการการให้
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา (Stroke Fast Track) ร้อยละ 100 และ 97.9 ตามลาดับ มีหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ A และ S มี Stroke Unit ร้อยละ
87.9 และ 58.3 ตามลาดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 9.1
ตัวชี้วัด
ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
Stroke Unit
- รพ.ระดับ A
- รพ.ระดับ S
Stroke Fast Track
- รพ.ระดับ A
- รพ.ระดับ S

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9

เขต
10

เขต
11

เขต
12

8.73

11.4

11.3

13.4

9.81

12.1

4.73

3.96

10.9

5.6

9.87

7.22

66.7
60.0

100
75.0

100
25.0

100
100

50.0
33.3

83.3
66.7

100
100

100
40.0

100
100

100
40.0

100
25.0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
80

100
100

100
100

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 7)
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย 1. กระตุ้นในจัดตั้ง Stroke Unit
โรคหลอดเลือดสมอง
- รพ.ระดับ A ร้อยละ 100
(I60-I69)
- รพ.ระดับ S ร้อยละ 80
2. ปรับเพิม่ จานวนเตียง Stroke Unit ให้
เหมาะสม
3. ดูแลผู้ป่วย Hemorrhage ใน Stroke Unit
4. โรงพยาบาลระดับ M ทาบันทึกข้อตกลงเข้า
เป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลระดับสูงกว่าในการ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
ทุก 6 เดือน

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ
≤ ร้อยละ 7
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
1. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 25)
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
≤ ร้อยละ 25
≤ ร้อยละ 25
2. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 5)
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
≤ ร้อยละ 5
≤ ร้อยละ 5
3. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A (ร้อยละ 100)
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S (ร้อยละ 80)
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กลุ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address

ตาแหน่ง :
Tel : 02-306-9899 ต่อ 2408
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ Moblie : 081-843-4502
สานัก/กอง :
e-mail : suchathanc@yahoo.com
สถาบันประสาทวิทยา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นที่
รับผิดชอบ
สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
น้อยกว่าร้อยละ 7

Service excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
ประเทศ
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น
โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69)
3. การจาหน่ายผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก
โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี
ปีงบประมาณ 62
น้อยกว่าร้อยละ 7

ปีงบประมาณ 63
น้อยกว่าร้อยละ 7

ปีงบประมาณ 64
น้อยกว่าร้อยละ 7

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ลดอัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12
- ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
- รายงาน ตก.2
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วย (I60-I69)
B = จานวนครั้งของการจาหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (I60-I69)
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7
น้อยกว่าร้อยละ 7
- รายงาน ตก.2
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
2560
9.1
ร้อยละอัตรา
17.1
9.9
8.3
9.1
ตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome, Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 6 อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร
: SP 7 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI (เป้าหมาย 100%)
สถานการณ์
1. อัตราการเสีย ชีวิตจากโรคหลอดเลือดหั วใจโดยภาพรวมไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร ยกเว้นบางเขต
สุขภาพที่ยังมีอัตราตายมากกว่าที่กาหนด ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 1, 3, 4, 5, 6, 11 และ 12
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มีการรักษา STEMI โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 100% ยกเว้น
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 (93.74%) และ 4 (57.69%)
3. ผู้ป่วย STEMI ได้ยาละลายลิ่มเลือด หรือได้รับการขยายหลอดเลือดในภาพรวมได้มากกว่า 80% ในทุกเขต
สุขภาพ ยกเว้น เขต 5 (74.28%), 9 (73.95%) และ 11 (68.02%)
4. อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 10 ยกเว้น เขตที่ 6, 7, 8,
11, 12
5. ขาดแคลนอายุ รแพทย์โรคหัวใจ ในหลายเขตสุขภาพ ได้แก่ เขต 1 (น่าน, แม่ฮ่องสอน, ลาพูน) เขต 3
(ชัยนาท, อุทัยธานี) เขต 4 (นครนายก, สิงห์บุรี, อ่างทอง) เขต 5 (ประจวบคีรีขันธ์) เขต 7 (กาฬสินธุ์) เขต
8 (บึงกาฬ) เขต 10 (ยโสธร) เขต 11 (ระนอง) และเขต 12 (นราธิวาส, พัทลุง, สตูล)
6. ขาดแคลนศัลยแพทย์หัวใจในโรงพยาบาลที่สามารถสวนหัวใจได้ ในเขตสุขภาพที่ 2 (อุตรดิตถ์) สาหรับเขต
อื่นๆ ก็จะมีจานวนศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ
7. ห้องสวนหัวใจที่ใช้ในการทาหัตถการ PCI ยังไม่สามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน เนื่องจาก แพทย์ที่ทา
การสวนหัวใจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลนครพิงค์) ที่มีเครื่องสวนหัวใจ
1 เครื่ อง แต่ไม่มีแพทย์ ที่ป ระจ าในห้ องสวนหั ว ใจต้องพึ่งอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่
8. มีการส่ง ต่อผู้ป่วย STEMI ออกนอกเครือข่าย หรือส่งไปทาบอลลูน โดยไม่ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อน
โดยเฉพาะในเขตที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง จะเห็นได้ชัดเจน
9. ระยะเวลาของคิวในการผ่าตัดหัวใจ ส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นในเขตสุขภาพที่ 6 จันทบุรี อยู่ที่
10 เดือน ชลบุรี อยู่ที่ 4.5 เดือน, เขต 10 อุบลราชธานี 8 เดือน, เขต 11 สุราษฎร์ธานี 13 เดือน, เขต
12 สงขลา 14.4 เดือน หาดใหญ่ 6 เดือน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนศัลยแพทย์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร
2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย
STEMI (100%)
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยา
ละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac
Intervention) เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
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4. ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10%
5. การลงข้อมูลใน Thai ACS registry โดยมีการลงข้อมูลผู้ป่วย STEMI ที่เข้ารับการรักษา (100%)
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ลดอัตราการ 1. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง
-มีหรือไม่
-มี
เสียชีวิต
ต่ อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ตาม
-จานวนเท่าไร
-ยอดจานวน
ผู้ป่วยโรค
โปรแกรม
หลอดเลือด 2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจ
-จานวน
หัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดย
-ร้อยละ
มากกว่าร้อยละ 80
การให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการ
ทาบอลลูน
3. ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
-จานวน
เรื้อรัง ให้รักษาโดยการทาบอลลูน หรือ -ระยะเวลารอคอย (วัน สัปดาห์
ไม่เกิน 3 เดือน
การผ่า ตัด By pass โดยลดเวลา
เดือน ปี)
ระยะเวลารอคอยการทา
4. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการ


ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ต้องการ
5. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และญาติ
มีสื่อวีดิทัศน์
มี
เรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแล
ตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกติ
ไม่เกิน 27/แสนประชากร
6. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย -จานวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ
โดยดูสาเหตุการตายจากเวชระเบียน
-จานวนประชากรกลางปี
ของผู้ป่วย และจากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิม่ เลือด (Fibrinolytic drug) ใน
ผู้ป่วย STEMI (100%)
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
1. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิม่
: ย า ล ะ ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด
เลือดโดยมีระบบการให้คาปรึกษา
มี CPG ระบบการให้
มี CPG และนาไปใช้จริง Streptokinase ห รื อ
และระบบรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อ และมีแนวทางการรับส่ง TNK ต้องให้ภายใน 12
ชั่วโมงทุกวัน(24/7)โดยอายุรแพทย์ ผู้ป่วย
ต่อที่ชัดเจน
ชม.หลังจากผู้ป่วยมีอาการ
หรืออายุรแพทย์โรคหัวใจ
2. มีระบบการบริหารยาละลายลิม่
เลือด โดยต้องมีพร้อมสามารถให้ยา
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมี
จานวน Stock ยา
จานวน Stock ยา
ต้องมี
ระบบหมุนเวียนยาระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน (24/7)
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้จริง
-จานวนผู้ป่วยที่ได้รับยา
-จานวนผู้ป่วยที่ได้รับยา
ต้องมี
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิม่ เลือด (Fibrinolytic drug) ใน
ผู้ป่วย STEMI (100%)
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
โดยมีจานวนและร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับยามากกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณี
-ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับยา
-ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับยา
ที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๒
ชั่วโมงหลังมีอาการ
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและ -จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ -บุคลากรที่ต้องไปส่งผู้ป่วย
ทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มี อบรม BLS & ACLS
โดยรถพยาบาลต้ อ งผ่ า น
รถพยาบาลพร้อมส่งในกรณีฉุกเฉิน
-รถพยาบาลที่มีความพร้อม
การอบรม BLS & ACLS
ควรมี
ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน(24/7)
-ร ถพย า บ า ล ที่ มี ค วา ม
พร้อมด้านอุปกรณ์
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือด
หรือยาละลายลิม่ เลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac Intervention) เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
1. เพิ่ ม หน่ ว ยบริ ก ารหรื อ การรั ก ษา มีข้อมูลจานวนหน่วยบริการ ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่ม
ต้องมี
โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือ และผูป้ ่วยที่ให้ยาละลายลิม่
เลือดและหรือการขยาย
การขยายหลอดเลือด
เลือดและหรือการขยายหลอด หลอดเลือด มากกว่าหรือ
เลือด
เท่ากับ 80%
2. ปรั บ ระบบการส่ ง ต่ อ และแนว
มีข้อมูล
มีข้อมูล
ควรมี
ทางการรั บ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ให้ ส ามารถ - Door to needle time
- %Door to needle
ให้ บ ริ การผู้ ป่ว ยได้ใ นเวลาที่ รวดเร็ ว - Door to balloon time
time < 30 นาที
และเหมาะสม (ภายใน 3-12ชม.หลัง
- %Door to balloon
มีอ าการ) ทั้ งโดยวิธี ให้ ย าละลายลิ่ ม
time < 30 นาที
เลือดและการขยายหลอดเลือด
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 4. ร้อยละผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10%
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
1. เพิ่ ม หน่ ว ยบริ ก ารหรื อ การรั ก ษา มีข้อมูลจานวนหน่วยบริการ ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่ม
ต้องมี
โดยวิธีให้ยาละลายลิ่ มเลือดและหรือ และผูป้ ่วยที่ให้ยาละลายลิม่
เลือดและหรือการขยาย
การขยายหลอดเลือด
เลือดและหรือการขยายหลอด หลอดเลือด มากกว่าหรือ
เลือด
เท่ากับ 80%
2. ปรั บ ระบบการส่ ง ต่ อ และแนว มีข้อมูล
มีข้อมูล
ควรมี
ทางการรั บ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ให้ ส ามารถ - Door to needle time
- %Door to needle
ให้ บ ริ การผู้ ป่ว ยได้ใ นเวลาที่ รวดเร็ ว - Door to balloon time
time < 30 นาที
และเหมาะสม (ภายใน 3-12ชม.หลัง
- %Door to balloon
มีอ าการ) ทั้ งโดยวิธี ให้ ย าละลายลิ่ ม
time < 30 นาที
เลือดและการขยายหลอดเลือด
3 . มี ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย เ สี ย ชี วิ ต ใ น - ลดอัตราเสียชีวิตใน
มีข้อมูลที่ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
ต้องมี
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลน้อยกว่า 10 % โรงพยาบาลโดยมี
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 4. ร้อยละผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10%
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ
-Stock ยา
-มีระบบบริหารยา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดตรวจราชการ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
1.อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร
Small Success
มาตรการ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1. มีการคัดกรองผู้ ป่ ว ยที่มีปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อโรคหั ว ใจและ




หลอดเลือด ตามโปรแกรม
2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน




อย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทา
บอลลูน
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให้รักษาโดยการ




ทาบอลลูน หรือการผ่าตัด By pass โดยลดเวลาระยะเวลา
รอคอยการทา
4. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่




ในระดับที่ต้องการ
5. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และญาติ เรื่องการควบคุมปัจจัย




เสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกติ
6. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการตาย




จากเวชระเบียนของผู้ป่วย และจากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์
ตั ว ชี้ วั ด ตรวจราชการ ร้ อ ยละโรงพยาบาลตั้ ง แต่ ร ะดั บ F2 ขึ้ น ไปสามารถให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย
STEMI (100%)
Small Success
มาตรการ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยมีระบบการ




ให้คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน(24/7)โดยอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคหัวใจ
2. มีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยต้องมีพร้อม
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มาตรการ
สามารถให้ยาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบ
หมุนเวียนยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน (24/7)
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้จริงโดยมีจานวนและร้อย
ละของผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณีที่
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังมีอาการ
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์
เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณีฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมงเช่นกัน(24/7)

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

















3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยา
ละลายลิ่มเลือด และ/หรื อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac
Intervention) เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
75
77
78
80
4. ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10%
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
10
10
10
10
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ประเทศ
39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจหมายถึง จานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10
=I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2555 โดยเริม่ รายงาน
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564
เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (จากฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2560 : 28 ต่อแสนประชากร)
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
27
26
25
24
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
วัตถุประสงค์
ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ
7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จานวน
ผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จานวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตรา
ตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย จานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกอง
ยุทธศาสตร์แผนงาน
รายการข้อมูล 1
A = จานวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
27
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
26
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25
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ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

วิธีการประเมินผล :

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
24

วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ กองยุทธศาสตร์และแผนงานจากข้อมูลเบื้องต้นของทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
เอกสารสนับสนุน :
สถิติสาธารณสุข 2557
รายละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2558
2559
2560
20.20
ต่อประชากร
28.6
20.41
11.6
แสนคน
(4 เม.ย. 60)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : k_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผล 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906347
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499
โทรสาร : 02-591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
เขต
38. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic
drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMIหมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated
Myocardial Infarction)
โรงพยาบาลในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบตั ิ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มี
บริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอาเภอ สนับสนุน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอาเภอ
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่ เลือด เช่น Streptokinase,
Tenecteplase เป็นต้น
กลวิธีดาเนินงาน
ดาเนินการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้ มียาใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2
ขึ้นไป
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย จานวนโรงพยาบาลในระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิม่ เลือดในผู้ป่วย STEMI
ได้จากทุกเขตบริการ
แหล่งข้อมูล
จากทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A= โรงพยาบาลระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ใน
เขตบริการนั้น
รายการข้อมูล 2
B= โรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทั้งหมดในเขตนั้น
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
100

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการ
ให้คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลาย
ลิ่มเลือด โดยต้องมีพร้อมให้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) แก่ผู้ป่วยได้จริง และมีข้อมูลร้อยละของ
การให้ยาในผู้ป่วย STEMI (ในปีพ.ศ. 2561 ≥ ร้อยละ 50 , พ.ศ. 2562≥ ร้อยละ 60
พ.ศ. 2563≥ ร้อยละ 70, พ.ศ. 2564 ≥ร้อยละ 80)
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่ง
ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
หมายเหตุ :ต้องมีข้อ 1-3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
เอกสารสนับสนุน :
รายงานจากทุกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
90.23
ร้อยละ
75.93
100
94.75
ที่มาข้อมูล : สานักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย์
หมายเหตุ : ประเมินผลปี 2559 ดูเฉพาะมีแนวทางและมียาจะให้ สาหรับในปี 2560 ต้องมีข้อ
1-3 แต่ไม่ได้กาหนดค่าเป้าหมายของการให้ยาไว้
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5919999 ต่อ 30920
โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236
โทรสาร :02-5919972
E-mail : kk_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผลและ 1.นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันโรคทรวงอก
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5919999 ต่อ 30903
โทรศัพท์มือถือ : 089-8131937
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร :02-5470907 E-mail : j_kanokpon@hotmail.com กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906347
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499
โทรสาร : 02-591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 7 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุ กเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
สถานการณ์
ECS: Emergency Care System (ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน) หมายถึง ระบบการบริหาร
จัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งใน
ภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วยการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล(EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน
(ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข(Disaster) โดยในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและ
พัฒนาคุณภาพการรักษาห้องฉุกเฉินเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่ ทันเวลา ปลอดภัย และ
ประทับใจ
ในปี 2559 พบว่ามีผู้มารับบริการห้องฉุกเฉิน 35 ล้านครั้ง/ปี หรือคิดเป็น 458 ครั้ง: 1,000
ประชากร โดยมากกว่า 60% เป็น ผู้ป่ว ยกลุ่มไม่ฉุกเฉิ น ทาให้เกิดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency
Department Crowding) นอกจากนั้นยังขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งพบว่าขาดแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 1,420 คน , พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2,060 คน, นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 2,405 คน
จากข้อมูลในต่างประเทศพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 7.8% อังกฤษ 5.35% และออสเตรเลียคิดเป็น 7.34% สาหรับในประเทศ
ไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูล ในระดับประเทศ อย่างไรก็ตามมีการทดลองเก็บข้อมูล ที่ โรงพยาบาลชลบุรี และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 14.7%
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
1. มีมาตรการในการลด - กาหนดนโยบายการลดความ - คาสั่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา - ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล
ภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
แออัดในห้องฉุกเฉิน
ห้องฉุกเฉินคุณภาพ
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ระดับโรงพยาบาล
- ตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้อง - นาเสนอผลการประเมินเกณฑ์ ECS คุณภาพ
ฉุกเฉินคุณภาพ
ECS คุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
- ประเมินเกณฑ์ ECS คุณภาพ - เอกสารแผนในการพัฒนาห้อง ระดับ F2 ขึ้นไปมีแนวทางใน
- มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินที่คลอบคลุมทั้งแผน
การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
ฉุกเฉินที่มาใช้บริการห้อง
ดาเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร - ร้อยละ 60 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน
แผนครุภัณฑ์
ฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้องฉุกเฉิน
- มีการกาหนดระยะเวลาทีผ่ ู้ - แสดงสถิติบริการแยกตาม
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ใน
ระดับคัดแยก
ห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- นาเสนอการลดภาวะผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉิน
- นาเสนอการกาหนดระยะเวลา
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2- 4 ชั่วโมง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
1. มีการใช้ ER Safety
- จัดทา Gap Analysis และ - เอกสารการจัดทา Gap
- อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วย
Goals เป็นเครื่องมือใน
Action Plan เพื่อพัฒนา
Analysis และ Action Plan
วิกฤตฉุกเฉินภายใน 24
การพัฒนาคุณภาพการ
คุณภาพการรักษา
- นาเสนอสถิตโิ รคที่เสียชีวิตและ ชั่วโมงโรงพยาบาลระดับ F2
รักษา
- มีการทบทวนและวิเคราะห์ สถิติสาเหตุการเสียชีวิต
ขึ้นไป < 12%
สาเหตุการเสียชีวิต(RCA) ของ - มีการใช้เกณฑ์การคัดแยก 5 - ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่
ระดับ
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง,
- นาเสนอการประเมินความ
Hospital Safety Index และ
- มีการคัดแยก (Triage) 5
เสี่ยงการจัดการสาธารณภัยใน จัดทาแผน
ระดับทีไ่ ด้มาตรฐาน
โรงพยาบาล (Hospital Safety
- มีการประเมินความเสีย่ งการ Index)
จัดการสาธารณภัยใน
โรงพยาบาล (Hospital
Safety Index)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
1. มี TEA unit ที่ได้
- ทา Gap Analysis และ
- นาเสนอการดาเนินงาน TEA - ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
มาตรฐาน
พัฒนาเพื่อให้มี TEA unit
unit มาตรฐาน
ระดับ M1 ขึ้นไปมี TEA unit
ที่เป็นมาตรฐาน
- นาเสนอการส่งข้อมูลแฟ้ม
ที่ได้มาตรฐาน
- ส่งข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT
ACCIDENT
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม
ทันเวลา
ACCIDENT

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
Small Success
รอบ 3 เดือน
1.ระบบข้อมูล
- มี National Triage
- จัดทาคู่มือ ER คุณภาพ
และความปลอดภัย(ER
Safety Goals)
- ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS)

รอบ 6 เดือน
1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน
- ร้อยละ 30 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล

รอบ 9 เดือน
1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน
- ร้อยละ 50 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล
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รอบ 12 เดือน
1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน
- ร้อยละ 60 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล
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รอบ 3 เดือน
- จัดทามาตรฐานข้อมูลห้อง
ฉุกเฉิน
- สื่อสารนโยบายและการ
ดาเนินงานพัฒนาห้องฉุกเฉิน

รอบ 6 เดือน
ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety
Goals
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National
Triage
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปมีการทบทวน
และวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต
ภายใน 24 ชั่วโมง
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน
Hospital Safety Index
3. การพัฒนาข้อมูล
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit
ที่ได้มาตรฐาน
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม
ACCIDENT

รอบ 9 เดือน
ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety
Goals
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National
Triage
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปมีการทบทวน
และวิเคราะห์สาเหตุการ
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน
Hospital Safety Index
3. การพัฒนาข้อมูล
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit
ที่ได้มาตรฐาน
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม
ACCIDENT

รอบ 12 เดือน
ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง
- ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล
F2 ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety
Goals
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National
Triage
- อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตภายใน 24 ชั่วโมง < 12%
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน
Hospital Safety Index
3. การพัฒนาข้อมูล
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit
ที่ได้มาตรฐาน
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม
ACCIDENT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สานัก/กอง สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ*
2.นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์*
3. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
4. นางนริศรา แย้มทรัพย์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 037-211297
Mobile: 0861414769
e-mail: beera024@gmail.com
นายแพทย์ชานาญการ
Tel. 035-211888 ต่อ 2103
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Mobile: 086-1414769
E-mail: rattapong.b@gmail.com
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข Tel. 02-5906286
กรมการแพทย์
Mobile: 081-8424148
e-mail: mertthailand@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
Tel: 02-5906285
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ Mobile: 081-9883925
e-mail:narissara.yamsub@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
เขต
50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้นไป (ทัง้ ที่ ER และ Admit)
ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาทีม่ ีคุณภาพและ
ป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การ
ดูแลผูป้ ่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Disaster)
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอด
ชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึง
บริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้
(Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น
Triage Level 1 และ 2
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาทีผ่ ู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต
(Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน

เกณฑ์เป้าหมาย
อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อย
กว่าร้อยละ *โรงพยาบาลชลบุรรี ้อยละ 14.7, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้อยละ 12.8
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 12*
ร้อยละ 10
ร้อยละ 8
ร้อยละ 6
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาที่มีคณ
ุ ภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึน้ ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะ
ภัยพิบัติ
ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัย
และประทับใจ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
HDC
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT
แหล่งข้อมูล
มาตรฐาน 43 แฟ้มกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
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เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ระบบข้อมูล
1. ระบบข้อมูล
1. ระบบข้อมูล
1. ระบบข้อมูล
- มี National Triage
- จานวนโรงพยาบาล F2 - จานวนโรงพยาบาล F2 - จานวนโรงพยาบาล F2
- จัดทาคู่มือ ER คุณภาพ ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
และความปลอดภัย(ER
Accident ร้อยละ 40
Accident ร้อยละ 60
Accident ร้อยละ 80
Safety Goals)
2. การจัดการสาธารณภัย 2. การจัดการสาธารณภัย 2. การจัดการสาธารณภัย
- ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน ในสถานพยาบาล
ในสถานพยาบาล
ในสถานพยาบาล
คุณภาพระบบการ
- จานวนโรงพยาบาล
- จานวนโรงพยาบาล
- จานวนโรงพยาบาล
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน
(ECS)
Hospital Safety Index Hospital Safety Index Hospital Safety Index
- จัดทามาตรฐานข้อมูล
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ห้องฉุกเฉิน
3. ER คุณภาพ
- จานวนของ
3. ER คุณภาพ
- สื่อสารนโยบายและการ
- จานวนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้น
- จานวนโรงพยาบาล
ดาเนินงานพัฒนาห้อง
ระดับ M1, S, A มี TEA ไปผ่านเกณฑ์ ECS
ระดับ M1, S, A มี TEA
ฉุกเฉิน
unit ที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพ ร้อยละ 70
unit ที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 40
3. ER คุณภาพ
ร้อยละ 80
- จานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA
unit ที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 60
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 10
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 8
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 6
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ขึ้นไปเพื่อทาหน้าที่
1.1 จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผูเ้ จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชั่วโมง
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
1.4 Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดทาข้อเสนอแนะ
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดลาดับความสาคัญ
1.6 นาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน
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ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.1 จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล
2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 24
ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด
2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ การฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลาง
3.1 จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต
3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 24
ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต
3.3 วิเคราะห์ในระดับนโยบาย เช่น สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/
คู่มือความปลอดภัยผู้ป่วย (National Patient Safety Goal) SIMPLE
Baseline
data

หน่วยวัด
ร้อยละ
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2558
2559
2560
N/A
N/A
N/A
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
สถานการณ์
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ระบบบริ การด้านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข โดยเน้นให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยการนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการมีการจัดบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพิ่มขึ้นในทุกระดับทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อีกทั้งมีการดาเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพในการ
ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยในหน่ ว ยบริ ก าร และการออกเยี่ ย มบ้ า นในชุ ม ชน รวมถึ ง เกิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ในการร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น หมอพื้นบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรชุมชน เป็นต้น
ปัจจุบันพบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพิ่มขึ้นมากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556–2560 ดังนี้ 13.09, 14.63, 15.16, 17.18 และ 19.86 ตามลาดับ
ตารางแสดงผล : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายเขตสุขภาพ ปี 2556–2560
ปีงบประมาณ

2556

2557

2558

เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมายรายปี
14.00
16.00
18.00
1
8.39
9.51
10.7
2
11.69
13.43
13.85
3
10.25
11.22
12.71
4
8.87
11.33
11.59
5
11.39
12.89
13.26
6
12.44
15.12
13.57
7
16.87
17.96
19.77
8
16.15
19.11
24.45
9
16.51
17.47
16.88
10
13.31
15.62
16.88
11
17.55
12.81
13.23
12
10.48
13.69
12.73
รวม
13.09
14.63
15.16
ที่มา : ระบบฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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2559

2560

18.00
11.8
18.12
16.26
12.19
14.73
14.81
23.03
28.84
17.62
18.79
14.12
15.57
17.18

18.50
13.9
20.03
21.57
17.24
18.59
18.39
25.72
28.87
19.36
20.33
16.31
18.35
19.86
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละของผู้ป่วยนอก 1. มีผู้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้าน
1. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ 1. ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับบริการการแพทย์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
CTMO ทุกเขตสุขภาพ โดยการ นอกได้รับบริการ
แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief
ชี้แจงนโยบาย/ประชุมหารือ/ลง การแพทย์แผนไทยและ
ทางเลือก
Thai Traditional and alternative พื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน การแพทย์ทางเลือก
Medicine Officer : CTMO) ระดับ และการพัฒนางานระดับเขต
เพิ่มขึ้น (20)
เขตและจังหวัด
สุขภาพ/จังหวัด
- รพศ./รพท. อย่าง
2. จัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2. สถานบริการทุกระดับร่วม
น้อยร้อยละ 10
และกาหนดผูร้ ับผิดชอบงานด้าน
ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาล
- รพช. อย่างน้อย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
ร้อยละ 20
ทางเลือกระดับจังหวัด
รับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ - รพ.สต. อย่างน้อย
3. มีแผนพัฒนาระบบบริการด้าน
กาหนด
ร้อยละ 30
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
3. ตรวจประเมินการพัฒนา
2. โรงพยาบาล
ทางเลือกระดับเขต/จังหวัด
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล เป้าหมายเข้าสู่
4. มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ กระบวนการรับรอง
และการแพทย์ผสมผสานที่มีคณ
ุ ภาพ แผนไทยและการแพทย์
คุณภาพ
มาตรฐาน ตามบริบทของสถานบริการ ผสมผสานใน รพ.สต.ทุกแห่ง
- รพศ./รพท. (A-M1)
ทุกระดับ
4. ติดตามร้อยละของผู้ป่วยนอก อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
5. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย (24 แห่ง)
First line drug ในสถานบริการ
และการแพทย์ทางเลือกผ่าน
- รพช. (M2-F3) อย่าง
ระบบรายงานจาก Health
น้อยจังหวัดละ 2 แห่ง
Data Center (HDC)
(152 แห่ง)

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
Small Success
3 เดือน
1. ทบทวนรูปแบบการบริการ
(Service Package) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan
2. ชี้แจง และสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมของ CTMO ทุกเขต
สุขภาพ
3. สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

6 เดือน
1. พัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมาย
เข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ
1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่าง
น้อย 2 แห่ง (A-M1)
1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย
2 แห่ง (M2-F3)
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน
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9 เดือน
สถานบริการทุกระดับมีการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ตามบริบท
ของหน่วยบริการ ได้แก่
- คลินิกครบวงจรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(A-F3)
- คลินิก OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน (A-F3)

12 เดือน
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 20 แบ่งเป็น
- รพศ./รพท. อย่างน้อย
ร้อยละ 10
- รพช. อย่างน้อยร้อย
ละ 20
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อย
ละ 30
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3 เดือน
ในระบบบริการสาธารณสุข

6 เดือน
(รพ.สส.พท.)

9 เดือน
- คลินิกบริการผู้ป่วยใน (IPD)
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(A-M1)
- บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ใน รพ.สต.

12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน สถาบัน
การแพทย์แผนไทย
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
จังหวัด
33. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ การ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ดังนี้
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม้อเกลือ
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
- การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สภาพ ประกอบด้วย
- การฝึกสมาธิบาบัด
- ฝังเข็ม
- การกดจุดบาบัด
- การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
4. บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 20
- รพศ./ รพท. อย่างน้อยร้อยละ 10
- รพช. อย่างน้อยร้อยละ 20
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 30
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 20

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 20

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 20

เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม
2. การรายงานจากจังหวัด
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
1. ทบทวนรูปแบบการบริการ
(Service Package) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan
2. ชี้แจง และสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมของ CTMO ทุกเขต
สุขภาพ
3. สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในระบบบริการสาธารณสุข

1. 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/
Provider)
2. ข้อมูลรายงานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4
รอบ 6 เดือน
1. พัฒนาโรงพยาบาลเปูาหมาย
เข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ
1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่าง
น้อย 2 แห่ง (A-M1)
1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย
2 แห่ง (M2-F3)
2. พัฒนา รพ.สต. สู่มาตรฐาน
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
อาเภอละอย่างน้อย 2 แห่ง

รอบ 9 เดือน
สถานบริการทุกระดับมีการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
บริการ ได้แก่
- คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(A-F3)
- คลินิก OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน (A-F3)
- คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD)
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (A-M1)
- บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันควบคุมโรค และฟื้นฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน
รพ.สต.

รอบ 12 เดือน
ผู้ปุวยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 20 แบ่งเป็น
- รพศ./รพท. อย่างน้อย
ร้อยละ 10
- รพช. อย่างน้อย
ร้อยละ 20
- รพ.สต. อย่างน้อย
ร้อยละ 30

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20

ปี 2563:

ปี 2564:
วิธีการประเมินผล :

1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
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เอกสารสนับสนุน :

1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ร้อยละของ
ร้อยละ
17.51
17.15
19.75
ผู้ปุวยนอกที่
(ณ 30ก.ย.60)
ได้รับบริการ
ร้อยละผู้ปุวยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ.
ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่ได้รับบริการ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

2553

5.78

2554

11.92

2555

11.24

2556

14.05

2557

16.59

2558

17.51

2559

17.15

2560

19.75

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ที่ทางาน :0-2149-5647 โทรศัพท์มือถือ : 084-439-1505
โทรสาร : 0-2149-5647
E-mail :khwancha@health.moph.go.th
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2.นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อานวยการกองการแพทย์ทางเลือก
โทรศัพท์ที่ทางาน: 0-2149-5636
โทรศัพท์มือถือ : 081-872-3270
โทรสาร :0-2149-5636
E-mail :tewantha@gmail.com
กองการแพทย์ทางเลือก
3. แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ไทย – จีน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2149-5676
โทรศัพท์มือถือ : 081-356-5326
โทรสาร :0-2149-5677
E-mail :rungnapa.pr@gmail.com
กองการแพทย์ทางเลือก
4. นางสาวอัญชลี จูฑพุทธิ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2591-4409 โทรศัพท์มือถือ : 085-485-6900
โทรสาร : 0-2591-4409 E-mail: anchaleeuan@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน
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5. นายสมศักดิ์ กรีชัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2149-5653
โทรสาร : 0-2149-5653
กองวิชาการและแผนงาน
6. นางศรีจรรยา โชตึก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2965-9490
โทรสาร : 0-2965-9490
กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานประมวลผลและ กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
การแพทย์ทางเลือก
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
โทรศัพท์มือถือ : 081-684-6683
E-mail : augus_organ@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์มือถือ : 099-245-9791
E-mail : kungfu55@gmail.com
กองวิ ช าการและแผนงาน กรมการแพทย์ แ ผนไทยและ

1. นางกรุณา ทศพล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2965-9490 โทรศัพท์มือถือ : 089-724-3816
โทรสาร : 0-2965-9490
E-mail : karunathailand4.0@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน
2. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2149-5653 โทรศัพท์มือถือ : 083-339-2252
โทรสาร : 0-2149-5653 E-mail : sudarat.osta@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน
3. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2591-7809 โทรศัพท์มือถือ : 082-729-8989
โทรสาร : 0-2951-0218
E-mail : sukunya0210@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต Service outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP2 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
สถานการณ์
โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของประชากรไทยพบ 17.5 % (8.5 ล้านคน)
แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีบาบัดทดแทนไต (RRT) เพิ่มขึ้นปีละ 15-20% สาเหตุสาคัญของ
โรค CKD คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรค CKD ระยะที่ 1-3 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ทาให้ผู้ป่วย
94% ขาดความตระหนักจนกลายเป็น CKD ระยะที่ 4-5 และ End Stage Renal Disease : ESRD ที่ต้อง
รักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไต (RRT) ซึ่งเป็นภาระทั้ง
ผู้ป่วยและรัฐ ในประเทศไทยมีผู้ป่วย ESRD รับการรักษาด้วย RRT มากกว่า 1 แสนคน ใช้งบประมาณปีละ
มากกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปีและเพิ่มขึ้นทุกปี
การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT เป้าหมายที่สิ้นปีงบฯ 60 = 80% ไม่มีเขตใดทาได้ตามเป้า
เนื่องจากมีการเปลี่ยน criteria การคัดกรองจากการใช้ eGFR หรือ proteinuria เป็น eGFR และ proteinuria
ในภาพรวมของเขตทุกเขตทาได้ 20.0-56.7% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศทาได้ 37.1% ด้านการชะลอความเสื่อมไต
เป้าหมายผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr ≥ 65% ของจานวนผู้ป่วย CKD ทั้งหมด
มี 2/12 เขตทาได้ตามเป้าหมายคือเขต 5 และ 11 ในภาพรวมของเขตทุกเขตทาได้ 60.2-65.5% โดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศทาได้ 62.9% ในด้านการขยายบริการ คลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลระดับ F3 ให้ได้ 50% ของ
โรงพยาบาล F3 ในแต่ละเขต เขตสุขภาพที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ได้ทุกเขต
บริการ
ปัญหา
คลินิกชะลอไต
การคัดกรอง CKD ทาได้ต่ากว่าเป้าหมาย
เสื่อม
การชะลอความเสื่อมไตส่วนใหญ่ทาได้ต่ากว่าเป้าหมาย
การขาดนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ และ นักกายภาพบาบัด ใน รพช.
hemodialysis
การเริ่ม dialysis แบบ emergency ในผู้ป่วย ESRD
รอคิวทา vascular access for HD นาน และ ขาดแคลนศัลยแพทย์ซ่อมเส้น vascular
access
คุณภาพศูนย์ HD outsource ไม่ดี
Peritoneal
ขาดระบบควบคุมคุณภาพศูนย์ PD
dialysis
จานวนพยาบาล PD : ผู้ป่วย น้อยกว่ามาตรฐาน 1 : 50 มาก
Palliative care
ไม่มีระบบ palliative care for ESRD ที่ชัดเจน
ระบบฐานข้อมูล
ความครบถ้านถูกต้องของการรายงานผ่าน HDC
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3. การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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4. การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
ทาการคัดกรองผู้ป่วยใน NCD
โลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไต clinic
ได้มากกว่า 80%
- ผู้ป่วยที่มี DM ร่วมด้วย: คัด
กรองด้วย eGFR และ urine
protein
- ผู้ป่วย HT ที่ไม่มี DM ร่วม
ด้วย: คัดกรองด้วย eGFR
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2.การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสือ่ ม
อย่างน้อยร้อยละ 66 ของผู้ป่วย กาหนดให้มขี ยายบริการ CKD
CKD มีอัตราการลดลงของ
clinic ให้ครอบคลุม รพ.ใน
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ระดับ F3 อย่างน้อย 75%
ของ รพ. F3 ในเขต และ ชี้เป้า
โรงพยาบาล F3 ให้ทางจังหวัด
ทราบ
การประเมิน CKD clinic คุณภาพ
ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1,
F2 โดยการประเมินตนเอง ในไตร
มาส 2 และ จัด KM ผลการ
ประเมินตนเองร่วมกันในระดับ
เขตในไตรมาส 3
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
3.การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- อ้างอิงการรายงานผลใน
ระบบ HDC
- มีการจัดระบบคัดกรอง
อย่างไร
- มีผลกระทบกับทรัพยากร
คน และ งบประมาณอย่างไร
- ปัญหาและอุปสรรค

ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่
เคยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคไตเรื้อรังได้รับ
การคัดกรองโรคไตใน
ระยะเริ่มแรก

- มีการกาหนด รพ. F3
เป้าหมายหรือไม่
- มีผลกระทบกับทรัพยากร
คน และ งบประมาณอย่างไร
- ปัญหาและอุปสรรค

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมี
อัตราความเสื่อมของไต
ช้าลง

- มีการดาเนินกิจกรรมตามที่
กาหนดหรือไม่
- ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน
- ปัญหาและอุปสรรค

พื้นที่ทราบแนว
ทางการพัฒนา CKD
clinic มากขึ้น

- ปัญหาและอุปสรรคของการ
นาแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
ดาเนินการบริการศูนย์ฟอก
เลือดด้วย เครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2560 มาปฏิบตั ิ
ใช้

หน่วยบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
มาตรฐานการ
ให้บริการตาม
มาตรฐาน ตรต.

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
4.การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
มีการจัดบริการ palliative care - แต่ละจังหวัดส่งบุคลากรที่
- มีการกาหนดโรงพยาบาลนา
โดยบูรณาการไปกับ CKD clinic เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมอบรมที่
ร่องอย่างน้อย 3 โรงพยาบาล
ร่วมกับทีม palliative care ของ ส่วนกลาง (กทม.)
หรือไม่
โรงพยาบาลอย่างน้อยจังหวัดละ - แต่ละจังหวัดคัดเลือก รพ.นา - การประสานงานระหว่าง
3 โรงพยาบาล
ร่องอย่างน้อย 3 โรงพยาบาล ทีมสหวิชาชีพใน CKD clinic

ผู้ป่วย ESRD ที่ไม่
เหมาะสมกับการรักษา
ด้วยการบาบัดทดแทน
ไตได้รับการดูแลแบบ
palliative care และ

หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมใน รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านการประเมิน
คุณภาพจาก ตรต. ร้อยละ 100

การกากับดูแลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
สาหรับการดาเนินการบริการ
ศูนย์ฟอกเลือดด้วย เครื่องไต
เทียมในโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 2560
โดยโรงพยาบาล และ
สานักงาน สสจ.
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
เพื่อดาเนินการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ทีม palliative care ของ
โรงพยาบาล และ ทีม PCC
- ปัญหาและอุปสรรค

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สามารถลดการบาบัด
ทดแทนไตที่ไม่จาเป็น
ลง

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(template ตามเอกสารแนบ)
Small Success
3 เดือน
- สื่อสารแนวทางการประเมิน
CKD clinic คุณภาพ
- สื่อสารแนวทางปฏิบตั ิสาหรับ
การดาเนินการบริการศูนย์ฟอก
เลือดด้วย เครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2560
- คัดเลือกโรงพยาบาลนาร่อง
การให้บริการ palliative care
for ESRD

6 เดือน
- ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไต
ได้มากกว่า 40%
- มีการประเมิน CKD clinic
คุณภาพ ในโรงพยาบาล
M2,F1,F2 ด้วยการทาแบบ
ประเมินตนเอง
- การส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมา
อบรม palliative care for
ESRD ในส่วนกลาง

9 เดือน
- มีการขยายบริการ CKD
clinic ไปในโรงพยาบาล
ระดับ F3 อย่างน้อย 75%
- จัด KM ผลการประเมิน
ตนเองร่วมกันในระดับเขต

12 เดือน
- ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการ
คัดกรองโรคไตได้มากกว่า
80%
- อย่างน้อยร้อยละ 66
ของผู้ป่วย CKD มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
- หน่วยบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่าน
การประเมินคุณภาพจาก
ตรต. ร้อยละ 100
- การจัดบริการ
palliative care โดย
บูรณาการไปกับ CKD
clinic ร่วมกับทีม
palliative care ของ
โรงพยาบาล อย่างน้อย
จังหวัดละ 3 โรงพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สานัก/กอง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 24 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
เชิงปริมาณ (ร้อยละ)
จังหวัด (ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละระดับ
ดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน)
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
คานิยาม
 CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้
จากการคานวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 61 = 66%
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประเมินผลสาเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่าใน
ปีงบประมาณ
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มี
รหัสโรคเป็น
1. N183-184 หรือ
2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083,
N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20,
N21, N22, N23 ที่มี eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC
คานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time
แหล่งข้อมูล
HDC
รายการข้อมูล 1
A หมายถึง จานวนผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง Stage 3-4 ตอนเริม่ ประเมิน สัญชาติไทยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ย
การเปลีย่ นแปลง <4
รายการข้อมูล 2
B หมายถึง จานวนผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง Stage 3-4 ตอนเริม่ ประเมิน สัญชาติไทยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)x100%
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
66%
66%
66%
วิธีการประเมินผล :
ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความสาเร็จต่อ
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

จานวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากที่สุด
คาแนะนาสาหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
63.8
64.8
นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915 E-mail : kcharoen007@hotmail.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลหาดใหญ่
นายไพบูลย์ ไวกยี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์มือถือ : 081-8534057 E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th
สถานที่ทางาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
นพ.สกานต์ บุนนาค นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
สถานที่ทางาน รพ.ราชวิถี
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ
Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP3 อัต ราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
สถานการณ์
มีการขยายบริการ donor center ในโรงพยาบาลระดับ A เพิ่มอีก 4 แห่งคือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์,
โรงพยาบาลพุทธโสธร ,โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลยะลา ซึ่งทาให้มี donor center ที่เป็นโรงพยาบาล
ระดับ A ครบตามเป้าหมาย 33 แห่ง และมีการดาเนินงานจนเกิด brain death donors ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 58 แห่ง (จากเป้าหมายเดิม 42 แห่ง) โรงพยาบาลราชบุรีกาลังเตรียมความพร้อมใน
การตรวจรับรองการเป็น kidney transplant center ภายในต้นปีงบฯ 2561 ซึ่งถ้าผ่านการรับรองจะทาให้
มี kidney transplant center ใน 10 จากเป้าหมาย 12 เขต
ผลลัพธ์การดาเนินงาน มี brain death donor เกิดขึ้น 286 ราย ซึ่งสูงกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่ใน
ทุกเขตยังทาได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (เป้าหมาย : > 1 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100
ราย ตามยอดปี 58) โดยภาพรวมทั้งประเทศทาได้ 28% ของเป้าหมาย และเขตที่ทาได้ใกล้เคียงเป้าหมาย
ที่สุดคือเขต 7 ส่วนการบริจาคดวงตามีจานวนภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา แต่ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในทุกเขต (เป้าหมาย:> 5 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 ราย ตามยอดปี 2559)
โดยภาพรวมทั้งประเทศทาได้ 16% ของเป้าหมาย และเขตที่ทาได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดคือเขต 5
ปัญหาร่วมที่พบในทุกเขต
• บุคลากรมีทัศนคติ และ ความเข้าใจขั้นตอนดีขึ้นมากแต่ยังขาดทักษะการทางาน โดยเฉพาะด้านการ
วินิจฉัย brain death การดูแล resuscitate donor และ การเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
• การ notify case potential donor มายังทีมทางานยังน้อยและล่าช้าทาให้สภาพ donor ไม่ดี
• ขาดพยาบาล transplant coordinator ที่ปฏิบัติงาน full time
• ทีมจัดเก็บดวงตายังไม่เพียงพอ
• จักษุแพทย์ที่ทาหน้าที่ปลูกถ่ายกระจกตามีไม่เพียงพอ
• ความพร้อมของทีมส่วนกลางจากกาชาดที่จะผ่าตัดนาอวัยวะออกลดลงเนื่องจากภาระงานเพิ่ม และ
การเดินทางไปยังโรงพยาบาล Donor บางแห่งไม่สะดวก
• ทัศนคติความเข้าใจของประชาชนดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นปัญหา
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (ระดับจังหวัด)
1. การขยาย organ donor center ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A,S ทั้งหมดในทุกเขต และ eye
donor center ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ทั้งหมดในทุกเขต
2. การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาในโรงพยาบาลเป้าหมาย
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3. ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัด
โดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัด
จัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับในโรงพยาบาลเป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.การขยาย organ donor center และ eye donor center
การขยาย organ donor center - การกาหนดโรงพยาบาล
ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A,S เป้าหมายในจังหวัด
ทั้งหมดในทุกเขต และ eye
- การเตรียมครุภัณฑ์ และ
donor center ครอบคลุม
เวชภัณฑ์ที่จาเป็น
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1
ทั้งหมดในทุกเขต

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2.การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคในโรงพยาบาลเป้าหมาย
มีระบบการรับบริจาคที่มี
- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ประสิทธิภาพ ในโรงพยาบาล
รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- จัดให้มีพยาบาลประสานงาน
การรับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา
- จัดให้มีทีมดูแล resuscitate
ผู้บริจาคอวัยวะ (brain death
donor)
- จัดให้มีทีมวินิจฉัยภาวะสมอง
ตาย (brain death)
- ออกแบบระบบการ notify
potential donor ใน
โรงพยาบาล

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- มีการกาหนดโรงพยาบาล
เป้าหมายในจังหวัด และ
สื่อสารให้โรงพยาบาลทราบ
หรือไม่
- มีระบบการส่งตรวจ
arterial blood gas,
hepatitis B และ C และ
anti-HIV และการ
จัดเตรียมยา DDAVP
หรือไม่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ทางานอย่างไร

มี donor center
ครอบคลุมทุกจังหวัด
และมีจานวน donor ใน
แต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พยาบาล
ประสานงาน และจัดตั้งทีม
ดูแล resuscitate donor
ทีมวินิจฉัยภาวะสมองตาย
หรือไม่
- มีระบบการ notify
potential donor ใน
โรงพยาบาลหรือไม่
- ระบบการทางานเป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานของ
กระทรวงสาธารณสุข
หรือไม่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ทางานอย่างไร

มีจานวน donor ในแต่
ละโรงพยาบาล
เป้าหมายเพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพอวัยวะ และ
กระจกตาที่บริจาคดีขึ้น

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
3.ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตา
มีระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้
บริจาคออก และ ระบบการผ่าตัด
จัดเก็บดวงตา เพื่อการนาไปปลูก
ถ่ายที่มีประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลเป้าหมาย

- โรงพยาบาลเป้าหมายจัดให้มี
ระบบสนับสนุนการผ่าตัดนา
อวัยวะออก (ห้องผ่าตัด และ
ทีมดมยา)
- มีระบบประสานงานกับทีม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- โรงพยาบาลเป้าหมาย มี
การจัดระบบสนับสนุน
หรือไม่
- มีระบบช่องทาง
ประสานงานหรือไม่

- อวัยวะ และ ดวงตาที่
บริจาค มีการนาไปใช้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
harvest organ จากกาชาด
หรือ regional harvesting
team ในเขต
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บดวงตาในโรงพยาบาล
เป้าหมาย

แนวทางการตรวจ ติดตาม
- มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บดวงตาใน
โรงพยาบาลเป้าหมาย
หรือไม่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ทางานอย่างไร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สานัก/กอง โรงพยาบาลราชวิถี
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 26 การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาปลูก ถ่ายอวัยวะ
เชิงปริมาณ (อัตราส่วน)
จังหวัด
อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล
คานิยาม
- ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) = ผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภากาหนดและญาติลงนาม
ยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และ ได้มีการลง
มือผ่าตัดนาอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย
- จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล= จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล จากทุก
สาเหตุ ในปีงบประมาณ 2560
- อวัยวะหมายถึง อวัยวะเช่น ไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวม เนื้อเยื่อเช่น
ดวงตา ลิ้นหัวใจ กระดูก หรือ ผิวหนัง เป็นต้น
เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 61 = 0.7 : 100
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประเมินผลสาเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ในแต่ละจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
นาข้อมูลจานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) ใน
โรงพยาบาล A และ S ในจังหวัดนั้นๆ (อ้างอิงจากรายงานประจาเดือนของศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยในช่วงปีงบฯ 2561) มาเปรียบเทียบกับจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ในจังหวัดนั้นๆ ในปีงบฯ 2560
แหล่งข้อมูล
- ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
(actual organ donor-2)
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข : จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560
รายการข้อมูล 1
A หมายถึง จานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) ใน
โรงพยาบาล A และ S ในจังหวัดนั้นๆของปีงบประมาณ 2561
รายการข้อมูล 2
B จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล A และ S ในจังหวัด
นั้นๆ ของปีงบประมาณ 2560
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกไตรมาส
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
0.175 : 100
0.35 : 100
0.525 : 100
0.7 : 100
วิธีการประเมินผล :
ประเมินผลรายไตรมาส และ สรุปผลการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ
เอกสารสนับสนุน :
รายงานประจาปีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
0.33
0.31
นพ.สกานต์ บุนนาค นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นส.วราภรณ์ อ่าช้าง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :061-4851286 E-mail : Primary05@hotmail.com
สถานที่ทางาน กองบริหารการสาธารณสุข
นพ.สกานต์ บุนนาค นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP 4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจาก
การบาบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)
การคานวณ : Leading Indicator
จ านวนผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ดที่ จ าหน่ า ยจากสถานบาบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ เสพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และหยุ ด เสพต่อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน x 100 หารด้วยจานวนผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่าย
ครบกาหนดตามเกณฑ์จากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
การคานวณ : lagging Indicator
จ านวนผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ดที่ จ าหน่ า ยจากสถานบาบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ เสพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และหยุ ด เสพต่อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน x 100 หารด้วยจานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาและจาหน่ายทั้งหมด
เป้าหมาย : ร้อยละ 50 (ประเมินผลงานสะสมเป็นรายไตรมาส)
เหตุผลความจาเป็น : เพื่อวัดผลสาเร็จของการบาบัดรักษายาเสพติดตลอดกระบวนการบาบัดรักษา
สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเป็น
ตัวการที่สาคัญในการบ่อนทาลายกาลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัว
แปรที่ส าคัญให้ มีการกาหนดนโยบายและยุ ทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกาหนดเป็น
วาระแห่งชาติ (National agenda) และใช้กาลังคน และกาลังทรัพยากรของประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่ใน
อนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่ และนับวันจะมีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีมุมมองใน 2 ลักษณะ คือ
อุปสงค์ยาเสพติดทาให้เกิดอุปทานยาเสพติด และอุปทานยาเสพติดทาให้เกิดอุปสงค์ยาเสพติด หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง การมีคนซื้อจะชักนาทาให้มีคนขายเกิดขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ การศึกษา
ปัญหาครอบครัว มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปัญหายาเสพติด และสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ที่
ยังคงเป็นปัญหาหลักในอนาคต ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนสูงทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพโดยพบว่าร้อยละ 70 เป็นกลุ่ม
เยาวชนอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มสาคัญที่เป็นอนาคตของชาติ
อย่างไรก็ตาม ทิศทางสังคมไทยและสังคมโลกมีมุมมองที่ตรงกันในมิติด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดต้องเน้นความสาคัญด้านสุขภาพมากกว่าด้านความมั่นคง ด้วยเหตุว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องของการ
เจ็บป่วยทีต่ ้องใช้การแก้ไขทางสาธารณสุขแทนการลงโทษความผิด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพกาย จิต
สังคม ความคิด และพฤติกรรม มีเป้าหมายให้ผู้ ติดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสั งคมได้อย่างปกติสุ ข โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง และสังคมรอบข้าง เริ่มจากมุมมองและความตระหนักรู้ของสังคมต่อสภาพปัญหาที่
แท้จริง การให้โอกาสผู้ติดได้รับการรักษา ใช้มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด และการให้คงอยู่ในการดูแล
ต่อเนื่อง มาใช้ในกลุ่มที่ติดมาก ติดหนัก ติดนานและยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่ก่อผลกระทบ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ในด้านการบาบัดรักษาถือเป็นบทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ชัดเจนในปี 2561 ใน
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องวางระบบการบาบัดรักษาเพิ่มให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงการ
บาบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้ง ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด ระบบต้องโทษ โดยหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขและมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงรวมมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขทั้งใน
ระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ควรให้ความสาคัญที่ต้องวางระบบตั้งแต่การป้องกัน การบาบัดรักษา ฟื้นฟู การ
ติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด
และต้องมีการกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยกาหนดเป้าหมายการบาบัดรักษาภาพรวมในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 210,700 คน
เป็นระบบสมัครใจ 130,000 คน ระบบบังคับบาบัด 60,500 คน และระบบต้องโทษ 20,200 คน และได้มี
การกระจายเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณการบาบัดรักษาลงสู่พื้นที่จังหวัดทั่วประเทศตามสภาพปัญหาและ
ความรุนแรง
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด
- สร้างเจตคติ การมีส่วนร่วม และความตระหนักรู้ของสังคมชุมชนที่ถูกต้องต่อผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและ
การป้องกัน
- พัฒนาระบบบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้านยาเสพติดและการส่งต่อ
- ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงบริการบาบัดรักษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
- พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) เน้นพื้นที่ 37 จังหวัด
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบาบัดรักษามีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านยาเสพติด
- สถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติดเพียงพอ มี มาตรฐาน ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (HA ยาเสพติด)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. จั ดตั้งและมีการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบาบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจาก
ยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด)
2. มีการวิเคราะห์ และจั ดทาแผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การลดอันตรายจากยาเสพติด
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่
3. ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการคัดกรอง ประเมิน บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนดและมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
4. สถานพยาบาล สถานฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ทุ ก ระบบ ได้ รั บการพั ฒ นา และรั บ รองคุ ณ ภาพ
(HA ยาเสพติด) (เป้าหมายประเทศร้อยละ 80)
5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้รับการพัฒนาความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน (หลักสูตร
เวชศาสตร์ยาเสพติดสาหรับแพทย์, หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง (PG) ยาเสพติด, หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินด้าน
ยาเสพติด, หลักสูตรการลดอันตรายจากยาเสพติด)
6. พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) เน้นพื้นที่ 37 จังหวัด
7. มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. ที่ครบถ้วน ทันเวลา
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พื้นที่เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) ๓๗ จังหวัด
เขต 1 : เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลาปาง เขต 2 : ตาก, เพชรบูรณ์,
สุโขทัย เขต 3 : ชัยนาท เขต 4 : นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา เขต 5 : กาญจนบุรี, ราชบุรี,
สมุทรสงคราม เขต 6 : ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ เขต 7 : กาฬสินธุ์, ขอนแก่น เขต 8 : เลย เขต 9 :
นครราชสีมา, สุรินทร์ นครราชสีมา, สุรินทร์ เขต 10 : ยโสธร, ศรีสะเกษ, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี
เขต 11 : นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี เขต 12 : ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล และ
กรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1...แต่งตั้งคณะกรรมการและมีการวิเคราะห์จดั ทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ
บริการ การส่งต่อ การลดอันตรายจากยาเสพติด พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถานฟื้นฟูในพื้นที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
- มีการทบทวนและมีคาสั่ง
มีคาสั่ง กาหนดผู้รับผิดชอบ
จังหวัด ระดับเขต
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการในพื้นที่ ระดับเขต
- มีการจัดทาแผนพัฒนา
- มีการรายงานการประชุมและมี ระดับจังหวัด
ศักยภาพระบบบริการด้านยา
แผนการพัฒนาระบบบริการของ - วิเคราะห์และกาหนด
เสพติด และ
เขต จังหวัด
แผนพัฒนาระบบบริการในพื้นที
- แผนการลดอันตรายจากยา
- มีการประเมินผลสาเร็จของ
ครอบคลุมทุกด้าน
เสพติด (เน้น ๓๗ จังหวัด)
การดาเนินงานตามแผน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าถึงการบาบัดรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการติดตามต่อเนื่องหลัง
จาหน่ายจากการบาบัดรักษา
- กาหนดเป้าหมายการ
- ติดตามแผนการบาบัดรักษา
- มีการกาหนดเป้าหมายการ
บาบัดรักษาในทุกระบบ
และการใช้จ่ายงบประมาณใน
ดาเนินงาน การกระจาย
และการจัดสรรงบประมาณลง ระดับจังหวัดและระดับ
เป้าหมายลงพื้นที่ การจัดสรร
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณถึงผู้ปฏิบตั ิ และการ
- นาเข้าข้อมูลการบาบัดรักษาใน - ติดตามผลการบาบัดรักษาและ ติดตามกากับประเมินผลการ
บาบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูล บสต.ได้ครบถ้วน
เทียบกับการนาเข้าข้อมูลใน
- ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบาบัดรักษา
ทันเวลา
ระบบข้อมูล บสต.
ตามเป้าหมาย
- ให้การบาบัดรักษาอย่างมี
- ประเมินผลลัพธ์การ
- ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับ
คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่การคัด บาบัดรักษาจาก ฐานข้อมูล
การบาบัดรักษาตามเกณฑ์
กรอง การประเมิน การบาบัด
บสต.
กาหนด
การฟื้นฟู การลดอันตราย และ * จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการ
- ร้อยละ 90 (Leading
การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่าง รักษา
ต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการ
* ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการ Indicator)และ 50 (lagging
บาบัดรักษา
บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนด Indicator) ของผู้ป่วยที่ใช้ยา
* ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการ เสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือนหลังจาหน่ายจากการ
ติดตามดูแลต่อเนื่องหลัง
บาบัดรักษาทุกระบบ
จาหน่ายจากการบาบัดรักษา
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.บุคคลากร และสถานพยาบาลได้รับการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
- วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนา ประเมินผลข้อมูลการดาเนินงาน - มีแผนและดาเนินการพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและสถานพยาบาลตาม
สถานพยาบาล สถานฟื้นฟูใน
บุคลากร และการพัฒนาและ
สภาพปัญาหาของพื้นที่
พื้นที่ทั้งนอกและในสังกัด
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล/ - สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการตรวจ ติดตาม
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยา
เสพติด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สมรรถภาพยาเสพติดได้รับการ
รับรองคุณภาพร้อยละ 80

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
- มีการทบและแต่งตั้งคณะกรรมการบาบัดรักษายาเสพติด
ระดับเขต ระดับจังหวัด
- มีการกาหนดเป้าหมายการบาบัด การจัดสรรงบประมาณ
ลงถึงระดับหน่วยงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการ
- มีแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ และแผนการดาเนินงาน
ลดอันตรายจากยาเสพติด (ในพื้นที่ 37 จังหวัด)
- ร้อยละของการนาเข้าข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดใน
ฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รบั การบาบัดรักษาตาม
เกณฑ์กาหนดร้อยละ 70
- ร้อยละ 90 (Leading Indicator)และร้อยละ 50 (lagging
Indicator) ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษาทุกระบบ

9 เดือน
- ร้อยละของการนาเข้า
ข้อมูลการบาบัดรักษา
- ยาเสพติดในฐานข้อมูล
บสต.ร้อยละ 90
- ร้อยละของผู้ปว่ ยยาเสพติด
ที่ได้รับการบาบัดรักษาตาม
เกณฑ์กาหนดร้อยละ 80
- ร้อยละ 90 (Leading
Indicator) และร้อยละ50
(lagging Indicator) ของ
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุด
เสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด
รักษาทุกระบบ

12 เดือน
- ร้อยละของการนาเข้าข้อมูล
การบาบัดรักษายาเสพติดใน
ฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 95
- สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพยาเสพติดได้รับการ
รับรองคุณภาพร้อยละ 80
- มีบริการ Harm Reduction
ครอบคลุมพื้นที่ 37 จังหวัด
- ร้อยละ 90 (Leading
Indicator) และ ร้อยละ 50
(lagging Indicator) ของผู้ป่วย
ที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง
3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ , กรมสุขภาพจิต ,กองบริหารการสาธารณสุข ,สถาบันบาบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.อังกูร ภัทรากร
นพ.บุรินทร์
สุรอรุณสัมฤทธิ์
นพ.อัครพล
คุรุศาสตรา
นางอัจฉรา
วิไลสกุลยง
นางระเบียบ โตแก้ว

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Mobile 086 3316106
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพ e-mail : si.92@hotmail.com
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
ผู้อานวยการ
Mobile 089 6667553
สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
e-mail : burinsura@hotmail.com
กรมสุขภาพจิต
รองผู้อานวยการกองบริหารการ
Mobile 081 5954450
สาธารณสุข
e-mail : akraponmuk@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
Mobile 089 1050344
กองบริหารการสาธารณสุข
e-mail : acharawi@gmail.com
หัวหน้าสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ Mobile 092 8979299
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพ e-mail : rabiab_to@yahoo.com
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ
- ประสานสนับสนุน
การดาเนินงาน
- ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูลรายงาน
ผลการดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)
14. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
Leading Indicator และ lagging Indicator
ระดับหน่วยงาน ระดับกรม ระดับเขตสุขภาพ ระดับกระทรวง
46. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)
คานิยาม
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติด หมายถึง ผู้ปว่ ยยาเสพติดที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ (Abuse)
หรือผู้ตดิ (Dependence) ยาเสพติด และได้รับการบาบัดรักษายาเสพติด
เกณฑ์เป้าหมาย 1: ร้อยละ 90 (Leading Indicator)
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
90

92

เกณฑ์เป้าหมาย 2: ร้อยละ 50 (lagging Indicator)
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
50
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
รายการข้อมูล 2
(lagging Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

94

96

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

54

56

52

ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพ
ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบาบัด
ฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
สถานบาบัดฟื้นฟูผเู้ สพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ตดิ ยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจา ฑัณทสถาน
และสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
A = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จาหน่ายจากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผูต้ ดิ ยาเสพติด และ
หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน
B = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายครบกาหนด
ตามเกณฑ์จากสถานบาบัดฟื้นฟูผเู้ สพผูต้ ิดยาเสพติดทั้งหมด
B = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมด
(A/B) x 100
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
90/50
ปี 2562: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
92/52
ปี 2563: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
94/54
ปี 2564: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
96/56
วิธีการประเมินผล :

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

90/50

90/50

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

92/52

92/52

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

94/54

94/54

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

96/56

96/56

ข้อมูล Leading Indicator
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข
ข้อมูล lagging Indicator
สถาบันบาบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค
จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบาบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพ
ติดของประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบาบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เกณฑ์การให้คะแนน Leading / lagging Indicator
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
70/10

เอกสารสนับสนุน :

75/20

80/30

ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 4

ระดับ 5

85/40

90/50
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data
Leading / lagging
Indicator
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด รักษาทุก
ระบบ (3 month remission rate)

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละ

2558

2559

2560

87.57/
40.57

90.92/
44.07

93.94/
35.09

หมายเหตุ หลังการบาบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
SP 5.1 ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ มี ร ะบบจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า ง
บูรณาการ (AMR)
สถานการณ์
การดาเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินการดาเนินงาน
ของทั้งโรงพยาบาล (RDU1) และรพ.สต.ในเครือข่ายบริการ (RDU2) โดยผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ภาพรวมประเทศผ่าน RDU ขั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 61.49 โดยมีเขตสุขภาพที่
11 และ 12 บรรลุเป้าหมาย คือ RDU ขั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ 80 รายละเอียดดังกราฟ
100%

89.74%

90%
80%
70%

58.21%

60%
48.15%

50%
40%
30%

70.59%

66.20%

62.63%

87.01%

70.42%
57.14%

61.49%

51.47%

36.17%
23.68%

20%
10%
0%

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต10 เขต11 เขต12

รวม

กิจกรรมสาคัญในปี 2560 ที่ดาเนินการได้เป็นอย่างดี (ผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 90) ได้แก่ การ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ย าในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ การพั ฒ นาฉลาก ยาให้ มี ชื่ อ ยาภาษาไทยและค าเตื อ น
การปรับปรุงบัญชียาให้มีรายการยาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย และกิจกรรมที่ดาเนินการได้รองลงมา (ผ่าน
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) ได้แก่ ความเข้มแข็งและศักยภาพของ PTC ในการส่งเสริมชี้นา RDU และการ
ส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อยาและส่งเสริมการขายยา ส่วนกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบใน รพ.สต. ดาเนินการผ่านเงื่อนไข ขั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 65 ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาในปีต่อไป
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ปี 2560 พบว่าร้อยละ
91 ของโรงพยาบาลศูน ย์ / โรงพยาบาลทั่ว ไปมี แผนปฏิบั ติการของโรงพยาบาลตามแนวทางที่ กระทรวง
สาธารณสุ ข ก าหนด และการติ ด ตามการด าเนิ น งานในปี 2561 จะเน้ น การท างานอย่ า งบู ร ณาการ
ตามกิจกรรมสาคัญ ของโรงพยาบาล 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การกาหนดนโยบายโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการ AMR (2) การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (3) การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาต้าน
จุ ล ชี พ (4) การเฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล รวมทั้ ง (5) การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนาไปสู่มาตรการที่เหมาะสมของโรงพยาบาล
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๑๑
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น: RDU-AMR
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินการ
โรงพยาบาลที่ ใ ช้ ย า 1.โรงพยาบาลส่งเสริม
อย่างสมเหตุผล :
การใช้ยาอย่างสม
RDU ขั้นที่ 1 และ 2 เหตุผลตามกุญแจ
2.รพ.สต.ส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ

แนวทางการตรวจติดตาม
RDU ขั้น 1 หมายถึงการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายการยาทีส่ งั่ ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%,
S≥80%, M1-M2≥85%, F1-F3≥90%
2. ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน RDU โดยคณะกรรมการ PTC อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)
3. ตัวชี้วัดที่ 3 จัดทาฉลากยามาตรฐาน ที่มีชื่อยาภาษาไทย และคาเตือนในยา 13 กลุม่ (ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3)
4. ตัวชี้วัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ที่ยังคงอยู่ไม่เกิน 1 รายการ
จากรายการยาที่กาหนด 8 รายการ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)
5. ตัวชี้วัดที่ 5 มีการดาเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และส่งเสริมการขายยา (ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3)
RDU ขั้น 2 หมายถึงการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
1. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดจานวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดย
2.1 กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20%
2.2 กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20%
2.3 กลุ่มโรคบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน ≤ 40%
2.4 หญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ≤ 10%
3. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ≤ 10%
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทางานบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2)
≤ 5%
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่
mechanical heart valve)
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RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
รพ.สต.ในอาเภอ ≥40%
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการใช้
ยาปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่มโรค
คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน

RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
โรงพยาบาล มีการ
ดาเนินการการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ทั้งโรงพยาบาล
และหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ ตาม
เป้าหมาย
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ
80
RDU ขั้นที่ 2≥ ร้อยละ
20

๒๑๒
2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินการ
แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ
รพศ./รพท. มี ร ะบบ โรงพยาบาลดาเนินการกิจกรรม
1. กาหนดนโยบายและมาตรการ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล
≥ ร้อยละ 70
การจั ด การการดื้ อ ยา สาคัญอย่างบูรณาการ และมีการ
1.1 มีคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ มีผู้บริหารเป็นประธานซึ่งมีองค์ประกอบจากสหวิชาชีพและอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ของ รพศ./
อย่างบูรณาการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
AMR
รพท.ทั้งหมด มี
เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนาไปสู่
1.2 มีการขับเคลื่อนการจัดการAMRอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการ ของ ระบบการ
มาตรการแก้ไขปัญหาโดย
โรงพยาบาล รวมทั้งสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล และพัฒนาตามระบบคุณภาพเพื่อให้การดาเนินการ จัดการ AMR
1. กาหนดนโยบายและมาตรการ โดย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างบูรณาการ
คณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของ 2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
(วัดเมื่อสิ้นสุด
โรงพยาบาล
2.1 สามารถวินจิ ฉัยเชื้อดื้อยาได้ตามมาตรฐาน
ไตรมาสที่ 3)
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตั ิการ
- Acinetobacterspp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacterbaumannii ได้)
3. การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาใน
- Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัยEnterococcus faeciumได้)
โรงพยาบาล
- Pseudomonas aeruginosa,
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
- Klebsiellapneumoniae,
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
- Salmonella spp.
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
- Staphylococcus aureus
เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนาไปสู่
- Escherichia coli
มาตรการ
- Streptococcus pneumonia
a. มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที
b. จัดทา Antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
c. โรงพยาบาล A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาและรวบรวมส่งมายัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเขตรับผิดชอบ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข) ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
d. มีรายงานร้อยละผู้ป่วยที่ตดิ เชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ตามแบบฟอร์มที่กาหนดปีละ 1 ครั้ง
3. การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล
3.1 มีการติดตามปริมาณ และมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
3.2 มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาในกลุม่ ที่ควบคุมการใช้ (Controlled Antibiotic)
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๒๑๓
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินการ

แนวทางการตรวจติดตาม
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4.1 สารวจอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง
4.2 มีการสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลัก เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ในโรงพยาบาลสม่าเสมอทุกเดือน
4.3 มีสรุปรายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละตาแหน่งที่เป็นปัญหาสาคัญ ปีละ 1 ครั้ง
4.4 รายงานอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามข้อ 4.1- 4.3 ไปยังสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เชือ่ มโยงสภาพปัญหา และนาไปสูม่ าตรการ
5.1 มีการติดตามขนาดปัญหา AMR อย่างสม่าเสมอ
5.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยากับความไวของเชื้อต่อยาและขนาดปัญหา AMRสม่าเสมอ
5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ/การระบาดของ AMRแยกตามหอผูป้ ่วยหรือ PCT และมีการคืนกลับข้อมูล
5.4 มีการสรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาAMRเพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดมาตรการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ผลลัพธ์ที่
ต้องการ

๒๑๔
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด
(Template)
Small Success
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20
ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
มีระบบการจัดการ AMR
อย่างบูรณาการ
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ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลมี
ระบบการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ

๒๑๕

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) Leading Indicator
จังหวัด/เขต/ประเทศ
15.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
15.2 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
(1) RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน
RDU1 และ RDU2
- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน) เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย
- RDU 2หมายถึงหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้
 RDU ขั้นที่ 1หมายถึงการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ 1. จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาหนด
40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
2. การดาเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
เครือข่ายระดับอาเภอที่มีอัตรา
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมี
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
อยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
5. การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมในการจั ด ซื้ อ จั ด หายาและการ อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค
ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัดตาม
1. จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ
RDU ขั้นที่ 1
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ระดับอาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และ
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
สตรีคลอดปกติครบกาหนดคลอดทางช่องคลอด
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2
3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่
โรค
เกินร้อยละ 10
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทางาน
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*,
statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. จานวน รพ.สต./หน่ว ยบริการปฐม
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
ภูมิทุกแห่งในเครือข่ายระดับอาเภอ
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด
ที่มีอัตราการใช้ย าปฏิชีวนะในกลุ่ ม

๒๑๖
โรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
(2) AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR
Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดาเนินการทั้ง 5 กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
กิจกรรม AMR
1. กาหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (๑) ผู้บริหาร
โรงพยาบาล (๒) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการในการจัดการ AMR (๓) ประธาน
Patient Care Team (PCT) (๔) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (๕) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา (๖) เภสัชกร (๗) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ การทางจุลชีววิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
หมายเหตุ
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (๑) คณะกรรมการ AMR ที่รพ. ตั้งขึ้นใหม่ หรือ (๒) คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้
ครอบคลุ มองค์ ประกอบข้ างต้ น โดยมี ผู้ บริ หารโรงพยาบาล และแพทย์ ที่ ได้ รั บมอบหมายจาก
ผู้อานวยการในการจัดการ AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
2.1 โรงพยาบาลจัดทา (๑) antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อ
ใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (๒) ผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ของโรงพยาบาล เดือนละ ๑ ครั้งและส่งข้อมูล (๑) และ (๒) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2 โรงพยาบาลจัดทา (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาที่สาคัญของโรงพยาบาล
(2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus
pneumoniae (ข้อมูลปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี) และส่งมายังกองบริหารการ
สาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดทารายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่สาคัญ เช่น กลุ่มยา
Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin แ ล ะ ก ลุ่ ม
Betalactam/Betalactamase
Inhibiotor (BLBI) เช่ น Cefoperazone-Sulbactam,
Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดทารายงาน (๑) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence surveillance) ปีละ
๑ ครั้ง (๒) อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ ๑ ครั้ง
และ (๓) รายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละตาแหน่งที่เป็นปัญหาสาคัญ ปีละ ๑
ครั้ง และส่งข้อมูลในข้อ (๑)- (๓) มายังสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนาไปสู่มาตรการดาเนินงาน
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา และ
นาไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
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๒๑๗
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%
ร้ อยละ 70 ของโรงพยาบาล
มีระบบการจั ดการ AMR อย่ าง
บูรณาการ
วัตถุประสงค์

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

ปีงบประมาณ 64
RDU ขั้นที่ 3 80%
การติดเชื้อ AMR ลดลง
50 %

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1 (RDU)

1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา
RDU:โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
ระดับอาเภอ
AMR:โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
รายงาน
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
A = จานวนโรงพยาบาลผ่าน (A1 = RDU ขั้นที่ 1 และ A2 =RDU ขั้นที่ 2)

รายการข้อมูล 2 (RDU)

B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด

รายการข้อมูล 3 (AMR)

C = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดาเนินกิจกรรม AMR ตามที่กาหนด

รายการข้อมูล 4(AMR)

D = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด

สูตรคานวณตัวชี้วัด

RDU: (A1/B) x 100 และ (A2/B) x 100
AMR: (C/D) x 100
ทุกไตรมาส โดยใช้ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 60%
RDU ขั้นที่ 2 5%

รอบ 6 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 70%
RDU ขั้นที่ 2 10%

รอบ 9เดือน
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 15%
ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
มี ร ะบบการจั ด การ AMR
อย่างบูรณาการ

รอบ 12เดือน
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%
ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล
มี ร ะบบการจั ด การ AMR
อย่างบูรณาการ

ปี 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ปี 2563:

ปี 2564:

วิธีการประเมินผล :

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒๑๘
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
2560
ร้อยละ
RDU ขั้นที่ 1
ร้อยละ 61.49
1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR กิจกรรมข้อที่ 2.2 และ 3 )
2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มอื ถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 2.1 ของตัวชี้วัด AMR)
3. นางวราภรณ์ เทียนทอง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903652 โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980
โทรสาร : 02-5903443
E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com
สถาบันบาราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR)
4. นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1795 โทรศัพท์มือถือ : 089-054-0301
โทรสาร : 02-590-1784
E-mail: thity_24@gmail.com
สานักระบาด กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR)
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR)

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ๑. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628
โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907155
โทรศัพท์มือถือ : 081-9529663
โทรสาร : 02-5907341
E-mail : pharmui30@gmail.com
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๓. ภญ.สรียา เวชวิฐาน
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : ๐๒-๕๙๐ ๗๓๙๒
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๖๐๙๖๙๘๕
โทรสาร : ๐๒-๕๙๑๘๔๘๖
E-mail : swech@fda.moph.go.th
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP 6 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
การคานวณ : (จานวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 - จานวนผู้ป่วย 4
สาขาที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561) / จานวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 x
100 (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน)
สถานการณ์
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง การสร้างระบบเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ โดยมีกรอบแนวคิด
คือ ๑) เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network) ๒) แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย
บริหารระดับจังหวัด (Province Health Service Network) ๓) การจัดให้มีโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ
(Referral Hospital cascade) เพื่อใช้ทรัพยากรในเครือข่ายที่มีจากัดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลียงการ
ลงทุนซ้าซ้อนและขจัดสภาพการแข่งขัน ท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด รวมถึงการจัดบริการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยยังมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกันใน แต่ละเขตสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาพยาบาล
ในสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าและมีการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพของตนเองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่
ละปี จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาต่าง ๆ ในแต่ละเขตสุขภาพ และพัฒนาระบบส่งต่อ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการดาเนินการที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านการดูแล
รักษาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทารกแรก
เกิด การพัฒนาศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือในการดูแลสุ ขภาพอย่ า งเป็ นระบบ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าบริการได้อย่างทั่วถึง ทัดเทียม และ
เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานการส่ ง ต่ อ (ศสต.) ระดั บ จั ง หวั ด /เขตสุ ข ภาพ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
ประสานงาน การรับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่
2. มีการจัดทาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดทาระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
4. มีการจัดทาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดทาระบบการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่/แผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ และ เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน การส่ง ต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย
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6. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
ลดการส่งต่อ - แต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นา - มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ - ค าสั่ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
ออกนอกเขต ระบบส่ งต่อ ระดับ จั งหวั ด และ พั ฒ นาระบบส่ ง ต่ อ ระดั บ จั ง หวั ด ระบบส่ ง ต่ อ ระดั บ จั ง หวั ด และ
สุขภาพ
ระดับเขตสุขภาพ
และระดับเขตสุขภาพ
ระดับเขตสุขภาพ
- มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบ - มีการกาหนดเครือข่ายการส่งต่อ - มีแผนการดาเนินการ การพัฒนา
ส่ ง ต่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ เขต ระบบส่ งต่ อในสถานบริ การ/
พื้น ที่/ แผนพั ฒนาระบบบริการ สุขภาพ
จังหวัด/เขตสุขภาพ
สุขภาพ (Service Plan)
- มีคู่มือ/แนวทางในการส่งต่อผู้ป่วย - การลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอก
- มี แ ผนการลดการส่ ง ต่ อ ออก
เขตสุขภาพร้อยละ 10
นอกเขตสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ต่อปี
กั บ บริ บ ทพื้ น ที่ / แผนพั ฒ นา
ระบบบริก ารสุ ขภาพ (Service
Plan)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. มีศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
ลดการส่งต่อ - จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ - การเยี่ย มติด ตามการด าเนิน งาน - มีศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.)
ออกนอกเขต (ศสต.) ระดั บ จั ง หวั ด /เขต ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.)
ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพ
- แนวทางการส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยภายใน - มี เ ครื อ ข่ า ย/ผั ง ก ากั บ ในการ
- มี ร ะบบการ ให้ ค าปรึ ก ษา จังหวัด และเขตสุข ภาพที่ เชื่ อมโยง ให้บริการรับ -ส่งต่ อผู้ป่ วยและรั บ
ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา กับสถานบริการทุกระดับ
กลั บ ร วม ถึ ง ข้ อต กล งใ นกา ร
ต่าง ๆ
- มี แ นวทา งกา ร ให้ ค า ปรึ กษา ดาเนินการอย่างชัดเจน
- มี ระบบการประสานงานการ ระหว่ า งแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขา - มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร การ
ส่งต่อผู้ป่วย
ต่ า งๆ ภายในจั ง หวั ด และเขต ให้คาปรึกษาในการส่งต่อผู้ป่วย
สุขภาพ
- ลดการปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วย
- มีช่องทางการติดต่ อสื่ อสารการให้
คาปรึ กษาทั้ งก่ อนส่งต่อ ขณะส่งต่ อ
ระหว่างสถานบริการผ่านทางโทรศัพท์
ระบบ line หรือทาง E - mail
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย มีการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย
ลดการส่งต่อ - มีการพัฒนาฐานข้อมูลและ
- การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล และระบบ - มีการจัดเก็บข้อมูล/รายงานผล
ออกนอกเขต ระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย รายงานการส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยง การส่งต่อผู้ป่วยเชื่อมโยงระบบ
สุขภาพ
- มีโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย
ในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
สารสนเทศการส่งต่อกับส่วนกลาง
ระหว่างสถานบริการในจังหวัด/ - มีการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ (nRefer และ Health Data
เขตสุขภาพ/ส่วนกลาง
ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการวาง Center)
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- มีคาสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบส่งต่อระดับ
จังหวัด และระดับเขต
สุขภาพ
- มีศูนย์ประสานการส่งต่อ
(ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย
- มีการจัดทาเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญและจัดทาระบบ
การส่งต่อ สาขาที่มีการส่ง
ต่อผู้ป่วยจานวนมาก และ
เป็นปัญหาของจังหวัด/เขต

- มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย
และการจัดทาระบบข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา
เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไข
ปัญหา

- มีการติดตามผลและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/
เขตเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
เครือข่าย
- มีการสรุปและรายงานผล
การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ กองบริหารการสาธารณสุข
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เขต
30. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพหมายถึง การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ,สาขา
โรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถาน
บริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพ ของตนเอง
ได้แก่ กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินจิ ฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
และทาให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและ
ไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสม
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิทุกแห่ง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จังหวัดจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วย 4 สาขา ทีส่ ่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A-B)/A x 100
(โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1 - 3
ขั้นตอน 1 –5
ขั้นตอน 1 - 5
ลดลงร้อยละ 10
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1 - 3
ขั้นตอน 1 –5
ขั้นตอน 1 - 5
ลดลงร้อยละ 10
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1 - 3
ขั้นตอน 1 –5
ขั้นตอน 1 - 5
ลดลงร้อยละ 10
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1 - 3
ขั้นตอน 1 –5
ขั้นตอน 1 - 5
ลดลงร้อยละ 10
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทาบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ
ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดทาระบบข้อมูลการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

223

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ขั้นตอน 3) มีการจัดทาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดทาระบบการส่งต่อ สาขาที่มีการส่งต่อ
ผู้ป่วยจานวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย
ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. นพ.สุพจน์ จิระราชวโร
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901761 โทรศัพท์มือถือ : 063-2358956
โทรสาร :02-5901631
E-mail :supodjira@yahoo.com
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254
โทรสาร :02-5901631
E-mail :kavalinc@hotmail.com
3. นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987
โทรสาร :02-5901631
E-mail :refermoph@hotmail.com
4. นายพิทยา สร้อยสาโร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693
โทรสาร :02-5901631
E-mail:refermoph@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
1. นางเกวลิน ชืน่ เจริญสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254
การดาเนินงาน
โทรสาร :02-5901631
E-mail :kavalinc@hotmail.com
2. นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987
โทรสาร :02-5901631
E-mail : refermoph@hotmail.com
3. นายพิทยา สร้อยสาโรง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693
โทรสาร :02-5901631
E-mail : refermoph@hotmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ
1. ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นและตัวชีว้ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
สถานการณ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่ได้มีการประเมินดัช นีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based ในปีงบประมาณ
2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และในไตรมาสที่ 4 พบว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางานไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป สาหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ หน่วยงานต้องดาเนินการต่อโดย
วิเคราะห์ผลการประเมิน และดาเนินการต่อ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
นาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร บริหารงาน
เพื่อส่งเสริมความสุขในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer)
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer)
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer)
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป

ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไตรมาส 4

1. สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2. จากรายงานของหน่วยบริการ
จานวนหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ x100
สูตรคานวณตัวชี้วัด
จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางธิติภัทร คูหา
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์
e-mail address
084-0188211 inspect.n@gmail.com
084-9335346 spd.policy@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ประเทศ
56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) รายบุคคลโดย
ผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
และนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุข
ของคนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
การบริหารงาน การดาเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคี วามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1.สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
รายการข้อมูล 2
B = จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี
การนาดัชนีความสุขของ
การนาดัชนีความสุขของ
การนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer) คนทางาน (Happinometer) คนทางาน (Happinometer)
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ
70
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มกี ารนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 80

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ
ร้อยละ 90

วิธีการประเมินผล :
สารวจ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
data
ร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นายสรรเสริญ นามพรหม

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901410
โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
3. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344
โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459
โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459
โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : spd.policy@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงานประมวลผลและ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
จัดทาข้อมูล (ระดับ
สาธารณสุข
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ท่ที างาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344
โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459
โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : spd.policy@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
สถานการณ์
บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี ด้วย
กระบวนการในการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความ
ต่อเนื่องในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของกาลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยมีความหมายต่างๆ
ดังนี้
1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ
หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุ ขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ ข้าราชการ,
พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลู กจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม ,เขตสุขภาพ, รพศ., รพท.
และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จานวน
บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ ,พนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจา ,ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1
ปี ขึ้ น ไป (นั บ ตามปี งบประมาณ) โดยเริ่ ม นั บ ตั้ง แต่วั น แรกที่ เริ่ ม ปฏิ บั ติ งาน ณ หน่ว ยงานเดิม ในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข จนถึงวันที่เก็บ ข้อมูล โดยมีสั ดส่ ว นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อ เทียบกับจานวน
บุคลากร 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จากระบบฐานข้อมูล HROPS
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด จากระบบฐานข้อมูล
HROPS
6. การโอน หมายถึง การให้บุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก
ระบบฐานข้อมูล HROPS
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
รอบ 3 เดือน
มีการบริหารจัดการข้อมูล
กาลังคนด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือน
มีการกาหนดแผน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างและธารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่ นระบบ เช่น
“HR Clinic”
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รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. ดาเนินการตามแผน
อัตราการคงอยู่ของ
2. ติดตามผลการดาเนินงาน บุคลากรสาธารณสุข
ตามแผน
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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เป้าหมายรายปีงบประมาณ
2561
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2562
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88

2563
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91

2564
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลจาก
1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ฐานข้อมูลอัตรากาลังของกรม
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพ
สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ทีป่ ฏิบัตงิ านอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางฐิตาภรณ์ จันทร์สตู ร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐาน

หมายเลขโทรศัพท์
02-5901410
02-5901674

e-mail address
sansern_x@hotmail.com
thita2518@hotmail.com

นส.เปรมฤทัย เครือเรือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นส.สุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

02-5901344
02-5901344

sinediary@hotmail.com
sudjaich1@gmail.com

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ)
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
จังหวัด, เขต และ กรม
57. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง)
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ)
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง
จานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริม่ นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ
หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยูจ่ ริงทั้งหมด ณ ต้น
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทีล่ าออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จากระบบฐานข้อมูล HROPS
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด
จากระบบฐานข้อมูล HROPS
6. การโอน หมายถึง การให้บคุ ลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จากระบบฐานข้อมูล HROPS

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสร้างระบบการทางานและสิ่งแวดล้อมทีด่ ีในการทางาน ด้วยกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานผล
แหล่งข้อมูล
1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) สป.สธ.
2. ฐานข้อมูลอัตรากาลังของกรม
รายการข้อมูล 1
A = จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยูจ่ ริง ณ วันที่เก็บข้อมูล
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รายการข้อมูล 2
B = จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการกาหนดแผน/กิจกรรม
มีการบริหารจัดการข้อมูล
1. ดาเนินการตามแผน
อัตราการคงอยู่ของ
เพื่อเสริมสร้างและธารงรักษา 2. ติดตามผลการดาเนินงาน บุคลากรสาธารณสุข
กาลังคนด้านสุขภาพที่มี
บุคลากรให้คงอยูใ่ นระบบ เช่น ตามแผน
ประสิทธิภาพ
(Retention rate)
“HR Clinic”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการกาหนดแผน/กิจกรรม
มีการบริหารจัดการข้อมูล
1. ดาเนินการตามแผน
อัตราการคงอยู่ของ
เพื่อเสริมสร้างและธารงรักษา 2. ติดตามผลการดาเนินงาน บุคลากรสาธารณสุข
กาลังคนด้านสุขภาพที่มี
บุคลากรให้คงอยูใ่ นระบบ เช่น ตามแผน
ประสิทธิภาพ
(Retention rate)
“HR Clinic”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการกาหนดแผน/กิจกรรม
มีการบริหารจัดการข้อมูล
1. ดาเนินการตามแผน
อัตราการคงอยู่ของ
เพื่อเสริมสร้างและธารงรักษา 2. ติดตามผลการดาเนินงาน บุคลากรสาธารณสุข
กาลังคนด้านสุขภาพที่มี
บุคลากรให้คงอยูใ่ นระบบ เช่น ตามแผน
ประสิทธิภาพ
(Retention rate)
“HR Clinic”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการบริหารจัดการข้อมูล
มีการกาหนดแผน/กิจกรรม
1. ดาเนินการตามแผน
อัตราการคงอยู่ของ
กาลังคนด้านสุขภาพที่มี
เพื่อเสริมสร้างและธารงรักษา 2. ติดตามผลการดาเนินงาน บุคลากรสาธารณสุข
ประสิทธิภาพ
บุคลากรให้คงอยูใ่ นระบบ เช่น ตามแผน
(Retention rate)
“HR Clinic”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพ
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901410
โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผล 1. นายพรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
และจัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901858
โทรศัพท์มือถือ : 062-9599862
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : hrmoph@gmail.com
2. นางสาวณัฐธยาน์กร เดชา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901341
โทรศัพท์มือถือ : 081-7322812
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : pink1327@hotmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวเปรมฤทัย เครือเรือน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344
โทรศัพท์มือถือ : 085-3252098
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : p.khruaruan@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344
โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดทีต่ รวจราชการ 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA)
สถานการณ์
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ สั งเคราะห์เป็ นองค์ป ระกอบหลักที่สาคัญและจาเป็นในการประเมิน การประเมิน ITA จาแนก
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 3) ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ซึ่งทั้งหมดนี้ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก /
ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบาย
รัฐบาล ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2561 คือ
44 คะแนน จึงกาหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอาเภอ (สป.) จานวนทั้งสิ้น 1,850 แห่ง
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิ ดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA
สาหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีลาดับและคะแนนดีขึ้น
ในปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายการประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมาย ระดับ 5 ร้อยละ 85) ในภาพรวมทั้งประเทศได้
ร้อยละ 60 ประเด็นปัญหาคือเรื่องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารใน
ระดับจังหวัดต้องกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ ควรจัดให้มีทีมพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ทางาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีใช้พัฒนาระบบงานโดยมีกฎระเบียบกากับ ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการที่
วางไว้ให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

235
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
หน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB11 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น
ประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based :
EB 1 – EB 11)
เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (ปีงบประมาณ 2561 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90)
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
คะแนน
80–100
60–79.99
40–59.99
20–39.99 0–19.99
Small success
รอบ 3 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประเด็น
การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
(EB 4- EB 6)

รอบ 6 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทุกข้อ
(EB 1- EB 11)

รอบ 9 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทุกข้อ
(EB 1- EB 11)

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ
(EB 1- EB 11)

ไตรมาสที่ 1 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB4 – EB6
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
EB 4
EB 5
EB 6
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 4
3
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 5
5
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 6
ไตรมาสที่ 2 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
ไตรมาสที่ 3 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
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โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
70
75

ระดับ 3
80

ระดับ 4
85

ระดับ 5
90

ไตรมาสที่ 4 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จานวน 1,850 แห่ง จาแนกดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 หน่วยงาน
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 หน่วยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จานวน 780 หน่วยงาน
ประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence Base
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิด
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเป้าหมาย จานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ
4 ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อ
คาถามตามความเป็นจริง
สูตรคานวณตัวชี้วัด
จานวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) x 100
จานวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รบั การประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน)
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
จังหวัด
60. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักทีส่ าคัญและจาเป็นในการประเมิน
การประเมิน ITA จาแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่
คาถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก
ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1) ปลูก/ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย
มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) ในปี 2561 คือ 44 คะแนน จึงกาหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอาเภอ
(สป.) จานวนทั้งสิ้น 1,850 แห่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA สาหรับหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชีว้ ัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ของประเทศไทยมีลาดับและคะแนนดีขึ้น
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เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 90

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับ
คะแนน
วัตถุประสงค์

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
80–100
60–79.99
40–59.99
20–39.99
0–19.99
1. ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จานวน 1,850 แห่ง จาแนกดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 หน่วยงาน
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 หน่วยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จานวน 780 หน่วยงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
หน่วยงานเป้าหมาย จานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จานวน 1 ชุด
ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อคาถามตามความเป็นจริง
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
แหล่งข้อมูล
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base
Integrity and Transparency Assessment
รายการข้อมูล 1
A = จานวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)  100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ระยะเวลาประเมินผล
หมายเหตุ :
หน่วยงานจานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ประเมินตนเอง
ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม
ของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถนุ ายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการทางานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
80
85
90
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ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

รอบ 3 เดือน
ระดับ 3 (5)

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9 เดือน
85

รอบ 12 เดือน
90

ปี 2563 :

ปี 2564 :

หมายเหตุ :
รอบ 3 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base
Integrity & Transparency
Assessment : EBIT)

รอบ 6 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base
Integrity & Transparency
Assessment : EBIT)

รอบ 9 เดือน
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base
Integrity & Transparency
Assessment : EBIT)

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base
Integrity &
Transparency
Assessment : EBIT)
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทกุ ข้อ
(EB 1-EB 11)
ในไตรมาสที่ 4
เดือนกันยายนของทุกปี

Small Success :
ตรวจหลักฐาน
ตรวจหลักฐาน
ตรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทกุ ข้อ
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ
เชิงประจักษ์ประเด็น
(EB 1- EB 11)
(EB 1- EB 11)
การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
ในไตรมาสที่ 2
ในไตรมาสที่ 3
(EB 4- EB 6)
เดือนมีนาคมของทุกปี
เดือนมิถุนายนของทุกปี
ในไตรมาสที่ 1
เดือนธันวาคมของทุกปี
หน่วยงานจานวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมินผล :
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base ) ประเมิน
ตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี)
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB4 – EB6
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
EB 4
EB 5
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1

ระดับ 5
EB 6

หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 4
3
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 5
5
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 6
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุ ข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุ ข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุ ข้อ (EB 1- EB 11)
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
70
75
80
85
90
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
เอกสารสนับสนุน :
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base
Integrity & Transparency Assessment
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2558
2559
2560
98.82
94.12
84.09
ร้อยละของหน่วยงานใน ร้อยละ
ผ่าน 84
ผ่าน 80
ผ่าน 333
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
(85 หน่วย
(85 หน่วย
(396
การประเมิน ITA
งาน)
งาน)
หน่วยงาน)
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผลและ 1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ตรวจราชการ 4. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ
วัสดุทันตกรรม
สถานการณ์
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ
จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้ว ยการบริ ห ารจั ด การด้ านยาและเวชภัณ ฑ์ที่ มิใ ช่ย า ของส่ ว นราชการและหน่ว ยงานในสั ง กัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปี แรก การจั ดซื้อร่ ว มให้ นับ รวมการจั ดซื้อด้ว ยวิธี ต่อรองราคาร่ว มที่ดาเนิน การในรู ป
คณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา โดยพบว่าทุกเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาในหน่วยงานทุกระดับ ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต และมีการแต่งตั้ง
คณะทางานแยกตามหมวดเวชภัณฑ์ โดยพบว่า จังหวัดส่วนใหญ่จัดทากรอบบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและ
ลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาลและตาม Service plan ส่วนกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยามีการ
จัดทาเพียงบางประเภทและในบางจังหวัด ผลการดาเนินงานรวม 3 ไตรมาสพบว่า การจัดซื้อร่วมยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นมูลค่าประมาณ 9,334.4 ล้านบาท จากมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด 32,262.9 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 28.93 (ยา ร้อยละ 29.13, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 28.52) ในภาพรวมผลดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ประเด็นที่มีผลต่อการดาเนินงานไม่สาเร็จคือ 1) หน่วยงานใช้วิธีการหลากหลายในการจัดซื้อร่วม
และขาดผู้ประสาน/ผู้รับผิดชอบด้านเวชภัณฑ์ฯ ในภาพรวม 2) ความรู้ด้านระเบียบฯทักษะการดาเนินการ
จัดซื้อร่วม/การดาเนินการจัดซื้อผ่านระบบ e-GP ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านพัสดุ ขาด 3) ขาดกลไกการ
กากับ ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดและเขต โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ 4) วิธี e-bidding มี
ปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP และขาดคู่มือ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 เน้นย้าให้มีการจัดซื้อร่วม
โดยเฉพาะในกลุ่มเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการจัดซื้อ
ร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/
กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุ
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และ
วิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิ ง และสอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูล
บริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข)
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เป้าหมาย การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม
การจัดเก็บข้อมูล จากรายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และ
จัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และ สอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบ
รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข)

สูตรคานวณตัวชี้วัด
มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข x 100
มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ภญ.ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
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หมายเลขโทรศัพท์
081-6137997

e-mail address
paithip@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
เขต กรม
61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ
จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดาเนินการใน
รูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
20
25
30
30
วัตถุประสงค์
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์
(ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง
และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/ebidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวง
สาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข)
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
รายการข้อมูล 1
A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2
B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ไตรมาส 2 และ 4
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
15
20
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
20
25
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
25
30
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
25

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30

เขตสุขภาพและกรม ดาเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
วิธีการประเมินผล :
รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
มูลค่าการจัดซื้อ
ร้อยละ
20.44
20.98
24.99
ร่วมฯ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1.นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628
โทรศัพท์มือถือ : 085-1933446
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5901628
E-mail : pchankunapars@gmail.com
2. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641
โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผลและ กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641
โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
หมวด
Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนที่
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่
1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
62. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับ
คานิยาม
ของหน่วยรับตรวจ กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีค วามมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
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แนวคิดของการควบคุมภายใน
1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผ ลสุดท้ ายของการกระทาแต่เป็ น
กระบวนการ (Process)0ที่มี การปฏิบัติ อย่า งต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ ในกระบวนการปฏิบั ติงาน
(Built in) ประจาวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรนาการควบคุมภายในมา
ใช้โดยรวมเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่ งได้ แก่ การวางแผน (Planning) การ
ดาเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ เป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในการให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มี ประสิทธิผล
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล ด้วย
การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุม กาหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง
ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดย
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนดขึ้น
3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ ผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม
ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่า ง
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายใน มีข้อจากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
จากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคาสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้
ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ที่สาคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหาร
หลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบ
การควบคุมภายในจะต้องคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
“การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด”
คาว่า “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่ ว ยรั บ ตรวจทุ ก คนควรให้ ค วามส าคั ญ เพราะเป็ น พั น ธกรณี ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามนโยบายและวั ตถุ ป ระสงค์ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ ดั งนั้ น การ
ออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบ
จุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไ ขให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มี 5 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ป ระกอบทั้ ง 5 ประการ มี ความเกี่ย วเนื่ องสั มพั นธ์ กั นโดยมี สภาพแวดล้อ มของการ
ควบคุมเป็นรากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจาเป็นที่มีอยู่ใน
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ
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- การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาจังหวัด
(ส่วนภูมิภาค) ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภาย (ปอ. 1) ในเพียงฉบับเดียว สาหรับรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ดาเนินการสอบทาน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมี การปฏิบั ติตาม ฝ่ ายบริหารต้อ งจัด ให้ มีการติด ตามประเมิน ผล โดยการติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กาหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือ
ต้องปรับปรุง
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
ผู้บริ หารต้องกาหนดให้มี ผู้รั บผิด ชอบการติด ตามประเมิ นผลเกี่ ยวกั บความเพีย งพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานและจัด ทารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตาม
การประเมินผล ควรดาเนินการดังนี้
- พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
- กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
- สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในดาเนินการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารและ
จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจากระทรวง / ประจาจังหวัด เพื่อให้
คณะกรรมการจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อไป
และส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 8
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 12
ร้อยละ 16
ร้อยละ 20
1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและเห็นความสาคัญต่อการใช้
ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

2. เพื่อให้การจัดทารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข มี
ระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
3. เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความครอบคลุม
ทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องกันและ ลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหลสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (9 กรม) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แห่ง) และ
โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (845 แห่ง)
ดาเนินการนิเทศงานโดยใช้การประเมินงานระบบการควบคุมภายใน พร้อมรอบการตรวจราชการ
และการเข้าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ลงพื้นที่นิเทศงานกลุ่มเป้าหมาย
A = จานวนหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมิน 5 คะแนน
B = จานวนหน่วยงานทั้งหมดที่ถูกประเมิน
(A/B) x 100
ไตรมาส 4 (มกราคม 2560 - กันยายน 2564)

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 8

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 12

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 16

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20
การผ่านเกณฑ์แต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแต่ระดับที่ 1 – 5 จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่
กิจกรรม
ได้คะแนน
1
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
1
ผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยบุคคลทัง้
สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ากัน
2
ดาเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยรับตรวจและทุก
2
ส่วนงานย่อย และดาเนินการถูกต้องตามแนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายในของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3
การจัดทารายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1
3
แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ.3 กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกาหนดได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
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ประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4
มีการนาระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุก
4
กระบวนงาน
5
มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง
5
( 6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เอกสารสนับสนุน :
หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2552
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมี ร้อยละ
1.11
1.11
ระบบการควบคุมภายในที่ได้
มาตรฐานตามที่สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902341
โทรศัพท์มือถือ : 085-4856980
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5902337
E–mail : boonboonboon05@gmail.com
2. นางธัญชนก เสาวรัจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902339
โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981
โทรสาร : 02-590-2337
E–mail : thancha9@hotmail.com
3. นางสาวดารณี บุญรอต
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902339
โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975
โทรสาร : 02-5902337
E–mail : bowy.97@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผลและ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางธัญชนก เสาวรัจ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902339
โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5902337
E–mail : thancha9@hotmail.com
2. นางสาวดารณี บุญรอต
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 02-5902339 โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975
โทรสาร : 02-5902337
E–mail : bowy.97@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 5.ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
สถานการณ์
การมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็น การประเมินเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลของส่วนราชการเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่
จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพทั้งหมดมีการแก้ไขข้อ
ทั ก ท้ ว งที่ เ กิ ด จากการตรวจราชการเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด ดั ง นั้ น ใน
ปีงบประมาณ 2561 นี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้กาหนดตัวชี้วัดและให้มีผู้นิเทศเพื่อให้คาปรึกษาในเขต
สุขภาพ โดยจั ดให้ มี ผู้ตรวจสอบภายในประจาเขตสุ ขภาพเป็นผู้ ขับเคลื่ อนงานตรวจสอบภายในร่ว มกับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านระบบการควบคุมภายใน
2) ด้านการเงิน
3) ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS
4) ด้านพัสดุ
5) ยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
หน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด โดยมีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม
การตรวจติดตาม
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัด ระดับเขตจัดทา
แผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายและตัวชี้วัดของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
มีแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับ
เขตดาเนินการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับ
เขตมีการกากับ ติดตาม สอดคล้องกับนโยบายสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
4. การติดตามการแก้ไขข้อทักท้วงด้วยและการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ

ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561
มีรายงานผลการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิ ต
ผลลัพธ์
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การตรวจติดตาม
5. หลักฐานเชิงประจักษ์การดาเนินการแก้ไข

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข้อ เสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน
ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น

ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด มีการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
โดยแบ่งระดับความสาเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕

สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะประเด็นสาคัญ) และมีระบบการติดตาม
การดาเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการรายงานการแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของ
หน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามความเสี่ยงสอดคล้องนโยบายสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสีย่ งเพิ่มเติมระดับจังหวัด
- กาหนดหน่วยรับตรวจตามลาดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัตจิ ากนายแพทย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้งแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้หน่วยรับตรวจทราบ
หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังพร้อมวิเคราะห์ผล
การประเมินการควบคุมภายในและจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติกรณีที่พบจุดอ่อน
ติดตามการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ของหน่วยงาน
ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์) ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพือ่ เสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจ
ราชการ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒

การจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
๔. รายงานการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยบริการ
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิธีการประเมินผล
1. รวบรวมรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ
2. รวบรวมแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
๓. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ
๔. รายงานของการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยบริการ
๕. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ 1 และรอบที่ 2
สรุปผลภาพรวมรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
น.ส. วรกมล อยู่นาค
น.ส. กาญจน์นภา แก้วคง
น.ส. กนกพร ปากชานิ
นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หัวหน้ากลุม่ ตรวจสอบภายใน สป.
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์
e-mail address
092-2460751 wanon2512@hotmail.com
081-7101015 nong1504@hotmail.com
092-2472757
083-9278831 Taleb04@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2561
การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : การตรวจสอบภายใน
ประเด็น
การตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด

ระดับกระทรวง
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและ
การตรวจสอบภายใน
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัด ดาเนินการตรวจสอบภายใน และประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีกระบวนการ
ติดตามหน่วยงานที่ไม่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ตามรายงานการตรวจสอบภายใน
(เจตนารมณ์ : ต้องการให้หน่วยงานมีแผนการ
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
ปลัดกระทรวง มีการปฏิบัติตามแผนติดตาม และ
รายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัด หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ระดับเขต
-

การตรวจ ติดตาม
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ที่จะส่งสัญญาณได้ว่านา
นโยบายหรือมาตรการไปปฏิบตั ิอาจจะสาเร็จหรือไม่
สาเร็จ)
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัด
ระดับเขตจัดทาแผนการตรวจสอบภายในตาม
นโยบายและตัวชี้วัดของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวัด ระดับเขตดาเนินการการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวัด ระดับเขตมีการกากับ ติดตาม
สอดคล้องกับนโยบายสานักงานปลัดกระทรวง

ระดับจังหวัด
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรมคือ
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต
ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน

254
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

จังหวัด หรือผูร้ ับผิดชอบ และ มีระบบการติดตาม
สอดส่องดูแลการแก้ไขของหน่วยงานที่ไม่ดาเนินการ ตามข้อเสนอ แนะตามรายงานการตรวจสอบ
ภายใน)
-

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจ ติดตาม
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ที่จะส่งสัญญาณได้ว่านา
นโยบายหรือมาตรการไปปฏิบตั ิอาจจะสาเร็จหรือไม่
สาเร็จ)
สาธารณสุขกาหนด
มีการติดตามการแก้ไขข้อทักท้วงด้วยและการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของรายงานการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์การดาเนินการแก้ไข

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน )

255
ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด
คานิยาม

ด้านการตรวจสอบภายใน
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
งานตรวจสอบภายใน หมายถึง การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การดาเนินงานของ
ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผูม้ ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
๑) ด้านระบบการควบคุมภายใน
๒) ด้านการเงิน
๓) ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS
๔) ด้านพัสดุ
๕) ยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล

ระดับความสาเร็จการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หมายถึง การดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดโดยแบ่ง
ระดับความสาเร็จเป็น ๕ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เฉพาะประเด็นสาคัญ)
และมีระบบการติดตามการดาเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการ
รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับที่ ๒ จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเสี่ยง
สอดคล้องนโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงเพิ่มเติมระดับจังหวัด
- กาหนดหน่วยรับตรวจตามลาดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัตจิ ากนายแพทย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง
แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ
ระดับที่ ๓ หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน
การคลังพร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติกรณีที่พบ
จุดอ่อน
ระดับที่ ๔ ติดตามการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาลของหน่วยงาน
ระดับที่ ๕ ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์) ของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอ
ผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
หน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
๑. รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล ๑

๔. รายงานการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยงาน
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ ๑ แห่ง
A = หน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ระดับจังหวัด ตามเกณฑ์การประเมินผลทีก่ าหนด
B = ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
A/B*100
๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

รายการข้อมูล ๒
สูตรการคานวณ
ระยะเวลาการ
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล :
ระดับ ๑
ระดับที่ ๑ สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เฉพาะประเด็นสาคัญ) และมี
ระบบการติดตามการดาเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการรายงาน
การแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับ ๒
ระดับที่ ๒ จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเสี่ยงสอดคล้อง
นโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและความเสี่ยงเพิ่มเติมระดับจังหวัด
- กาหนดหน่วยรับตรวจตามลาดับความเสีย่ งของหน่วยงาน
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมตั จิ ากนายแพทย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง
แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
เกณฑ์การประเมินผล :
ระดับ ๓
ระดับที่ ๓ หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
พร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติกรณีที่พบจุดอ่อน
ระดับ ๔
ระดับที่ ๔ ติดตามการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนีค้ ่าสาธารณูปโภคค้างชาระตามนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลของหน่วยงาน
ระดับ ๕
ระดับที่ ๕ ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคี เครือข่ ายระดั บจังหวั ด พร้อ มข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่ อเสนอผู้ตรวจ
ราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
วิธีการประเมินผล ๑. รวบรวมรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ
๒. รวบรวมแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ
๔. รายงานของการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยงาน
๕. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ ๑
และรอบที่ ๒ สรุปผลภาพรวมรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารสนับสนุน ๑. รายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ
๒. แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ
๔. รายงานการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยบริการ
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ผู้ให้ข้อมูลทาง
๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
วิชาการ/
๒. คณะทางาน/คณะกรรมการประเมินควบคุมภายใน ๕ มิติ
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
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ผู้บันทึกข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
หน่วยงาน
ประเมินผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
หน่วยงานที่นาเข้า
ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจาเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ตรวจสอบภายในประจาเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์สานักงาน : ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๔๖
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒
E-mail : nong1504@hotmail.com , internal_audit_moph@hotmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานการณ์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารเพื่ อ ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ ที ย บเท่ า
มาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านการตรวจรับรอง Certified Fundamental Level Version 1 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 และได้ต่อยอดส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด มาตั้งแต่
ปี 2555 - ปัจจุบัน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐราย
หมวด จานวน 4 หมวด คือ ปี 2558 ได้รับรางวัลฯ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่อนาไปปฏิบัติ ปี 2559 ได้รับรางวัลฯ หมวด 1 ด้านการนาองค์ก ารและความรับผิดชอบต่อสังคม และปี
2560 ได้รับรางวัลฯ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ หมวด
6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข มีนโยบายให้ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรโดยนาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และให้คัดเลือกหมวดที่มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวดในปี 2561 และกาหนดแผนการดาเนินงานโดยขยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การไปสู่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เพื่อบูรณาการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ส่ว นราชการในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริห าร
จั ด การองค์ ก รตามแนวทางเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ พ.ศ.2558 ( Public Sector
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
โดยดาเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร จานวน 13 ข้อคาถาม และทบทวนทุกปี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

259
2. ดาเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 ปีละ 6 หมวด
พ.ศ.
ภาคบังคับ
2561
หมวด 1, หมวด 5
2562
หมวด 2, หมวด 4
2563
หมวด 3, หมวด 6
2564
หมวด 1 - 6
2565
หมวด 1 - 6
3. นาผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ดาเนินการมาจัดทาแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน
4. จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการตามเกณฑ์หมวด 7
5. ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก
มาตรการ
มาตรการที่ 1 ประกาศ
นโยบายการนาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การในส่วนราชการ
สังกัด สป.สธ.

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนส่วนราชการใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
มาตรการที่ 3 ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

แนวทาง/กิจกรรมหลัก
1. ผู้บริหารประกาศนโยบายการนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การใน
ส่วนราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและให้ความรู้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แก่บุคลากรของส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทาลักษณะสาคัญ
ขององค์กรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
หมวดหมวดภาคบังคับ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI) ที่สาคัญ 3 ลาดับแรก มาจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
1. ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดาเนินการสร้างทีม Internal Audit ให้ครอบคลุมทุก
จังหวัด

ระยะเวลา
ต.ค.60

2. ทีม Internal Audit /ที่ปรึกษาภายนอก /กลุม่ พัฒนาระบบริหาร ร่วมกันตรวจ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และออกรายงาน Feedback
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบตั รให้
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มผี ลดาเนินการที่เป็น
เลิศ

ส.ค.ก.ย.61

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค.60
พ.ย.60
พ.ย.-ธ.ค.
60
พ.ย.ธ.ค.60
ม.ค.ส.ค.61
มี.ค.ส.ค.61

ก.ย.61
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โดยในปี 2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5 และมีเป้าหมายแต่ละระยะ ดังนี้
3 เดือน
6 เดือน
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กรได้ครบถ้วน
ระดับความสาเร็จของการ
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ดาเนินการ
หมวดภาคบังคับ
3. จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)
4. จัดทาตัวชี้วัดทีส่ ะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่
ดาเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์ หมวด 7)

9 เดือน
ผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่
ดาเนินการ

12 เดือน
ร้อยละของส่วนราชการใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

กลุ่มเป้าหมาย
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
การจั ด เก็บข้อมูล จากรายงานผลการประเมินของกลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร ส านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด

สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวนสานัก/กอง ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด x 100
จานวนสานัก/กอง ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางทั้งหมด

จานวน สสจ.ที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด x 100 , จานวน สสอ. ที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด x 100
จานวน สสจ.ทั้งหมด
จานวน สสอ.ทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางภารวี แก้วพันนา
นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
น.ส.อั งคณางค์ หั วเมื อง
วิเชียร
นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน
น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์
e-mail address
081-9316079 paravee.kpr@gmail.com
081-9316052 oeysuwanna@gmail.com
081-2558277 lkung1038@gmail.com

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

085-3652444
095-7120954

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

a.deethongon@gmail.com
trekrittikas@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
กรม และ จังหวัด
63. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จานวน
13 สานัก/กอง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 แห่ง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 แห่ง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
สาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การ
นาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การดาเนินการ โดยดาเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร จานวน 13 ข้อคาถาม และทบทวนทุกปี
2. ดาเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 ปีละ
6 หมวด
พ.ศ.
ภาคบังคับ
2561
หมวด 1,หมวด 5
2562
หมวด 2,หมวด 4
2563
หมวด 3,หมวด 6
2564
หมวด 1- 6
2565
หมวด 1- 6
3. นาผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ดาเนินการมาจัดทาแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน
4. จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการตามเกณฑ์หมวด 7
5. ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก

เกณฑ์เป้าหมาย
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
61
62
63
ระดับ 5
(ร้อยละ 60)

ระดับ 5
(ร้อยละ 70)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 5
(ร้อยละ 80)

ปีงบประมาณ
64
ระดับ 5
(ร้อยละ 90)
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2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ
61
ระดับ 5
(ร้อยละ 60)
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

ระดับ 5
(ร้อยละ 70)

ระดับ 5
(ร้อยละ 80)

ระดับ 5
(ร้อยละ 90)

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
(ร้อยละ 60)
(ร้อยละ 80)
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
วัตถุประสงค์
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนสานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2
B = จานวนสานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
C = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 4
D = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
รายการข้อมูล 5
E = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 6
F = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
3. (E/F) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.จัดทาลักษณะสาคัญของ
1.ระดับความสาเร็จของการ 1.ผลการดาเนินงานของ
1.ร้อยละของสานัก/กองใน
องค์กรได้ครบถ้วน
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ สังกัดสานักงานปลัด
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ดาเนินการ
กระทรวงสาธารณสุข
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เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด
(หมวด 1,หมวด 5)
3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์
หมวด 7)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
1.จัดทาลักษณะสาคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด
(หมวด 2,หมวด 4)
3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์
หมวด 7)
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
1.จัดทาลักษณะสาคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด
(หมวด 3,หมวด 6)
3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์
หมวด 7)

ส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 60)
2.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 60)
3.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 20)
รอบ 6 เดือน
1.ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ดาเนินการ

รอบ 9 เดือน
1.ผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ

รอบ 12 เดือน
1.ร้อยละของสานัก/กองใน
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 70)
2.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 70)
3.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 40)

รอบ 6 เดือน
1.ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ดาเนินการ

รอบ 9 เดือน
1.ผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ

รอบ 12 เดือน
1.ร้อยละของสานัก/กองใน
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 80)
3.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 60)
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1.จัดทาลักษณะสาคัญของ
1.ระดับความสาเร็จของการ
องค์กรได้ครบถ้วน
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ดาเนินการ
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด
3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์
หมวด 7)
ปี 2565 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1.จัดทาลักษณะสาคัญของ
1.ระดับความสาเร็จของการ
องค์กรได้ครบถ้วน
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ดาเนินการ
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด
3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์
หมวด 7)
วิธีการประเมินผล :

รอบ 9 เดือน
1.ผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ

รอบ 9 เดือน
1.ผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ

รอบ 12 เดือน
1.ร้อยละของสานัก/กองใน
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 90)
2.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 90)
3.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 80)

รอบ 12 เดือน
1.ร้อยละของสานัก/กองใน
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 100)
2.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 100)
3.ร้อยละของสานัก
สาธารณสุขจังหวัดที่
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 100)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1
จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กรได้ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน
0.20
0.40
0.60
0.80
1 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
5 คาถาม 7 คาถาม
9 คาถาม 11 คาถาม 13 คาถาม
2
ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
0.50
1 คะแนน
คะแนน
2561-2563
1 หมวด
2 หมวด
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2564-2565

3

4

5

ไม่ครบ 6
ครบ 6 หมวด
หมวด
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
0.50 คะแนน
1 คะแนน
2561มีแผน 1 หมวด
มีแผน 2 หมวด
2563
2564มีแผนไม่ครบ 6
มีแผนครบ 6
2565
หมวด
หมวด
จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
0.50 คะแนน
1 คะแนน
25611 หมวด
2 หมวด
2563
2564ไม่ครบ 6 หมวด
ครบ 6 หมวด
2565
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (วัดกระบวนการดาเนินการพัฒนาองค์กร
ในหมวดที่ดาเนินการ)
1. สานัก/กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
1
2
3
4
5
2561 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
20
30
40
50
60
2562 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
30
40
50
60
70
2563 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
40
50
60
70
80
2564 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
50
60
70
80
90
2565 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
60
70
80
90
100
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
1
2
3
4
5
2561
2562
2563

ร้อยละ
20
ร้อยละ
30
ร้อยละ
40
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ร้อยละ
30
ร้อยละ
40
ร้อยละ
50

ร้อยละ
40
ร้อยละ
50
ร้อยละ
60

ร้อยละ
50
ร้อยละ
60
ร้อยละ
70

ร้อยละ
60
ร้อยละ
70
ร้อยละ
80
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2564

ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
50
60
70
80
90
2565 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
60
70
80
90
100
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
พ.ศ.
1
2
3
4
5
2561 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0
5
10
15
20
2562

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0
10
20
30
40
2563 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
20
30
40
50
60
2564 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
40
50
60
70
80
2565 ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
60
70
80
90
100
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน ปี 2561
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน ปี 2562-2565
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.opdc.go.th/
ตัวชี้วัดใหม่
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2558
2559
2560
ระดับความสาเร็จของการ ระดับ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901038
โทรศัพท์มือถือ: 081-9316052
โทรสาร : 02-5901406
E-mail : oeysuwanna@gmail.com
2. น.ส.อังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901038
โทรศัพท์มือถือ : 081-2558277
โทรสาร : 02-5901406
E-mail : lkung1038@gmail.com
3. นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901963
โทรศัพท์มือถือ: 085-3652444
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โทรสาร : 02-5901406
E-mail : a.deethongon@gmail.com
4. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901963 โทรศัพท์มือถือ : 095-7120954
โทรสาร : 02-5901406
E-mail : trekrittikas@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นางภารวี แก้วพันนา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901018
โทรศัพท์มือถือ : 081-9316079
โทรสาร : 02-5901406
E-mail : Paravee.kpr@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 7. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
สถานการณ์
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ปี 2560
(ไตรมาส 3) รพศ./รพท./โรงพยาบาลสังกัดกรมกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ
97.58 รพช. ร้อยละ 73.85 ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจการเขียน SAR 2011 และ Hospital
profile มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานคุณภาพ เกิดการประสาน ทากิจกรรมและเชื่อมโยงงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเก่าทรุดโทรม ประสิทธิภาพลดลง
ประกอบกับ โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่ได้ปรับปรุงและมีความล่าช้า
เป็นผลให้การประเมิน HA ไม่ผ่านเกณฑ์ร่วมด้วย
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข
มาตรการระดับจังหวัด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด
2. จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด และยื่นคาขอเพื่อรับการประเมินหรือต่ออายุ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับจังหวัด และหน่วยบริการ
4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ ระหว่างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
5. ติดตาม กากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการดาเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มาตรการระดับเขต
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับเขต
2. จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพระดับเขต
2.1 อบรมให้ความรู้
2.2 เยี่ยมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561
- รพศ./รพท. และโรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค/กรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรองร้อยละ 80
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สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวน รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต
ที่มีผลการรับรองขั้น 3 และ Reaccredit x 100
รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต
จานวน 164 แห่ง

สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวน รพช.ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีผลการรับรองขั้น 3 และ Reaccredit x 100
รพช.ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 780 แห่ง ตามทาเนียบ
สถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
นางณปภัช นฤคนธ์
น.ส.พวงผกา มะเสนา

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์
087-150 3030
089-8296254
081-446 4369
08 6361 9417

e-mail address
ttunakh@gmail.com
kavalinc@hotmail.com
napapat111@hotmail.com
topfykitty@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรร มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
เขต
64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต จานวน 164 แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 780 แห่ง
ตามทาเนียบสถานบริการฐานข้อมูลสานักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3
ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคณ
ุ ภาพการสารวจและป้องกันความเสีย่ ง นาปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาส
เกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64

1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรม
สุขภาพจิต
2.ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3

เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /
สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
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 164 แห่ง
C = จานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการ
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รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
1. โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์, กรมควบคุมโรค
และ กรมสุขภาพจิต
ร้อยละ 98.78
(162 แห่ง จาก 164 แห่ง)
2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 74.36
(580 แห่ง จาก 780 แห่ง)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รับรองขั้น 3 + Reaccredit
D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 780 แห่ง
ตามทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม
2559)
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ปี 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
รอบ 6 เดือน
1. โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัด กรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต ร้อยละ 99.39
(163 แห่ง จาก 164 แห่ง)

รอบ 9 เดือน
1. โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัด กรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต ร้อยละ 100.00
(164 แห่ง จาก 164 แห่ง)

รอบ 12 เดือน
1. โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต ร้อยละ 100.00
(164 แห่ง จาก 164 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 76.28
( 595 แห่ง จาก 780 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 78.21
( 610 แห่ง จาก 780 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 80.00
( 624 แห่ง จาก 780 แห่ง)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

วิธีการประเมินผล :

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th/สาหรับ
ประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ ด้รับการรับรอง
เกณฑ์การให้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
คะแนน
โรงพยาบาลศูนย์,
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โรงพยาบาลทั่วไป,
98.17
98.78
99.39
100.00
100.00
โรงพยาบาลสังกัด (161 แห่ง (162 แห่ง (163 แห่ง (164 แห่ง (164 แห่ง
กรมการแพทย์,
จาก 164
จาก
จาก
จาก
จาก
กรมควบคุมโรค
แห่ง)
164 แห่ง) 164 แห่ง) 164 แห่ง) 164 แห่ง)
และกรมสุขภาพจิต
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โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ร้อยละ
73.85
(576 แห่ง
จาก 780
แห่ง)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
74.12
76.28
78.21
( 580 แห่ง ( 595 แห่ง ( 610 แห่ง
จาก
จาก
จาก
780 แห่ง) 780 แห่ง) 780 แห่ง)

ร้อยละ
80.00
( 624 แห่ง
จาก
780 แห่ง)

เงื่อนไข :
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และ กรมสุขภาพจิต จานวน 164 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน 29 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค จานวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน 17 แห่ง
(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน ตั้งใหม่
และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยในและ
เป็นสถานบริการที่เปิดให้บริการเฉพาะด้าน)
2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยูร่ ะหว่างการต่ออายุ
3. ข้อมูลทีผ่ ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /สาหรับ
เอกสารสนับสนุน :
ประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ ด้รับการรับรอง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
2560
(ไตรมาส 3)
ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
(โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต)
Baseline data

แห่ง

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

หน่วย
วัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ
96.36
(159 แห่ง
จาก 165
แห่ง)

ร้อยละ 97.58
(161 แห่ง จาก
165 แห่ง)

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

2560
(ไตรมาส 3)
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ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3
(โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)

แห่ง

ร้อยละ
60.27
( 446
จาก
740
แห่ง)

1. ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901755
2. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901755
3. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901643
E-mail : kavalinc@hotmail.com
4. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901637
5. นางสาววราภรณ์ อ่าช้าง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901638
6. นางสาวศิวพร บุญเสก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901638
กองบริหารการสาธารณสุข
1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906132
2. นายบรรพต ต่วนภูษา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906137
กรมการแพทย์
1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903395
2. นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903379
3. นางรจนา บุญผ่อง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903347
กรมควบคุมโรค
1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5908207
2. นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5908092
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานประมวลผลและ กองบริหารการสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
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ร้อยละ
69.40
(515
จาก
742
แห่ง)

ร้อยละ
69.49
(542 จาก
780 แห่ง)

ร้อยละ 73.85
(576 จาก 780
แห่ง)

รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254
โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332
โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286
โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869

โทรศัพท์มือถือ : 092-5526252
โทรศัพท์มือถือ : 081-6409393
โทรศัพท์มือถือ : 099-5696293
โทรศัพท์มือถือ : 089-7974695
โทรศัพท์มือถือ : 086-7323712
โทรศัพท์มือถือ : 083-1396730
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

1. ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901755
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901643
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901637
4. นางสาววราภรณ์ อ่าช้าง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901638
5. นางสาวศิวพร บุญเสก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901638
กองบริหารการสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254
โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332
โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286
โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด ตรวจราชการ 8.ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ที่ผ่า นเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
สถานการณ์
รพ.สต.ติดดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งรวมเกณฑ์คุณภาพบริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการปฐมภูมิ โดย
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กาหนดเป้าหมายเป็นร้อยละ 10 ผลการพัฒนาพบว่า มี รพ.สต.ที่ประเมิน
ตนเองแล้ว 9,827 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3,011 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.64 และมี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 ในภาพรวมประเทศ ร้อยละ 17.16
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. เป็ น การพัฒ นาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม
3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เท่ากับ 5 ดาว (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)
การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่
วัดผลแต่ละระยะ ดังนี้
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. อบรม ครู ก. ครั้งที่ 1
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวปี
2561

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ก. ครั้งที่ 2
2. อบรม ครู ข. ทุกเขต อย่าง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมิน
ระดับจังหวัด 1 ทีม อาเภอ
1 ทีม
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รอบ 9 เดือน
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยัง
ไม่ผา่ นเกณฑ์) มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนา
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ระดับอาเภอ จังหวัด และเขต

รอบ 12 เดือน
1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ
25 (สะสม)
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กลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ รพ.สต. ติ ด ดาว ในปี 2560) และเก็ บ ข้ อ มู ล โดย รพ.สต.บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การจัดเก็บข้อมูล

รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ
ซึง่ ดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายงานโดย รพ.สต.ประเมินตนเอง และจากทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด และเขต
สุขภาพ

สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 5 ดาว x 100
จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
พญ.มานิตา พรรณวดี
น.ส.หทัยรัตน์ คงสืบ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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หมายเลข
โทรศัพท์
086-3409247

e-mail address
manitaphanawadee@gmail.com

089- 9605521 strategic2.bps@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
เขต
65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี
ภาคีมสี ่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เท่ากับ 5 ดาว (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

เกณฑ์เป้าหมาย : (สะสม)
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคณ
ุ ภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ทีผ่ ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
แหล่งข้อมูล
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 5 ดาว
B = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 4 ดาว
C = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 3 ดาว
รายการข้อมูล 2
D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/D) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 3 และ 4

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

278
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาวปี
2561
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ก ครั้งที่ 2
2. อบรม ครู ข ทุกเขต อย่าง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมิน
ระดับจังหวัด 1 ทีม อาเภอ
1 ทีม

รอบ 9เดือน
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยัง
ไม่ผา่ นเกณฑ์) มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนา
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ระดับอาเภอ จังหวัด และเขต

รอบ 12เดือน
1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ
25 (สะสม)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 50 (สะสม)

ปี 2563:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ร้อยละ 100 (สะสม)
วิธีการประเมินผล :
รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต
เอกสารสนับสนุน :
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
รายละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2558
2559
2560
1,683 แห่ง
ร้อยละ
17.16
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 042-222356
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
หน่วยงานประมวลผล 1. นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
และจัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901378 โทรสาร : 02-5902348
(ระดับส่วนกลาง)
E-mail : strategic2.bps@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. พญ.มานิตา พรรณวดี
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901387
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 9. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6)
สถานการณ์
ประเด็นการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 1) หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบที่
พอเพียงต่อการให้บริการมีรายได้ไม่ต่ากว่า ค่าใช้จ่าย 2) การบริหารและติดตามกากับแผนการเงินการคลัง
ด้วยแผนทางการเงิน (Plan fin Management) ทุกเดือน 3) การประเมินกระบวนการทางาน (FAI)
4) ประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 5) ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง /
คะแนนคุณภาพบั ญชีผ่ านเกณฑ์ และ 6) มีเครือข่ายด้านการเงินการคลั ง และพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
และวัดผลการดาเนินการโดยกาหนดตัวชี้วัด “หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ
8” ผลดาเนินการ พบว่า มีโรงพยาบาลจานวน 29 ใน 896 แห่ง ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่ระดับ 7
คิดเป็นร้อยละ 3.24 เขตที่มีผลดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์คือ เขตสุขภาพที่ 4 และเขตที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงคือ
เขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งต้องเฝ้าระวังและกากับติดตามใกล้ชิด สาหรับผลงาน 4 ปีย้อนหลังของหน่วยบริการสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน มีดังนี้
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)
11.58
6.31
8.71
0.56

ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)
12.13
5.76
5.04
0.56

ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)
12.91
12.19
9.83
3.32

ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)
9.81
15.65
13.60

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน คือ หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
วิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด
1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์
CR < 1.5
QR < 1.0
Cash < 0.8
2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน) NWC < 0
2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (รายได้สูง/ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปญ
ั หาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ
3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Risk
Score

1
1
1
1
1

คาอธิบาย
กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สินหมุนเวียน
QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ /
หนี้สินหมุนเวียน
Cash Ratio = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด /
หนี้สินหมุนเวียน
กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน หักหนี้สิน
หมุนเวียน
ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย
กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสูป่ ัญหาการเงิน
กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญ
ั หาการเงินรุนแรงสามารถดู
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ประเภทดัชนีชี้วัด

Risk
Score

ขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ)
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน

0

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน

1

c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 3 เดือน
3.2 มิติ ผลกาไรจากการดาเนินการ เพียงพอกับภาระหนี้สิน
หมุนเวียน (กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก)
a) ผลกาไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 6 เดือน

2

b) ผลกาไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน
c) ผลกาไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก < หรือ = 3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ

2

คาอธิบาย
ได้ทั้ง 2 มิติ
เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของ
หน่วยบริการ
* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุน หรือ

* กรณีมีกาไรจากผลการดาเนินงาน แต่ขาดเงินทุน
หมุนเวียน

1
0
0
2

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกาหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มี
ความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมี
ความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
: บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ
: แผนงาน/กิจกรรม
: ผลผลิต/ผลลัพธ์
2. การบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกากับและรายงาน

หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รพศ./รพท./รพช. มีการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
และขยายเป้าหมายการดาเนินงาน การร่วมบริหารผ่านคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ (7*7) พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชีให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดอัตราหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
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1. มาตรการขับเคลื่อนการเงินการคลัง 5 มาตรการ ดังนี้
Strategy 1
Strategy 2
Strategy 3
Strategy 4
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Sufficient

ติดตามกากับด้วยแผนทาง สร้างประสิทธิภาพการ พัฒนาการบริหาร
การเงิน (Planfin
บริหารจัดการ
ระบบบัญชี

Allocation)
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มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
1.1 มีการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1. ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวงกาหนดรวมทั้งกาหนด
1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับเขต
หลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยตามปัญหาและบริบทของพื้นที่ 2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วย
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)
บริการ (CF)
3. พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/ชดเชยเงิน UC
4. พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย
จังหวัด 1. มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยวงเงินตามที่เขตกาหนด
1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC ตาม
2. ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต กาหนด
หลักเกณฑ์ ที่กาหนด
3. ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชยตามเวลาที่กาหนด 2. รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการ
จ่ายชดเชยเป็นรายเดือน
หน่วย 1. มีคณะกรรมการการเงินการคลังระดับหน่วยบริการ
1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC
บริการ จัดสรรเงินให้กับรพ.แม่ข่ายและลูกข่าย
2. รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการ
2. คณะกรรมการฯ มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินใน จ่ายชดเชยเป็นรายเดือน
รพ.แม่ข่ายและลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต กาหนด
3. มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
3. คณะกรรมการมีการจัดทาตัวเลขรายได้และรายจ่ายขั้น 4. มีตัวเลขทั้งรายได้และรายจ่ายขั้นต่าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
ต่าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการ มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (Planfin) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

มาตรการ 2 ติดตามกากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
2.1 ทุกหน่วยบริการจัดทาแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ 2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการ (รายเดือน)
2.3 ควบคุมกากับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการดาเนินงาน(ไตรมาส)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1. กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนทางการเงิน 1. มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนทางการเงินตาม
ตามกระทรวงกาหนด
กระทรวงกาหนด
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดทาแผนทางการเงินและความเสี่ยง 2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการจัดทาแผนทางการเงินและความ
ของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis)
เสี่ยงของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis)
3. ตรวจ อนุมตั ิ กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน
3. ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการกากับ ติดตามแผนและผลทาง
(7 แผน) ของจังหวัด
การเงิน (7 แผน) ของจังหวัด
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ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
จังหวัด 1. กาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดทาแผน
ทางการเงินตามกระทรวงกาหนด
2. ตรวจสอบการจัดทาแผนทางการเงินและความเสีย่ งของ
หน่วยบริการในจังหวัด
3. ตรวจ อนุมตั ิ ปีละ 2 ครั้ง กากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน (7 แผน) รายเดือน
หน่วย 1. จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/
บริการ จังหวัด
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน (7 แผน)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดทาแผนทางการเงิน
ตามกระทรวงกาหนด
2. มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ของ
หน่วยบริการในจังหวัด
3. ผลการตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง กากับ ติดตามแผนและผล
ทางการเงิน (7 แผน) รายเดือน
1. หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
ร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง ของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่า
กว่าแผนได้ ไม่เกินร้อยละ 5) ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

มาตรการ 3 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการดาเนินงาน
- ประเมิน/ควบคุมสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบกับหน่วย
บริการกลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุม่ (HGR)
- ประเมินรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุ่ม (HGR)
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
- พัฒนาและใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- ประเมิน/ควบคุมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
- ประเมินและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และค่าตอบแทนค้างจ่าย
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1. มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต
1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2. มีแนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการ 2. มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทนระดับเขต
บริหารด้านการเงินการคลัง
3. การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว 7 ตัว ทุกรายไตรมาส
ในการการกากับ
4. ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกรายไตรมาส
4. แผนประเมินประสิทธิภาพ FAI (ไขว้จังหวัด)
5. มีระบบเฝ้าระวังและแผนการตรวจเยี่ยม
5. วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นที่
จังหวัด 1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2. การบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหาร
2. ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทน
ด้านการเงินการคลัง
หน่วยบริการ
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว 3. หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการประเมินตามดัชนี
ในการการกากับ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด)
4. หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมินประสิทธิ (FAI)
5. การเฝ้าระวังและการตรวจเยีย่ มพื้นที่
5. แผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่มีความเสี่ยงวิกฤติ
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ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
หน่วย 1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
บริการ 2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหาร
2. ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ในการบริหาร
ด้านการเงินการคลัง
ค่าตอบแทนระดับหน่วยบริการ
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว
3. ได้รับการประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพการดาเนินงาน 7 ตัว
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด)
4. ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ (FAI)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว (มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี
4.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังสาหรับผูบ้ ริหาร (Executive Information System: EIS)
4.4 พัฒนาการนาข้อมูลการเงินหน่วยบริการเข้าระบบ GFMIS
ระดับ
เขต

แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. ควบคุม กากับติดตาม การจัดทาบัญชีของหน่วยบริการ 1. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพทุกเดือน
ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงาน 2. แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัด
2. ควบคุม กากับติดการส่งข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง
3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการ
ครบถ้วนทันเวลา
3. จัดทาแผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่ง
ในจังหวัด
จังหวัด 1. ควบคุม กากับติดตาม การจัดทาบัญชีของหน่วยบริการ 1. กากับ ติดตามการส่งรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงาน ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ
รายเดือน
และนามาพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
3. ให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
หน่วย 1. จัดทาบัญชีให้เป็นไปตามคู่มือของหน่วยบริการสังกัด
1. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพรายเดือน
บริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
2. ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้เป็นตามแนวทางที่กาหนด ปีละ 1 ครั้ง
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานสาหรับการตรวจสอบบัญชีจาก
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละของหน่วยบริการที่มคี ุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (อิเล็กทรอนิกส์) , ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นศูนย์ต้นทุนนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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มาตรการ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงิน (CFO)
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
ระดับ
เขต

แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แผนการประชุม CFO เขต
1. มีการประชุม CFO เขต รายไตรมาส
2. แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับ
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง
กระทรวง
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditorร่วมกับ
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditor ใน กระทรวง
ระดับเขตร่วมกับกระทรวง
จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด
1. มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตรมาส
2. แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับ
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/เขต
กระทรวง/เขต
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFO และAuditor ในระดับ
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ CFOและ Auditor จังหวัด
ในระดับจังหวัด
หน่วย 1. แผนการประชุม CFO ระดับ CUP
1. มีการประชุม CFO ระดับ CUP รายไตรมาส
บริการ 2. แผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วย 3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วยบริการ
บริการ เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น
เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลัง (CFO และ Auditor) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลังที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
ระดับ
เขต

การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
1. เขตต้องมีการกาหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดทา PlanFin ให้จังหวัดนาไปสู่การปฏิบัติ
2. เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้
หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตามแนวทางในข้อ 1 และ การอนุมัติ
3. เขตต้องชี้หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยง
การเงิน เพื่อให้จังหวัดกากับ เฝ้าระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต
4. เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin
จังหวัด 1. จังหวัดต้องมีการกากับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงานงบการเงิน วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มี
ระบบรายงานเขต
2. จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม กากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี EBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนสารองน้อย (ติดลบ) การบริหาร
PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7
3. จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดทา Business Plan ช่วยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้
EBITDA เป็นบวก เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดาเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนสารอง
4. จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ
PlanFin มีวิกฤติการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต
หน่วย 1. จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต / จังหวัด
บริการ 2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน (ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
3.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5
3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5
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การเฝ้าระวัง

ประเมิน
กระบวนการ

ปรับ
ประสิทธิภาพ

บริหาร
แผน

3. เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกากับและรายงาน
เครื่องมือ
1. แผนการเงินการคลัง (PlanFin)
2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน (Feasibility Study)

รายเดือน
√

รายไตรมาส
√

รายปี
√
√

3. หนังสือแสดงเจตจานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้าน
การเงิน (Letter of Intent : LOI)

√

√

√

4. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Plan)

√

√

√

√

√

5. เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
(Financial Administration Index : FAI)
6. เกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี (Account Audit Score)
7. ดัชนีวัดผลควบคุมภายในและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Risk
Matrix Scoring)
8. ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง (Financial Risk
Scoring)
9. ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ
(Financial Benchmarking Hospital Group Ratio : HGR)
10. ดัชนีวัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Unit Cost)

หมายเหตุ
ตามแผน
การลงทุน
กรณีที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
กรณีที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

การเก็บข้อมูล จากการวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส
Small success
รอบ 3 เดือน
หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin)
ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด

จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน x 100
จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ 02-5901797
นางน้าค้าง บวรกุลวัฒน์
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
เขต
72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด
น้าหนักความรุนแรง
คาอธิบาย
ของความเสี่ยง
(Risk Score)
1. กลุ่มแสดงความคล่องตาม
กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์
สภาพสินทรัพย์
1.1 CR < 1.5
1
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนีส้ ิน
หมุนเวียน
1.2 QR < 1.0
1
QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
และลูกหนี้ /หนีส้ ินหมุนเวียน
1.3 Cash < 0.8
1
Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนีส้ ินหมุนเวียน
2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
ทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน
1
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน
(ทุนหมุนเวียน) NWC < 0
หัก หนี้สินหมุนเวียน
2.2 แสดงฐานะจากผล
1
ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ -ค่าใช้จ่าย
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่า
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงิน
ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ
3.1 มิติ NWC หรือทุน
กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญ
ั หาการเงินรุนแรง
หมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระ
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน
(กรณี NWC เป็นบวก & มี NI
ติดลบ)
a) ระยะเวลาทุน
0
เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อความ
หมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน
อยู่รอดของหน่วยบริการ
b) ระยะเวลาทุน
1
* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผล
หมุนเวียนอยูไ่ ด้ > 3 เดือน ไม่
การดาเนินงานขาดทุน หรือ
เกิน 6 เดือน
c) ระยะเวลาทุน
2
หมุนเวียนอยูไ่ ด้ < หรือ = 3
เดือน
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ประเภทดัชนีชี้วัด

น้าหนักความรุนแรง
ของความเสี่ยง
(Risk Score)

คาอธิบาย

3.2 มิติ ผลกาไรจากการ
ดาเนินการ เพียงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC
ติดลบ & มี NI เป็นบวก)
a) ผลกาไร สามารถ
2
* กรณีมีกาไรจากผลการดาเนินงาน แต่
ปรับ NWC เป็นบวก > 6
ขาดเงินทุนหมุนเวียน
เดือน
b) ผลกาไร สามารถ
1
ปรับ NWC เป็นบวก > 3
เดือนไม่เกิน 6 เดือน
c) ผลกาไร สามารถ
0
ปรับ NWC เป็นบวก < หรือ =
3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติดบวก
0
& มี NI เป็นบวก
3.4 กรณี NWC ติดลบ
2
& มี NI เป็นลบ
การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกาหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7
คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดมี ีคุณภาพมีส่วนสาคัญทีท่ าให้ผลการประเมิน
สถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทาง
การเงินที่เกิดขึ้นได้
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
: บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ
: แผนงาน/กิจกรรม
: ผลผลิต/ผลลัพธ์
2. การบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกากับและรายงาน
มาตรการ
มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
มาตรการที่ 2: ติดตามกากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง
(Network & Capacity Building)
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มาตรการขับเคลื่อน
มาตรการที่ 1:
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient
Allocation)

มาตรการ 2: ติดตามกากับ
ด้วยแผนทางการเงิน
(Planfin Management)

มาตรการ 3: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Efficient
Management)

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 มีการจัดสรรเงินให้หน่วย
บริการมีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผลความเพียงพอของ
การจัดสรรเงินให้กับหน่วย
บริการ
2.1 ทุกหน่วยบริการจัดทา
แผนทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ
2.2 วางระบบเฝ้าระวังตาม
แผนทางการเงินหน่วยบริการ
(รายเดือน)
2.3 ควบคุมกากับด้วย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับผล
การดาเนินงาน (ไตรมาส)
3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จาก
การดาเนินงาน
- ประเมิน/ควบคุมสัดส่วน
ของต้นทุนต่อรายได้ (ยา
เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบกับ
หน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน
20 กลุ่ม (HGR)
- ประเมินรายได้ค่า
รักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธิ
เปรียบเทียบกับหน่วยบริการ
กลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุ่ม
(HGR)
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
- พัฒนาและใช้ดัชนีประเมิน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- ประเมิน/ควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
การคลัง
- ประเมินและควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้
ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบ
กับแผนทางการเงิน (Planfin)
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่าง ของแผนและผลของ
รายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้
และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่า
แผนได้ไม่เกิน ร้อยละ 5)
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว
(มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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มาตรการที่ 4: พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชี
(Accounting
Management)

มาตรการ 5: พัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network &
Capacity Building)

ค่าตอบแทนค้างจ่าย
4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้
มาตรฐาน
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
บัญชี
4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง
สาหรับผู้บริหาร
(Executive Information
System: EIS)
4.4 พัฒนาการนาข้อมูล
การเงินหน่วยบริการเข้าระบบ
GFMIS
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ทางการเงิน (CFO)
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

มาตรการที่ 1 :
การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
เขต
1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง
กาหนดรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปรับเกลีย่ ตามปัญหาและบริบทของพื้นที่
2.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ
หน่วยบริการ (CF)
3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต
4.พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย
จังหวัด 1.มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการปรั บ เกลี่ ย วงเงิ น
ตามที่เขตกาหนด
2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต
กาหนด
3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชย
ตามเวลาที่กาหนด
หน่วย 1.มีคณะกรรมการการเงินการคลังระดับ
บริการ หน่วยบริการจัดสรรเงินให้กับรพ.แม่ข่าย
และลูกข่าย
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและ
แผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แม่ข่ายและ
ลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต กาหนด
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4.1 ร้อยละของหน่วยบริการทีม่ ี
คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 (อิเล็กทรอนิกส์) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็นศูนย์ต้นทุนนาข้อมูลเงินนอก
งบประมาณเข้าระบบ GFMIS
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
5.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง (CFO และ
Auditor) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละของบุคลากร
ด้านการเงินการคลังที่ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับเขต
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ
หน่วยบริการ (CF)
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/
ชดเชยเงิน UC
1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด
2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาส
และผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน
1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC
2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาส
และผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน
3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินทั้ง
แม่ข่ายและลูกข่าย
4. มีตัวเลขทั้งรายได้และรายจ่ายขั้นต่าทั้ง
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3. คณะกรรมการมีการจัดทาตัวเลข
แม่ข่ายและลูกข่าย
รายได้และรายจ่ายขั้นต่าทั้งแม่ข่ายและ
ลูกข่าย
มาตรการที่ 2 :
ติดตามกากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต
1. กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การ
1.มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทาแผน
จัดทาแผนทางการเงินตามกระทรวง
ทางการเงินตามกระทรวงกาหนด
กาหนด
2.ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการจัดทาแผน
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดทาแผน
ทางการเงินและความเสีย่ งของหน่วย
ทางการเงินและความเสีย่ งของหน่วย
บริการในเขต (PlanFin Analysis)
บริการในเขต (PlanFin Analysis)
3.ผลการตรวจ อนุมตั ิ มีแผนการกากับ
3. ตรวจ อนุมตั ิ กากับ ติดตามแผนและ
ติดตามแผนและผลทางการเงิน (7 แผน)
ผลทางการเงิน (7 แผน) ของจังหวัด
ของจังหวัด
จังหวัด 1. กาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
1.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
นโยบายการจัดทาแผนทางการเงินตาม
จัดทาแผนทางการเงินตามกระทรวง
กระทรวงกาหนด
กาหนด
2. ตรวจสอบการจัดทาแผนทางการเงิน
2.มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน
และความเสีย่ งของหน่วยบริการในจังหวัด ถูกต้อง สมบูรณ์ ของหน่วยบริการใน
3. ตรวจ อนุมตั ิ ปีละ 2 ครั้ง กากับ
จังหวัด
ติดตามแผนและผลทางการเงิน (7 แผน) 3.ผลการตรวจ อนุมตั ิ ปีละ 2 ครั้ง กากับ
รายเดือน
ติดตามแผนและผลทางการเงิน (7 แผน)
รายเดือน
หน่วย 1. จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไปตาม 1. หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผล
บริการ นโยบายของ เขต/ จังหวัด
ของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่า
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตาม หรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน 2.หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของ
รายเดือน ( 7 แผน)
ค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่า
หรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
มาตรการที่ 3 :
สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต
1.มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต
1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2.มีแนวทางการบริหารจัดการ
2.มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหาร
ค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้าน
ค่าตอบแทนระดับเขต
การเงินการคลัง
3.การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพใน
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
การดาเนินงาน 7 ตัว ทุกรายไตรมาส
ดาเนินงาน 7 ตัว ในการการกากับ
4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย
4.แผนประเมินประสิทธิภาพ FAI
ไตรมาส
(ไขว้จังหวัด)
5.มีระบบเฝ้าระวังและแผนการ ตรวจ
5.วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยม เยี่ยม
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จังหวัด

พื้นที่
1.มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
2.การบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับ
การบริหารด้านการเงินการคลัง
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน 7 ตัว ในการการกากับ
4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด)
5.การเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นที่

หน่วย
บริการ

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2.ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหาร
ค่าตอบแทนหน่วยบริการ
3.หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการประเมิน
ตามดัชนีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
7 ตัว
4.หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมินประ
สิทธิ (FAI)
5.แผนการตรวจเยีย่ มพื้นที่มีความเสี่ยง
วิกฤติ
1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2.ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ในการ
บริหารค่าตอบแทนระดับหน่วยบริการ
3.ได้รับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว
4.ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ (FAI)

1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการคลัง
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน 7 ตัว
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด)
มาตรการที่ 4 :
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต
1.ควบคุม กากับติดตาม การจัดทาบัญชี 1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพทุกเดือน
ของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบาย 2.แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วย
บัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงาน
บริการทุกแห่งในจังหวัด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วย
2. ควบคุม กากับติดการส่งข้อมูลทาง
บริการ
การเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา
3.จัดทาแผนการตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด
จังหวัด 1.ควบคุม กากับติดตาม การจัดทาบัญชี 1.กากับ ติดตามการส่งรายงานทางการ
ของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบาย เงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน
บัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงาน
2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประเมินรายเดือน
2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพบัญชี
ของหน่วยบริการและนามาพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์
3. ให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบตั ิงาน
ด้านบัญชี
หน่วย 1.จัดทาบัญชีให้เป็นไปตามคูม่ ือของ
1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชีที่มี
บริการ หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
คุณภาพรายเดือน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้
2.ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้เป็นตาม ตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
แนวทางที่กาหนด
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3. รวบรวมเอกสารหลักฐานสาหรับการ
ตรวจสอบบัญชีจากผูต้ รวจสอบภายใน
และภายนอก
มาตรการที่ 5 :
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต
1. แผนการประชุม CFO เขต
1.มีการประชุม CFO เขต
2. แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน รายไตรมาส
การคลังร่วมกับกระทรวง
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
การคลังร่วมกับกระทรวง
CFOและAuditor ในระดับเขตร่วมกับ 3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
กระทรวง
CFOและAuditorร่วมกับกระทรวง
จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด
1.มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตรมาส
2.แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
การคลังร่วมกับกระทรวง/เขต
การคลังร่วมกับกระทรวง/เขต
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
CFOและAuditor ในระดับจังหวัด
CFO และAuditor ในระดับจังหวัด
หน่วย 1. แผนการประชุม CFO ระดับ CUP
1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP ราย
บริการ 2.แผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ ไตรมาส
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ
ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้า 3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น
ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น
การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
ระดับ
การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
เขต
1.เขตต้องมีการกาหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดทา PlanFin ให้
จังหวัดนาไปสู่การปฏิบัติ
2.เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้ มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตามแนวทางในข้อ 1
และ การอนุมัติ
3.เขตต้ อ งชี้ ห น่ ว ยบริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น ตามผลการวิ เ คราะห์ ต าราง
PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพื่อให้จังหวัดกากับ เฝ้าระวังตาม
มาตรการการเงินการคลังของเขต
4.เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin
จังหวัด 1.จั งหวั ด ต้ อ งมี ก ารก ากั บ PlanFin หน่ ว ยบริ ก าร ควบคู่ กั บ รายงานงบการเงิ น
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต
2.จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม กากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงตามผล
การวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี EBITDA ลบ , มีการ
ลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนสารองน้อย (ติดลบ) การบริหาร
PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7
3.จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดทา Business Plan ช่วยใน
การปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ EBITDA บวก เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอใน
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การดาเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนสารอง
4.จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง (High
Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน
ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต
หน่วย 1.จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด
บริการ 2.บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน ( ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่างของแผน
และผล ไม่เกินร้อยละ 5
3.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่า
หรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกากับและรายงาน การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

เกณฑ์เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
6
4
2
0
1. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน
2. เป็นข้อมูลสาหรับนาไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม
หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ) รายไตรมาส
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
A = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
B = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยบริการมีแผนทาง ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ
การเงิน (Planfin)
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
ที่มีความครบถ้วน
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่เกินร้อยละ 6
ไม่เกินร้อยละ 6
ไม่เกินร้อยละ 6
ร้อยละ 100
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยบริการมีแผนทาง ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ
การเงิน (Planfin)
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
ที่มีความครบถ้วน
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่เกินร้อยละ 4
ไม่เกินร้อยละ 4
ไม่เกินร้อยละ 4
ร้อยละ 100
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยบริการมีแผนทาง ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ
การเงิน (Planfin)
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
ที่มีความครบถ้วน
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่เกินร้อยละ 2
ไม่เกินร้อยละ 2
ไม่เกินร้อยละ 2
ร้อยละ 100
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยบริการมีแผนทาง ร้อยละของหน่วยบริการ ร้อยละของหน่วยบริการ
ร้อยละของหน่วย
การเงิน (Planfin)
ประสบภาวะวิกฤติทาง ประสบภาวะวิกฤติทาง
บริการประสบภาวะ
ที่มีความครบถ้วน
การเงิน
การเงิน
วิกฤติทางการเงิน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 100
วิธีการประเมินผล :
การวัด/วิเคราะห์
รายงานหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
เอกสารสนับสนุน :
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline data หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
หน่วยบริการ
ร้อยละ ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
สังกัดสานักงาน
1/57
1/58
1/59
1/60
ปลัดกระทรวง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สาธารณสุขที่
11.58
6.31
8.71
0.56
ประสบภาวะ
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
วิกฤติทางการเงิน
2/57
2/58
2/59
2/60
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
12.13
5.76
5.04
0.56
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
3/57
3/58
3/59
3/60
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
12.91
12.19
9.83
3.23
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
4/57
4/58
4/59
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
9.18
15.65
13.60
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901553 E-mail : pitalpolb@hotmail.com
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2. นพ.ชุมพล นุชผ่อง รองผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
E-mail : resoke@hotmail.com
3. นางอุทยั เกษรา กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร และประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901595 E-mail : kuthai2@hotmail.com
4. นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรสาร : 02-5901576
E-mail : nimanong_15@hotmail.com
5. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
1. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ กลุม่ งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบการ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรสาร : 02-5901576
ดาเนินงาน
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะที่ 4
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
**(สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดประเด็นและรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองตรวจราชการ
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

กรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นพ.ไชยน ันท์ ทยาวิว ัฒน์
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การตรวจติดตามผลการดาเนินงาน

การดาเนินการในการตอบสนอง
หล ังเกิดอุบ ัติเหตุ

ประเด็นเชงิ ระบบบริหารจ ัดการ
1. การดาเนินงานศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนของ
จังหวัด
2. กลไกการดาเนินงานด ้านข ้อมูล
3. การดาเนินงานตามมาตรการ
องค์กรความปลอดภัยทางถนน
4. มาตรการชุมชน ด่านชุมชน

1.
2.
3.
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การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครอง
สว่ นท ้องถิน
่ ในการพัฒนาหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ FR
การออกปฏิบต
ั ก
ิ าร ภายใน 10 นาที
้ วยปฏิบต
การเรียกใชหน่
ั ก
ิ าร ผ่าน
1669

ี ชวี ต
อ ัตราการเสย
ิ จากการบาดเจ็ บทางถนน (รห ัส ICD-10 = V01-V89)
ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากรแสนคน
เขต
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ
เขตฯ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ี ชวี ต
จานวนผูเ้ สย
ิ
(ตค59-กย60)
1397
762
576
1099
1187
1722
898
726
1211
972
909
849
12,308

จานวนประชากรกลางปี

300

5,572,174
3,452,680
3,010,229
5,255,347
5,133,155
5,919,909
5,067,750
5,528,231
6,763,333
4,597,884
4,392,240
4,900,201
59,593,133

อ ัตราต่อแสน ปชก
25.07
22.07
19.13
20.91
23.12
29.09
17.72
13.13
17.91
21.14
20.7
17.33
20.65

2

3
1

301
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ปัญหาข้อจาก ัดในการดาเนินการป้องก ันและลดอุบ ัติเหตุทางถนน
1. การดาเนินงานในพืน
้ ทีเ่ รือ
่ งการควบคุมความเร็ว ขาดอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วไม่เพียงพอ
ี ชวี ต
2. บางจังหวัดไม่มเี วทีนาเสนอข ้อมูล และการบูรณาการข ้อมูลบาดเจ็บและเสย
ิ จากอุบัตเิ หตุ
ทางถนนเนือ
่ งจาก ศปถ.จังหวัดไม่มก
ี ารประชุม
ี ทาให ้ข ้อมูลไม่ครอบคลุม และแต่ละหน่วยงาน
3. การสอบสวนไม่เป็ นรูปแบบสหสาขาวิชาชพ
ขาดองค์ความรู ้ในการสอบสวน
4. การดาเนินงานมาตรการองค์กรเพือ
่ ความปลอดภัยทางถนน ขาดมาตรการควบคุมกากับ
ติดตามอย่างจริงจัง
5. การดาเนินงานด่านชุมชนอาจไม่เหมาะสมกับบริบทในบางพืน
้ ที่ และขาดงบประมาณ
สนั บสนุน
6. การควบคุมความเร็วและปั ญหาเด็กแว ้น แข่งรถ ไม่สามารถควบคุมได ้ตลอดเวลา เนือ
่ งจาก
จานวนเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจไม่เพียงพอ
7. การปรับเปลีย
่ นผู ้บริหารมีผลต่อการเปิ ดประชุม ศปถ.จังหวัด
303
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และการจัดการสุขภาพ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอดมาตรฐาน
1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอด
มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน การคลอดมาตรฐาน
สถานการณ์
ประเทศไทยมีข้อมูลหลายแหล่งที่รายงานอัตราตายของมารดา องค์การอนามัยโลกรายงานอัตรา
ตายมารดาของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556-2558 เท่ากับ 21, 21 และ 20 รายต่อแสนประชากร
ตามลาดับ สาหรับในประเทศไทย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตรามารดา
ตาย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในช่วงปี พ.ศ. 2553– 2554 มีแนวโน้มลดลงโดยมีอัตราเท่ากับ 10.20 และ
8.90 ตามลาดับ และมีอัตราเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 - 2557 โดยมีอัตราเท่ากับ 17.6, 22.2 และ 23.3
ตามลาดับ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2557) จากผลการนิเทศของ สานักตรวจและประเมินผล กระทรวง
สาธารณสุข รายงานอัตราส่วนการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพในปีงบประมาณ 2558 – 2559 เท่ากับ
22.73 และ 26.42 ตามลาดับ
จากรายงานข้างต้นชี้ให้เห็น ว่าปั ญหาการตายของมารดาและทารกยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของ
ประเทศไทย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้มารดาตายมาจากการตกเลือด การติดเชื้อ การแท้งไม่ปลอดภัย ความ
ดันโลหิตสูงและชักจากการตั้งครรภ์ รวมทั้งการคลอดติดขัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ หากมี
การดูแลในระยะคลอดที่ดี (intrapartum care) จะสามารถลดอันตรายของมารดาลงได้ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย
จะเห็นได้ว่าการตายของมารดาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในห้องคลอดซึ่งต้องอาศัย medical service ดังนั้นแพทย์ และ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดจึงมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยลดอัตราตายมารดา การพัฒนาศักยภาพ และ
เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งทักษะต่างๆในการดูแลหญิงตั้งครรภ์จึงเป็นพื้นฐานที่จาเป็นอย่างยิ่ง ใน
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยลดอัตราตายของมารดาลงได้
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์
พัฒนาแนวทางการ
1.พัฒนาระบบส่งต่อ
1.ก า ร ค้ น ห า ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ด้ ว ย
ให้บริการทาง
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
admission record ที่มีการบูรณาการ
การแพทย์ด้านการ
ทางการแพทย์ให้สามารถการ
ส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน การจ าแนก
คลอดที่ได้มาตรฐาน ดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้ตาม
ความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และ
และนาสู่การปฏิบัติ
มาตรฐาน
เกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบความเสี่ยงต่างๆ
3.จัดอบรมครู ก. เพื่อเป็นพี่
เข้ า ด้ ว ยกั น ดั ง ตั ว อย่ า ง admission
เลี้ยงในการให้ความรู้และพัฒนา record ของกรมการแพทย์
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
มารดาทีต่ ั้งครรภ์ทุก
รายได้รับการดูแลตลอด
การคลอดอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาที่
ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
ได้รับการดูแลในระหว่าง
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
บุคลากรในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง
4. หน่วยงานในกรมการแพทย์
ร่วมกับเขตสุขภาพ ดาเนินงาน
อบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ในเขตพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
2. ระบบการดู แ ลผู้ ค ลอด ในระยะ
คลอด-หลั ง คลอด ด้ ว ยกราฟดู แ ลการ
คลอด / แบบประเมิน EFM ตามคู่มือ
เวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึง
การมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือด
หลังคลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist
guidelines หรือ PPH order set ของ
กรมการแพทย์
3. ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะ
เสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วย
เกณฑ์การส่งต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(จากโรงพยาบาลแม่ ข่ าย) มี การบรรจุ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส่ ง ต่ อ ดั ง ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น
admission record และกราฟดูแลการ
คลอด เป็นต้น
4.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดา
ที่เสียชีวิตจากการคลอด(รายละเอียดใน
คู่ มื อ เวชปฏิ บั ติ ก ารคลอดมาตรฐาน
กรมการแพทย์)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
การคลอดโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรม
ในสภาวะที่พร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉิน

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
รายการข้อมูล 1
A(1) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายการข้อมูล 2
B(1) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A(1) /B(1)) x 100
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
รายการข้อมูล 1
A(2) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายการข้อมูล 2
B(2) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A(2) /B(2)) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
ปี 2561:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
A, S
80
M1, M2, F1, F2
40
ปี 2562:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
A, S
80
M1, M2, F1, F2
40
ปี 2563:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
A, S
90
M1, M2, F1, F2
50
ปี 2564:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
A, S
100
M1, M2, F1, F2
60
-

รอบ 12เดือน
80
40
รอบ 12เดือน
80
40
รอบ 12เดือน
90
50
รอบ 12เดือน
100
60

Small Success
3 เดือน
1.รับทราบนโยบายกระจาย
ภายในเขตสุขภาพ
2.มีการประชุมภายในเขต
สุขภาพโดย MCH board เป็น
หัวหอก เพื่อวางแผนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและพัฒนา
เครือข่าย

6 เดือน
1.จัดอบรมบุคลากรภายในเขต
สุขภาพโดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
หรือส่งอบรมในส่วนกลางถ้ายัง
ไม่มีศักยภาพที่จะจัดได้
2. เริ่มมีการพัฒนาระบบส่งต่อ
3. เริ่มพัฒนาระบบการคลอดใน
แต่ละโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การคลอดมาตรฐาน โดยมี
เครือข่ายเป็นตัวผลักดัน
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9 เดือน
1.มีแนวปฏิบัติการดูแลการ
คลอดตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ การ
ประเมินภาวะเสี่ยง การ
บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
มาตรฐาน การประเมิน
ทารกในครรภ์ การตรวจอุ้ง
เชิงกรานมารดา การใช้
กราฟดูแลการคลอด
มีทีมกูช้ ีพมารดา แนว
ทางการป้องกันและรักษา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด
เป็นต้น

12 เดือน
1. มีเกณฑ์ Refer เป็น
ลายลักษณ์อักษร เมื่อพบ
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ให้
สามารถ refer ได้ทันที
2. มีการทบทวน การดูแล
รักษาที่เสียชีวิตจากการ
คลอด ตามเกณฑ์
(รายละเอียดในคูม่ ือเวช
ปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน
กรมการแพทย์)
3. มีครู ก. เพื่อเป็นพีเ่ ลี้ยง
ในการให้ความรู้และ
พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ได้
ด้วยตนเอง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล
2. ผศ.นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งที่ปรึกษา

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-2062988
Mobile 081-6945405
e-mail : kasem_saeree@yahoo.com
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ งาน Tel. 02-3548084
สูติกรรม
Mobile 081-3156052
โรงพยาบาลราชวิถี
e-mail : chanapatman@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Leading Indicator
เขต
ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
การคลอดมาตรฐาน หมายถึง
1. มีสถานที่และอุปกรณ์ ที่ได้ตามมาตรฐาน
2. มีบุคลากรที่สามารถให้การดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยงต่า/ความเสี่ยงสูง
3. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์
3.1 การค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record ที่มีการบูรณาการส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน
การจาแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบความเสี่ยงต่างๆ เข้าด้วยกัน
ดังตัวอย่าง admission record ของกรมการแพทย์
3.2 ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการคลอด/แบบประเมิน
EFM ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือดหลัง
คลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist guidelines หรือ PPH order set ของกรมการแพทย์
3.3 ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเกณฑ์การส่งต่อ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑ์การส่งต่อดังกล่าวไว้ใน admission
record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต้น
4. มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน
5. มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด
(รายละเอียดในคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์)
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับ
A, S
M1, M2, F1, F2
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
80
40

ปีงบประมาณ 62
80
40

ปีงบประมาณ 63
90
50

ปีงบประมาณ 64
100
60

มารดาทีต่ ั้งครรภ์ทุกรายได้รับการดูแลตลอดการคลอดอย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะมารดาที่
ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลในระหว่างการคลอดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมในสภาวะที่พร้อม
รับเหตุฉุกเฉิน
สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ ทั่วประเทศ

สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมการแพทย์
แหล่งข้อมูล
สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
รายการข้อมูล 1
A(1) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

B(1) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ทั้งหมด
(A(1) /B(1)) x 100
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2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน
รายการข้อมูล 1
A(2) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายการข้อมูล 2
B(2) = จานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A(2) /B(2)) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
A, S
80
80
M1, M2, F1, F2
40
40
ปี 2562:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
A, S
80
80
M1, M2, F1, F2
40
40
ปี 2563:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
A, S
90
90
M1, M2, F1, F2
50
50
ปี 2564:
โรงพยาบาลระดับ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
A, S
100
100
M1, M2, F1, F2
60
60
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ทาการสารวจ
และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ์ (พ่วงไปกับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก)
3. สรุปผลการประเมิน
4. คานวณอัตราส่วนของสถานบริการสุขภาพของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน/สถานบริการ
สุขภาพของรัฐทั้งหมด
1. คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์
2. เกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน 17 ข้อ
3. ประชุมมหกรรรมวิชาการ “การคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด” ประจาปี 2556-2560
4. ประชุมสัมมนา “การคลอดมาตรฐานและการดูลารกแรกเกิด” สาหรับโรงพยาบาลชุมชน
4 ภูมิภาค ปี 2557-2558
5. การติดตาม ประเมินผล ระบบริการด้านการคลอดมาตรฐานในเขตสุขภาพ 4 ภูมิภาค ปี 2557-2560
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาหัตถการทางสูติกรรมสาหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของ
โรงพยาบาลชุมชน” ปี 2558-2560
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
NA
NA
NA
NA
NA
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล
วิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2062988
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-3548084
โรงพยาบาลราชวิถี
2. ผศ.นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548084
โทรสาร : 02-3548084
โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานประมวลผล 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
และจัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-9659851
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906288
โทรสาร : 02-9659851
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการ
1. นางสาวจิรภัทร์ เยียวยา
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-2062957
โทรสาร :02-2062957
โรงพยาบาลราชวิถี
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357
โทรสาร :02-9659851
3. นายปวิช อภิปาลกุล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรสาร :02-5918279
กรมการแพทย์
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ที่ปรึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 081-6945405
E-mail : kasem_saeree@yahoo.com
หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 081-3156052
E-mail : chanapatman@gmail.com
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิชาการสาธารรสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-355-4866,081-8424148
E-mail : klangpol@yahoo.com
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 085-6971650
E-mail : coeplus.rajavithi@gmai.com
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 2. ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
สถานการณ์
กรมสุขภาพจิต ได้ดาเนินการสารวจ IQ ในเด็กไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่ว
ประเทศ โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบทางสติ ปั ญญาที่เป็ นมาตรฐาน ใช้วั ดระดั บสติ ปัญญาในส่ วนของความสามารถทั่วไป (General
intelligence หรือ g - factor) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานของแต่ละบุคคลติดตัวมา ไม่ค่อยสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการสารวจสติปัญญาระดับชาติในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการสารวจ
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 โดยดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีเด็กได้รับการสารวจ IQ ทั้งหมด 23,641 ราย พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ากว่าค่า
กลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) ดังภาพที่ 1

ระดับสติปัญญาเฉลี่ย
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ภาพที่ 1 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 จาแนกรายเขตสุขภาพ
ที่มา : การสารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ยังมีเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี IQ ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ < 90)
อยู่ถึงร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกินร้อยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ใน
เกณฑ์ บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2 และเป็นที่น่า
สังเกตว่ามีเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ > 130) สูงถึงร้อยละ 7.9 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559
ที่มา : การสารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ระบบการติดตาม กระตุ้นพัฒนาการ เด็กกลุ่มเสี่ยง/ พัฒนาการล่าช้า
2. เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบการติดตาม กระตุ้นพัฒนาการ เด็กกลุ่มเสี่ยง/ พัฒนาการล่าช้า
เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูน
หลักสูตร/องค์ความรู้ในการ
บุคลากรสาธารณสุข
เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100
ความรู้และทักษะในการพัฒนา
พัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี บุคลากรทางการศึกษา มี
และดูแลช่วยเหลือเด็กที่มคี วาม ความฉลาดทางสติปญ
ั ญาต่ากว่า ความรู้และทักษะ ในการ
ฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ เกณฑ์
พัฒนาและดูแล
แก่บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร
ช่วยเหลือเด็ก ที่มี
ทางการศึกษา
ความฉลาดทาง
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์
เพิ่มขึ้น
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
- สื่อสารนโยบาย ความสาคัญ แนว - ระบบการติดตาม กระตุ้น
เด็กที่มีความฉลาดทาง
เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100
ทางการดาเนินงาน การพัฒนา
พัฒนาการ เด็กกลุม่ เสี่ยง/
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์
และดูแลช่วยเหลือเด็กที่มคี วาม พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการพัฒนาและ
ฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ - รายงานผลการดูแลช่วยเหลือ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
- สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี
เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญ
ั ญา ต่อเนื่อง
ต่ากว่าเกณฑ์
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 (แนบรายละเอียด
ตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รบั
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 15
มาตรฐาน ร้อยละ 30
มาตรฐาน ร้อยละ 45

12 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 60

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

ผู้อานวยการสถาบัน
ราชานุกูล

พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์

นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันราชานุกลู
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หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 0-2248-8900 ต่อ
70902, 70305
Mobile 08-1860-5945
e-mail : ampornbenja@yahoo.com
Tel. 0-2248-8900 ต่อ70390
Mobile 08-6788-9981
e-mail : janarpar@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปัญญา
ต่ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่
เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 100
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รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ค่านิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
เชิงปริมาณ
ประเทศ
5. ร้ อ ยละของเด็ ก ที่มี ค วามฉลาดทางสติ ปัญ ญาต่่ ากว่าเกณฑ์ ได้รั บ การพัฒนาและดู แ ล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อน่าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง เด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถม ศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2560 ได้รับการคัดกรองว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากแบบคัด
กรองเด็กพิการ 9 ประเภทตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2560 (14,923 คน:
ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 8)
การได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หมายถึง เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
ดารงชีวติ และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และในกรณีที่เกินความสามารถ
ของโรงเรียนให้มีแนวทางการส่งต่อภายใน/ภายนอกที่ชัดเจนตามบริบท
ของโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ

เกณฑ์เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรค่านวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ ระดับสติปญ
ั ญา
การติดตามกระตุ้น
การติดตามกระตุ้น
การติดตามกระตุ้น
เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า
พัฒนาการและดูแล
พัฒนาการและดูแล พัฒนาการและดูแล
100
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
ต่อเนื่องด้วย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
เครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปญ
ั ญาเด็กไทย
เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญ
ั ญาต่ากว่าเกณฑ์ทั้งหมด ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตรวบรวมจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จากรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กทีม่ ีความฉลาด
ทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ปีงบประมาณ 2564 จากการสารวจระดับสติปัญญาเด็กชั้น ป.1 ทั่วประเทศ
ข้อมูลจากการการรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ โดยศูนย์สุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพ
A = เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
B = เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์
(A/B) x 100
ไตรมาส 4
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เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน
ร้อยละ 15
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท่าข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด่าเนินงาน

รอบ 6 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 30

รอบ 9 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแลต่อเนื่อง
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละ 45

รอบ 12 เดือน
เด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน
ร้อยละ 60
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญา
ต่ากว่าเกณฑ์
- บทความฟื้นฟูวิชาการ: การสารวจระดับสติปญั ญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมา. วารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปี 2555
- รายงานการสารวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2554 และ 2559.
กรมสุขภาพจิต
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ค่าเฉลี่ยของระดับ
98.23
สติปัญญาเด็กไทย
1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันราชานุกลู
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-2488900 ต่อ 70902, 70305
โทรศัพท์มือถือ : 081-8605945
โทรสาร : 02 - 2488903
E-mail : ampornbenja@yahoo.com
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-2488900 ต่อ70390
โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02 - 6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส่านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต
1.แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2488900 ต่อ 70390 โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02 - 6402034
E-mail :janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส่านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
สถานการณ์
จากข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
พบว่าผลดาเนินงานรายเขตสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีเพียง 3 เขตสุขภาพเท่านั้นที่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย คือ 4,7 และ 10 ส่งผลให้ภาพรวมของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้ที่
ร้อยละ 66 แต่ผลการดาเนินงานเพียงร้อยละ 65.1 เท่านั้น (รายละเอียดดังภาพ)
ภาพแสดงร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2560 จาแนกรายเขต

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 1 ส.ค. 60

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
เขตสุขภาพและจังหวัด
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ 1. จังหวัดมี PM เด็ก
มีการถ่ายทอดนโยบายและ โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริม ระดับจังหวัด (PM เด็กวัยเรียน) วัยเรียนและคณะทางาน
แนวทางให้แก่พื้นที่
สุขภาพ
2. มีการจัดทาแผนงานหรือ
รับผิดชอบโครงการ
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี 2. แผนงานหรือ
ด้านโภชนาการ (นม ไข่ ผัก)
สมส่วน และแก้ปญ
ั หาภาวะทุพ โครงการ
กิจกรรมทางกาย การแปรงฟัน
โภชนาการ
3. รายงานผลการ
คุณภาพ และการจัดการ
3. การมีส่วนร่วมของภาคี
ติดตามกากับในโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
เครือข่ายในการจัดทาแนว
4 .การมีส่วนร่วมของ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

เขตสุขภาพและจังหวัด
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพื้นที่

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม
3. สร้างการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ส่วนกลาง-เขต-จังหวัดโรงเรียน-สถานบริการ
สาธารณสุข จัดทาแนวทางการ
ส่งเสริมโภชนาการ และกิจกรรม
ทางกาย เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่าย และขับเคลื่อนงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ทางการส่งเสริมโภชนาการและ
กิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
เขตสุขภาพและจังหวัด
1.การรายงานผลการดาเนินงาน 1. รายงานสถานการณ์ภาวะ
1. สรุปผลสถานการณ์
มีการติดตามคุณภาพ
ผ่านระบบ HDC
โภชนาการ ผ่านระบบ HDC
ภาวะโภชนาการของ
รายงานผ่านระบบ HDC
2. การกากับ ติดตามการ
2. มีรายงานการแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่มีความ
ดาเนินงานในพื้นที่
ภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน ครอบคลุมและมี
(อ้วน ผอม เตี้ย) รวมทั้งการ
คุณภาพ
คัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยงส่ง 2. รายงานการแก้ไข
ต่อสถานบริการสาธารณสุข
ปัญหาภาวะ
3. มีรายงานโรงเรียนต้นแบบ
ทุพโภชนาการเด็ก
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
วัยเรียน (อ้วน ผอม
เตี้ย) รวมทั้งการ
คัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่ม
เสี่ยงส่งต่อสถานบริการ
สาธารณสุข
3. รายงานโรงเรียน
ต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพ
เขตสุขภาพและจังหวัด
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
มีการสื่อสารสาธารณะ
ด้านการสื่อสารองค์ความรู้และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วิธีการและรูปแบบการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมส่งเสริมการส่งเสริม
สื่อสารสาธารณะ
ในพื้นที่
สุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ในพื้นทีแ่ บบองค์รวม ผ่านสื่อ
ทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ตามแนบ)
Small Success
กลไก
ส่วนกลาง

เขตสุขภาพ/ศอ.

3 เดือน
1. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการดาเนินงาน ที่
ส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี
สมส่วน
2. มีการถ่ายทอดนโยบาย
และกิจกรรมสาคัญเพื่อ
ส่งเสริม เด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน ให้กับหน่วยงาน
ระดับเขต
3. ผลิตและพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน
4. ควบคุม กากับ
ติดตาม ผลการ
ดาเนินงานระดับเขต
5. รวบรวม และสรุปผล
การดาเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ภาพรวมระดับประเทศ
1. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน
2. มีการถ่ายทอด
นโยบายและกิจกรรม
สาคัญเพื่อส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
ให้กับหน่วยงานระดับ
พื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและขับเคลื่อน
งานส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน
4. ติดตาม ควบคุม
กากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
รายไตรมาส

6 เดือน
1. ดาเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน
2. ควบคุม กากับ
ติดตาม ผลการ
ดาเนินงานระดับเขต
3. รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและสรุปผล
การดาเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

9 เดือน
1. ดาเนินการขับเคลื่อน
การดาเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
2. สัมมนาวิชาการสร้าง
มูลค่าพัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนสู่ผลงานเชิงนวัตกรรม
ระดับประเทศ เครือข่าย
Smart Child 4.0
3. ควบคุม กากับ
ติดตาม ผลการ
ดาเนินงานระดับเขต
4. รวบรวมและ
วิเคราะห์สถานการณ์
และสรุปผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน

12 เดือน
1. นิเทศ ติดตาม เสริม
พลัง การดาเนินงาน
ในพื้นที่
2. รวบรวมและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
สรุปผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน ภาพรวม
ระดับประเทศ
3. รายงานผลการ
ดาเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
2. ติดตาม ควบคุม
กากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
รายไตรมาส
3. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ดาเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส

1. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การดาเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
2. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
สร้างมูลค่าพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนสูผ่ ลงานเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ
เครือข่าย Smart Child
4.0
3. นิเทศ ติดตาม
เสริมพลัง การ
ดาเนินงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
4. ติดตาม ควบคุม
กากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
รายไตรมาส

1. ติดตาม ควบคุม
กากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
รายไตรมาส
2. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ดาเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส
3. รายงานผลการ
ดาเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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จังหวัด/อาเภอ/
ตาบล/ระบบ
บริการ

5. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ดาเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส
1. ดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวทาง
การดาเนินงานส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและขับเคลื่อน
งานส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน
3. ติดตาม ควบคุมกากับ
ให้พื้นที่รายงานข้อมูล
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
4. รวบรวมสรุปผลการ
ดาเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย
ทุกไตรมาส

5.รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ดาเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส
1. ดาเนินงานตาม
1. ดาเนินงานตาม
นโยบายและแนว
นโยบายและแนวทาง
ทางการดาเนินงาน
การดาเนินงานส่งเสริมให้
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดี เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
สมส่วน
2. นิเทศ ติดตาม
2. ติดตาม ควบคุมกากับ เสริมพลังการดาเนินงาน
ให้พื้นที่รายงานข้อมูล
ในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ภาวะ
3. ติดตาม ควบคุมกากับ
โภชนาการและผลการ ให้พื้นที่รายงานข้อมูล
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก สถานการณ์ภาวะ
วัยเรียน สูงดีสมส่วน
โภชนาการและผลการ
3. รวบรวมสรุปผลการ ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
ดาเนินงานส่งเขต
วัยเรียนสูงดีสมส่วน
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย
4. รวบรวมสรุปผลการ
ทุกไตรมาส
ดาเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย
ทุกไตรมาส

1. ดาเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทาง
การดาเนินงานส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
2. ติดตาม ควบคุม
กากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียน สูงดีสมส่วน
3. รายงานผลการ
ดาเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักโภชนาการ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1.นางพรเลขา บรรหารศุภวาท
2.น.ส.พรวิภา ดาวดวง
3.น.ส.ใจรัก ลอยสงเคราะห์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
โทร. 0 2590 4329
มือถือ 081 870 0012
connectjaew@gmail.com
นักโภชนาการชานาญการพิเศษ โทร. 0 2590 4334
สานักโภชนาการ
มือถือ 083 964 4060
Pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทร. 0 2590 4334
สานักโภชนาการ
มือถือ 081 534 6007
Jairak.l@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion Prevention&Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
จังหวัด
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14
ปี 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ากว่า – 2 S.D. แสดงว่า
เด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542
ภาวะผอม หมายถึง น้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่า ต่ากว่า –2 S.D.
แสดงว่าเด็กมีน้าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามัย ปี 2542 มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง -1.5 S.D. ของน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้าหนักอยู่ในระดับสม
ส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปี
เต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)

เกณฑ์เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
61
62
63
68
70
72

ปีงบประมาณ
64
74

1.ร้อยละเด็กวัยเรียน
(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
2.ส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 12 ปี
-เด็กชาย (เซนติเมตร)
154
-เด็กหญิง (เซนติเมตร)
155
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1-ม.3 )
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
สุ่มสารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
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แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
รายการข้อมูล 1
A1 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
A2 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ ีภาวะผอม
รายการข้อมูล 2
A3 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ ีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
A4 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ ีภาวะเตี้ย
รายการข้อมูล 5
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ทีไ่ ด้รับการวัดส่วนสูง
รายการข้อมูล 6
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
รายการข้อมูล 7
B1 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล 8
B2 = จานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
รายการข้อมูล 9
B3 = จานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล 10
B4 = จานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
= (A1/B1) x 100
สารวจเพื่ อ เป็ นข้ อ มูลพื้ นฐาน 2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
(Baseline data) ที่ แ สดงให้ 3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
= (A3/B1) x 100
เ ห็ น แ น ว โ น้ ม ภ า ว ะ ทุ พ 4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
โภชนาการโดยภาพรวม
5. ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี
= (A5 / B3)
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี
= (A6 / B4)
ระยะเวลาประเมินผล
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 พื้นทีช่ ั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
68
68
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
70
70
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
72

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
72

รอบ 6 เดือน
74

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
74

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

1.จังหวัดมีการดาเนินงานดังนี้
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เอกสารสนับสนุน :

1.1 จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและดาเนินการตามแผน
1.2 จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ (ผอม
อ้วน เตี้ย )
- รณรงค์ดื่มนมจืด ปีละ 2 ครั้ง วันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก
- พัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ
- กิจกรรมทีส่ ่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก นม ไข่ ที่เป็นรูปธรรม
- จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี
1.3 คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan
1.4 ผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 แห่ง
1.5 ติดตาม ควบคุม กากับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดใน Template ปีละ 2 ครั้ง
พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุม คือ :
ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.
1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขตตามรายไตรมาส ได้แก่
- จานวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก
- รายงานจานวนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข
2. ศูนย์อนามัยมีการดาเนินงานดังนี้
2.1 รายงานงานผลการดาเนินงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียงกับค่า
เป้าหมายในระบบรายงาน HDC
1. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและ
คลินิก DPAC
2. คู่มือนักจัดการน้าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
4. หนังสืออยากผอม...มาลองทาดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สาหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
5. หนังสือผักผลไม้สรี ุ้ง
6. หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค
7. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
8. สื่อสิ่งพิมพ์และวิดิทัศน์กิจกรรมทางกายสาหรับเด็กวัยเรียน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีอื่นๆ
2557
2558
2559
2560
65
64.5
65.1
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ
ร้อยละ
5.2
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
ร้อยละ 17.0 (พ.ศ.2560)
8.8
9.5
12.4
11.2
เด็กอายุ 5-14 ปี อ้วน
ร้อยละ
7.5
5.1
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี* เซนติเมตร ชาย = 148.2
วัดผลที่ปี 2564
หญิง = 151.1
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
พ.ศ. 2551-2
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท
ตาแหน่ง : นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904329
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
ตาแหน่ง : นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904334
โทรสาร : 02-5904339 0
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์
ตาแหน่ง : นักวิชาการชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904590
โทรสาร : 02 - 5904584
E-mail : suppich_2@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หน่วยงานประมวลผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์ สานักโภชนาการ
และจัดทาข้อมูล
กรมอนามัย 02-5904336
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
ตาแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904334 โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สานักโภชนาการ กรมอนามัย
2. นางสาวสุรียร์ ัตน์ พิพัฒน์จารุกติ ติ์
ตาแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904336 โทรสาร : 02-5904339
E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904590 โทรสาร : 02 - 5904584
E-mail :got_achi@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
Baseline data

หน่วยวัด
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ภาคผนวก
ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
แบบสรุปผลรายงานกิจกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนสมส่วน
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
1. 1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
แผนงาน

ระดับจังหวัด
(ชื่อแผนงาน)

ระดับอาเภอ
(ชื่อแผนงาน)

1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน
2.การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
2.1 เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน
2.2 เด็กผอม
2.3 เด็กเตี้ย

2.กิจกรรมสาคัญ/กระบวนการดาเนินงาน : ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
กระบวนการ

กิจกรรมสาคัญ
ระดับจังหวัด

ระดับอาเภอ

1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน
2.แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
2.1 เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน
2.2 เด็กผอม
2.3 เด็กเตี้ย

2.

กิจกรรมรณรงค์และสื่อสารในพื้นที่
1.ดื่มนมจืดยืดความสูง
จานวน…………………….…….ครั้ง จานวนโรงเรียน……………………….แห่ง
จานวนนักเรียน………………………………….คน
2.กิจกรรมทางกาย กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก
จานวน…………………….…….ครั้ง จานวนโรงเรียน……………………….แห่ง
จานวนนักเรียน………………………………….คน

3.

1.ความครอบคลุมของการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
ภาคเรียนที่ .................. ปีการศึกษา .......................
จานวนนักเรียนทั้งหมดในพื้นที่
(คน)

จานวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
(คน)

ความครอบคลุม
(ร้อยละ)

2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน
จานวน (คน)

ร้อยละ

เริ่มอ้วนและอ้วน
จานวน (คน)

ร้อยละ

ผอม
จานวน (คน)
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ผลการดาเนินงาน

ลาดับ

3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน
3.1 สูงดีสมส่วน (น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน )
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.60)
จานวน (คน)

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61)
ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) )
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.60)
จานวน (คน)

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

3.3 ภาวะผอม (น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) )
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.60)
จานวน (คน)

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์ส่วนสูง (H/A) )
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.60)
จานวน (คน)

4.

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ประเภทโรงเรียน

จานวนโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่ (แห่ง)

ประถมศึกษา
ประถมศึกษาขยายโอกาส

5.

1.จานวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่ เสีย่ ง obesity sign..........................แห่ง
พบเด็กอ้วนกลุม่ เสีย่ ง*…………………..คน
2.จานวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง (จากข้อ1.)*ได้รับการส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขจานวน..........................คน (ระบุรายละเอียด)
รพศ./รพท.
(คน)

รพช.
(คน)
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
เชิงปริมาณ
ประเทศ
7. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น (โรงเรี ย นเทศบาล) กองบั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดนและสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มี
น้าใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทาผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสาเร็จ โดยมี
ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่ รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทาให้ตนเองเกิดความสุข
โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กมี
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)

เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2561
ร้อยละ 70
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย
2. เป็นแนวทางไนการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย
หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส า ธิ ต แ ล ะ ร า ช ภั ฏ )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนและ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
การสารวจ
ข้อมูลจากการรายงานผลการสารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2564 ,
2569, 2574, และ 2579 (สารวจทุก 5 ปี)
A = จานวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ
สูงกว่า
B = จานวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สารวจ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 70
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 70
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 70
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 70
.
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการสารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย
เอกสารสนับสนุน :
รายงานผลการสารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2559
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
เด็กที่มีความฉลาดทาง ร้อยละ
79.9
77.1
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์
(13 จังหวัด)
ปกติหรือสูงกว่า
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันราชานุกลู
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-2488900 ต่อ 70902, 70305
โทรศัพท์มือถือ : 081-8605945
โทรสาร : 02 - 2488903
E-mail : ampornbenja@yahoo.com
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-2488900 ต่อ70390
โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02 - 6402034
E-mail : janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานประมวลผลและ สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
นายแพทย์ชานาญการ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2488900 ต่อ 70390 โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981
โทรสาร : 02 - 6402034
E-mail :janarpar@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 5. ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
สถานการณ์
ผลค่า ดัช นี มวลกายของประชากรวัย ทางานอายุ 30-44 ปี มี ดัช นีม วลกายกายปกติ รายเดือ น
ภาพรวมของประเทศ จากข้อมูลของ Health data center ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม
2560 พบว่า แนวโน้ มของค่าดัชนี มวลกายเพิ่มสู งขึ้นไม่มากนักคือประมาณร้อยละ 0.1 รายละเอียดตาม
แผนภูมิแท่งที่ 1 และเมื่อพิจาณาผลดัชนีมวลกายของประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกาย
ปกติ รายเขตสุขภาพตั้งแต่ปี 2557-2560 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายของประชากรวัย
ทางานอายุ 30-44 ปี ลดลง คือ เขตสุขภาพที่ 1 , 5 , 6 , 10 และ 12 แต่มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากปี 2559 แล้วสูงขึ้นในปี 2560 คือ เขตสุขภาพที่ 2 (เพิ่มขึ้นจาก 45.13 เป็น 46.04) เขตสุขภาพที่ 3
(เพิ่มขึ้นจาก 49.09 เป็น 50.92) เขตสุขภาพที่ 4 (เพิ่มขึ้นจาก 52.78 เป็น 53.52) เขตสุขภาพที่ 7 (เพิ่มขึ้น
จาก 55.71 เป็น 55.93) เขตสุขภาพที่ 8 (เพิ่มขึ้นจาก 55.16 เป็น 53.67) เขตสุขภาพที่ 9 (เพิ่มขึ้นจาก
50.50 เป็น 53.66) เขตสุขภาพที่ 11 (เพิ่มขึ้นจาก 47.02 เป็น 47.13) รายละเอียดตามแผนภูมิแท่งที่ 2
แผนภูมิแท่งที่ 1 ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปีมีดัชนีมวลกายกายปกติ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560
ร้ อยละ

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center
ข้อมูลเดือนตุลาคม เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
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แผนภูมิแท่งที่ 2 ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปีมีดัชนีมวลกายกายปกติ
ปี 2557-2560
ร้ อยละ

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center
ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2. จังหวัดมีรูป แบบการดาเนิน งานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่ วนร่ว ม/สถาน
ประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่ างน้อยจังหวัดละ 1
เรื่อง
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การขับเคลื่อนการดาเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีคา่ ดัชนีมวล
กายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ร้อยละของประชาชนวัย
การขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน 1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประชาชนวัยทางานอายุ
ทางานอายุ 30-44 ปีมีค่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ มีบทบาท
30-44 ปีมีค่าดัชนีมวล
ดัชนีมวลกายปกติ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
กายปกติ ร้อยละ 55
ดาเนินงานร้อยละของประชาชน
วัยทางาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ
2.พชอ.มีแผนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ
3.มีการดาเนินงานตามประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยทางานมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
4.มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนีมวล
กายระดับพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. จังหวัดมีรูปแบบการดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม/สถานประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง
จังหวัดมีรูปแบบการ
การดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม จังหวัดมีรูปแบบการดาเนินงาน 1. จังหวัดมีรูปแบบการ
ดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพที่พงึ ประสงค์โดยชุมชนมี ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดย
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/ พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานประกอบการ โรงงาน
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ประกอบการ โรงงาน อย่าง รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ ร่วม/สถานประกอบการ
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1
และมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร โรงงาน อย่างน้อย
และมีนวัตกรรมชุมชน/
เรื่อง
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง
จังหวัดละ 1 รูปแบบ
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ
2. มีนวัตกรรมชุมชน/
1 เรื่อง
องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง

ตั ว ชี้ วั ด ก ากั บ ติ ด ตาม : ร้ อ ยละของประชาชนวั ย ท างานอายุ ๓๐-๔๔ ปี มี ค่ า ดั ช นี ม วลกายปกติ
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ มีบทบาท
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ดูแนวโน้มของค่าดัชนีมวลกาย
ระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานในจังหวัด

6 เดือน
- พชอ.มีแผนการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ
- จังหวัดมีรูปแบบการ
ดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1
รูปแบบ

9 เดือน
- มีการดาเนินงานตาม
ประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัย
ทางานมีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ
- เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม
ผลการดาเนินงานในระดับ
พื้นที่
- มีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

12 เดือน
- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่า
ดัชนีมวลกายระดับพื้นที่
- ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร

มาตรการที่ใช้ในการดาเนินงานปี 2560 และ 2561 คือ PIRAB
ปี 2560 มาตรการสาคัญ (PIRAB) :
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P: 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายในกระทรวงสาธารณสุข: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,
กรมแพทย์,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,กรมควบคุมโรค,สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ,
กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์)
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2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่ คือ ศูนย์ อนามัยในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับ
พื้นที่ และสร้างผู้นาสุขภาพ (Health Leader)
I: 1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยทางานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทางานเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ดาเนินการ
ในจังหวัดนาร่อง 4 จังหวัด)
R: พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม กากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เข้าถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การดาเนินชีวิตประจาวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เข้าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health)
A: สื่ อ สารความรู้ ร อบด้ า นสุ ข ภาพพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง 4 ด้ า น ผ่ า น line, Infographic ส าหรั บ
Ground war สื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher) ผู้นาด้านสุขภาพ (health leader)
ช่วยกระจายความรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมี
สุขภาพดี
B: 1. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นพี่เลี้ยงหรือครู ก ไปขยายผลอบรมผู้นาสุขภาพหรือแกนนาพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้คนไทยหุ่นดี สุขภาพดี
2. สร้างเสริมศักยภาพผู้นาสุขภาพ (health leader) เพื่อไปกระตุ้นชี้นา ให้ประชาชนวัยทางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และสร้างโอกาสให้เกิดข้อตกลง/วัฒนธรรมองค์กรหรือนโยบายสาธารณะ 3 ด้านในพื้นที่
หรือองค์กร
ปี 2561 มาตรการสาคัญ (PIRAB) :
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P: 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
(Healthy eating, Active living, Environmental health) ได้แก่ : กระทรวงแรงงาน, กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่ คือ สถานประกอบการ โรงงาน ในการส่งเสริมสุข ภาพ
ประชาชนวัยทางาน
I: 1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยทางานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ข องวัยทางานเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ขยายผล
จาก ปี 2560 โดยปี 2561 จะดาเนินการศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด)
R: 1. พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม กากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เข้าถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การดาเนินชีวิตประจาวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เข้าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health)
2. ส่วนกลางมีการเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของประชาชนวัย
ทางาน ศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด
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A: สื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ผ่านสื่อสาธารณะวงกว้าง TV/ line/
Facebook/ Youtube/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้ คลิปวีดีโอ Infographic สาหรับ Ground war สื่อสาร
โดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher) ผู้นาด้านสุขภาพ (health leder) ช่วยกระจายความรู้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมีสุขภาพดี
B: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และการดาเนินงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะ (Healthy eating, Active living, Environmental health) ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักโภชนาการ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งผู้อานวยการ
สานัก/กอง
สานักโภชนาการ

วิภาศรี สุวรรณผล

ตาแหน่ง นักโภชนาการ
ปฏิบัติการ
สานัก/กอง
สานักโภชนาการ

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ
Tel. 0-2590-4328.
1. การขับเคลื่อนการ
Mobile 08-1421-1411
ดาเนินงานร้อยละของ
e-mail : napavkul@gmail.com
ประชาชนวัยทางานอายุ
30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ดาเนินงานส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม อย่างน้อยจังหวัดละ 1
รูปแบบและมีนวัตกรรม
ชุมชน/องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง
Tel. 0-2590-4307
1. การขับเคลื่อนการ
Mobile 09-8263-9591
ดาเนินงานร้อยละของ
e-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th ประชาชนวัยทางานอายุ
30-44 ปี มีคา่ ดัชนีมวล
กายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ดาเนินงานส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์โดยชุมชนมีสว่ น
ร่วม อย่างน้อยจังหวัดละ
1 รูปแบบและมีนวัตกรรม
ชุมชน/องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด

Promotion Prevention&Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
แผนที่
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
10.ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
คานิยาม
วัยทางาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.522.9 กก./ตรม. โดยคานวณจาก น้าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) หมายถึง
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
2. มีแผนการดาเนิ นงานส่งเสริมสุ ขภาพและการติด ตามประเมิน ผลในประเด็น เพื่ อให้
ประชาชนวัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
เกณฑ์เป้าหมาย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ 55
ร้อยละ 56
ร้อยละ 57
ร้อยละ 58
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทางานมีสุขภาพดี
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ประชาชนวัยทางานทุกคน โดยวัดผลที่อายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน - 44 ปี 11 เดือน 29 วัน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP
PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
Health data center (HDC)
รายการข้อมูล 1
A= จานวนประชากรวัยทางานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44 ปี 11 เดือน 29 วัน
ทีม่ ีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล 2
B= จานวนประชากรวัยทางานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44 ปี 11 เดือน 29 วัน
ที่ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ตามรอบการตรวจราชการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 3
(ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน)
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- คณะกรรมการพัฒนา
- พชอ.มีแผนการดาเนินงาน - มีการดาเนินงานตาม
- วิเคราะห์และสังเคราะห์
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัย ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนี
มีบทบาทหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลในประเด็น ทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ มวลกายระดับพื้นที่
ขับเคลื่อนการดาเนินงานร้อย เพื่อให้ประชาชนวัยทางาน มี - เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม - ประเมินผลรูปแบบ/
ละของประชาชนวัยทางาน มี ค่าดัชนีมวลกายปกติ
ผลการดาเนินงานในระดับ
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
- จังหวัดมีรูปแบบการ
พื้นที่
- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ดาเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม - มีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนี สุขภาพที่พึงประสงค์โดย
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง
มวลกายระดับพื้นที่ เพื่อวาง ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน
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แผนการดาเนินงานในจังหวัด ประกอบการ โรงงาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
ปี 2562
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2563
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

การตรวจราชการแต่ละจังหวัดและนิเทศศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่า
เป้าหมาย
1.โรคอ้วนลงพุง
7.ออกกาลังกายในคนอ้วน
2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง
8. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ของวัยทางานสาหรับผูน้ าสุขภาพ
(Health leader)
3. ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง
9. เดินขึ้นบันไดโอกาสทองของสุขภาพ
4. ขยับกับกิน
10.องค์ความรู้ ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรม
สุขภาพ
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหน้าใส
11. ออกกาลังกายในวัยทางาน
6. ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ
12. การเดินนีไ้ ซร้ ไม่ใช่ธรรมดา
สามารถดาวโหลดได้ที่ www.dopah.anamai.moph.go.th
http://nutrition.anamai.moph.go.th

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

Baseline
data
วัยทางานอายุ
30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกาย
ปกติ ร้อยละ
54.08

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558
2559
2560
ร้อยละ
54.75 52.54
54.08
51.80
(ปชก.
(ปชก.
(ปชก. 10
(ปชก. 6.7
7.8
5.7 ล้าน
ล้านคน
ล้านคน
ล้านคน)
คน)
ณ 9 ก.ย.59) ณ 25 ก.ย.
51.44
60)
(ปชก. 10
ล้านคน
ณ 8 ต.ค.59)
1. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อานวยการสานักโภชนาการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2590-4328
โทรศัพท์มือถือ : 08-1421-1411
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : napavkul@gmail.com/
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

2. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2590-4587 โทรศัพท์มือถือ : 08-1377-6623
โทรสาร : 02-5904587
E-mail : udom.a@anamai.mail.go.th
3. นางวสุนธรี เสรีสุชาติ
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด สานักโภชนาการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2590-4307 โทรศัพท์มือถือ : 08-4916-2564
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กลุม่ /ฝ่ายงานที่สังกัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2590-4413 โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-3600
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th
กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS)
1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
กลุ่ม/ฝ่ายงานทีส่ ังกัด สานักโภชนาการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-2590-4307 โทรศัพท์มือถือ : 09-8263-9591
โทรสาร : 02-5904339
E-mail :wipasri.s@anamai.mail.go.th.com
2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กลุม่ /ฝ่ายงานที่สังกัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-25904413 โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-3600
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 6. ร้อยละของ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)
สถานการณ์
สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งกับผู้สูงอายุ ด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุพบว่า
ปัจ จุ บั น ประเทศไทย มีป ระชากร 64.5 ล้านคน มีจานวนประชากรผู้ สู งอายุ 60 ปีขึ้น 11.48 ล้ านคน
คิดเป็น 17.36 % ของประชากรรวม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มิเตอร์ประเทศ
ไทย Thailandometers, 13 พฤศจิกายน 2560.) โดยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ โดยอัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4
ล้านคน) นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
ข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ จากผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2559 พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ โดยร้อยละ 80.12ได้รับการคัดกรอง ADL ร้อยละ 40.22 ได้รับคัดกรองโรค
และปัญหาสาคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ฟัน สายตา และ ร้อยละ 26.87 ได้รับการคัดกรอง Geriatric
Syndromes และผลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 จากอัตรา
ความชุกของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ด้วยการประเมิน MMSE) คือร้อยละ 8.1 อัตราความชุก
ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม เท่ากับร้อยละ 25.7 (ประเมินด้วย Time get and go test) และ
ร้อยละ 88.6 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทากิจวัตรประจาวันพื้นฐาน (ไม่มีข้อจากัดในการ
ทากิจวัตรฯพื้นฐาน ในส่วนของระบบการจัด บริการสุขภาพพบว่า มีการนาร่องดาเนินการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แห่ง ของ 12 เขตสุขภาพ
ในด้านปัญหาด้านสังคมพบว่าอัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัยทางานของประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็น 14.3 และโดยการคาดการณ์พบว่าจะมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นเป็น 17.6 ในปี พ.ศ.2553
และ 24.6 ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งแบ่งผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเอง พบว่า มีผู้สูงอายุที่ดูแล
ตนเองได้ 85.3% (5.97 ล้านคน) ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บางส่วน 13.8% (960,000 คน) และ ผู้สูงอายุ
ที่ดูแลตนเองไม่ได้เลย0.9% (63,000 คน)
จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ปัญหาที่มีจานวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุก็จะมีโรคที่เกิด
จากความเสื่อมอันเนื่องมาจากความชรามากขึ้น ประเทศไทยจึงควรให้ความสาคัญ ให้มากได้แล้วว่า การดูแล
รั กษาฟื้ น ฟู ค วรมีค วามแตกต่า งจากผู้ ป่ ว ยวั ยอื่ นๆ อาทิ ลั กษณะทางคลิ นิ ก ปัญ หาการแปรผลและความ
เหมาะสมในการสารวจทางห้องปฏิบัติการตลอดจนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแตกต่างและซับซ้อนจาก
ผู้ป่วยวัยอื่นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สมควรได้รับการดูแลรักษาที่เป็นเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพและเหมาะสม ปลดเปลื้องปัญหาการได้รับการดูแล
สุขภาพที่ซ้าซ้อนจนอาจเป็นผลเสียต่อตัวผู้สูงอายุในที่สุด กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแปลงแผน
ผู้สู งอายุ สู่ การปฏิบัติ ให้เกิดประสิ ทธิผล ประสานกับ ประสิทธิภ าพในการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพและ
ป้องกันโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อย่างตรงประเด็น ถูกต้องเหมาะสม และได้มาตรฐานตามหลักสากลอันจะเกิด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรให้ความสาคัญอย่างวัยสูงอายุ ที่ประเทศต้องมีระบบที่ดีรองรับ
ตั้งแต่ปัจจุบันสืบไปจนถึงอนาคต
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การให้บริการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผู้สูงอายุ
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
3. การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละระดับ
4. การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ยาวนานที่สุด ตามศักยภาพ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การให้บริการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผู้สูงอายุ
ร้อยละ 60 ของผูส้ ูงอายุที่ - รพ.สต. คัดกรอง BGS (Basic -รพ.สต. มีการตรวจคัด
ฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ
ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน Geriatric Screening)
กรองเบื้องต้นด้วย BGS.
ผู้สูงอายุ เพื่อการวางแผน
สุขภาพ (ดาเนินการครบถ้วน - รพช.ขึ้นไป ประเมินด้วย GA - รพช ขึ้นไป มีการประเมิน แก้ไขปัญหาสุขภาพที่
ทุกประเด็นและยอดคัดกรอง (Geriatric Assessment)
GA ผู้สูงอายุ (ที่กรองด้วย
เหมาะสมกับขนาด ความ
สะสม)
1. คัดกรองปัญหาสาคัญและ
BGS แล้วเสีย่ ง)
รุนแรง และความสาคัญที่
โรคที่พบบ่อยในผูส้ ูงอายุ ได้แก่ - สสจ.มีข้อมูล Coverage แตกต่างตามบริบทของพื้นที่
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ของการตรวจคัดกรอง/
ความเสีย่ งโรคหัวใจและหลอด ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
เลือดสมอง สุขภาพช่องปาก
เป็นฐานจังหวัด
สุขภาวะทางตา
- เขตมีข้อมูล Coverage
1.1 คัดกรองกลุ่ม Geriatric
ของการตรวจคัดกรอง/
Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
สมอง ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่า
เป็นฐานเขต
เสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้น
ปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ
ปัญหาการนอน
1.2 ประเมินสมรรถนะ
ผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่
การประเมินความสามารถใน
การทากิจวัตรประจาวัน
(Activity of Daily Living:
ADL) , การประเมิน/คัดกรอง
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ระยะยาว
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การบริหารจัดการข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการดูแล
2.1 สถานะ และสภาพ
- รพ.สต. มีการตรวจคัดกรอง - สสจ.มีข้อมูลร้อยละของ การวางแผนดูแลรักษา รวมถึง
ปัญหาด้านสุขภาพของ
ความเสีย่ งภาวะสมองเสื่อม
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ การจัดบริการให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ เบื้องต้นด้วย AMT (ตาม
สมองเสื่อม ของแต่ละ
สภาพปัญหาสุขภาพด้านภาวะ
สมองเสื่อมในพื้นที่
แนวทาง BGS ในคู่มือคัดกรอง/ สถานพยาบาลทุกระดับ
สมองเสื่อมของผูส้ ูงอายุใน
ประเมินผูส้ ูงอายุ)
เป็นฐานข้อมูลจังหวัด
พื้นที่
- รพช. ขึ้นไป มีการประเมิน
- เขตมีข้อมูลร้อยละของ
ภาวะสมองด้วย MMSE (ตาม ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ
แนวทาง GA ในคู่มือคัดกรอง/ สมองเสื่อม ของแต่ละ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย
2.2 สถานะ และสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ
หกล้มในพื้นที่

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเมินผูส้ ูงอายุ) (ที่กรองด้วย
AMT แล้วเสีย่ ง)
- รพ.สต.และ รพช.ขึ้นไป มีการ
ประเมินความเสี่ยงภาวะหกล้ม
เบื้องต้นด้วย Time get and
go test (ตามแนวทางในคู่มือ
คัดกรอง/ประเมินผูส้ ูงอายุ ปี
2557)

แนวทางการตรวจ ติดตาม
จังหวัด เป็นฐานข้อมูลเขต

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- สสจ.มีข้อมูลร้อยละของ การวางแผนดูแลรักษา รวมถึง
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ การจัดบริการให้เหมาะสมกับ
หกล้ม ของแต่ละ
สภาพปัญหาสุขภาพด้านภาวะ
สถานพยาบาลทุกระดับ
หกล้มของผูส้ ูงอายุในพื้นที่
เป็นฐานข้อมูลจังหวัด
- เขตมีข้อมูลร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ
หกล้ม ของแต่ละจังหวัด
เป็นฐานข้อมูลเขต
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละระดับ
มีการดาเนินการจัดบริการ
สุขภาพผูส้ ูงอายุใน
สถานพยาบาล

- รพช. และ รพท./รพศ. มีการ
ดาเนินการตามเกณฑ์ และคูม่ ือ
แนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ
กรมการแพทย์

รพท./รพศ = 1 แห่ง
- การจัดระบบบริการสุขภาพ
และ รพช. อย่างน้อย 1
ผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่
แห่ง (ต่อจังหวัด)
ละระดับ ที่ผสู้ ูงอายุสามารถ
ดาเนินการตามเกณฑ์ และ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
คู่มือแนวทางการจัดบริการ - การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพผูส้ ูงอายุในสถาน
สุขภาพผูส้ ูงอายุที่ตรงประเด็น
บริการสุขภาพ กรมการ
ที่ตรวจคัดกรอง และตรวจ
แพทย์
วินิจฉัยพบ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4. การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ยาวนานที่สุด ตามศักยภาพ
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการทากิจวัตรประจาวัน
พื้นฐาน เพิ่มขึ้น หรือคงที่เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

- กลุ่มผูส้ ูงอายุทีได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่า
ปกติ : ได้รบั การให้สุขศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค
เสี่ยง : ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และป้องกัน
ความเสีย่ งต่อโรคในระยะ
รุนแรง

ตัวชี้วัดกากับ ติ ด ตาม : ร้อยละของ Healthy
(Template))

- สถานพยาบาล (รพ.สต.
และ รพช.ขึ้นไป) มีแผนการ
ดาเนินการให้สุขศึกษา การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค รายคน
- จังหวัดรวบรวมข้อมูลใน
ภาพของอาเภอและสรุปเป็น
ภาพจังหวัด
- เขต รวบรวมข้อมูลแยก
รายจังหวัด และสรุปรายเขต

Ageing

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ปกติ/เสี่ยง
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
รวมทั้งมีทักษะกายใจที่ดี

(ด้า นสุขภาพ) (แนบรายละเอี ยดตัวชี้วัด

Small Success
3 เดือน
มีแผนการดาเนินการในพื้นที่
ตามแนวทางการตรวจราชการ
1-4

6 เดือน
- เริ่มดาเนินการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ครบถ้วนทุกประเด็น
- เตรียมการจัดบริการใน
สถานพยาบาลตามเกณฑ์คู่มือ
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9 เดือน
- ดาเนินการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ครบถ้วนทุกประเด็น ร้อยละ
60 (ยอดสะสม)
- เริ่มให้บริการหน่วยบริการ

12 เดือน
- ได้สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุครบถ้วน และ
ทราบข้อมูลร้อยละของ
ปัญหากลุม่ อาการผู้สูงอายุ
และสมรรถนะ ตาม
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3 เดือน

6 เดือน
แนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ
กรมการแพทย์

9 เดือน
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
สถานพยาบาลแต่ละระดับ
(มียอดผูร้ ับบริการ)

12 เดือน
ประเด็นในแนวทางการ
ตรวจราชการที่ 2,4
- มีหน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/คลินิกผู้สูงอายุ:
รพท./รพศ. = 1 แห่ง
และ รพช. อย่างน้อย 1
แห่ง (ต่อจังหวัด)
ดาเนินการตามเกณฑ์ และ
คู่มือแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ในสถานบริการสุขภาพ
กรมการแพทย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ประพันธ์
พงศ์คณิตานนท์
นางสาวปิยะนุช ชัสวัสดิ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการ สถาบันเวช
ศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผูส้ ูงอายุ
กรมการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
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หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
โทร. 02 591 8277
มือถือ 086-7765187
Email: drprapun@yahoo.com
โทร. 2 591 8277
มือถือ : 087 0904560
Email: piyanut.igm@hotmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลโครงการ
(ระดับหน่วยงาน)
ผู้รับผิดอบโครงการ/
รายงาน (ระดับ
หน่วยงาน)

342

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ (ระดับความสาเร็จ) และ เชิงปริมาณ (ร้อยละ,อัตราส่วน,จานวน)
จังหวัด : สสจ./ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต.
ร้อยละของ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)
 ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป
 Healthy Ageing หมายถึ ง การเป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ปราศจากโรค และรวมถึ งการมี
ความสามารถในการใช้ร่างกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชรา
ที่เกิดขึ้น ให้ทางานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในที่นี่หมายความถึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการ
ดารงชีวิตตามปกติ สามารถสร้างประโยชน์ในกับชุมชนและสังคม (ที่มา: WHO, ACTIVE AGEING:
A POLICY FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy Ageing ด้วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ (Indicators for healthy ageing – a debate, Int.J.Environ. Res. Public Health
2013.)
1. A comprehensive assessment of resources
2. Diseases and complaints
3. Cognitive and functional capacities
4. Limitations and disability
โดยสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบของ Healthy ageing ได้ดังนี:้
1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้จากการคัดกรอง/ประเมิน (ดาเนินการตามแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ”
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น
1.1 คัดกรองปัญหาสาคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะทางตา
1.2 คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่า
เสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน
1.3 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการทางาน
ของร่างกาย
3. Diseases and complaints หมายถึงโรคและความเจ็บป่วยทีเ่ ป็นปัญหาสาคัญในผู้สูงอายุ ที่
เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden)
4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
พื้นฐาน (Activities of daily living: ADL)
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เกณฑ์เป้าหมาย : ดาเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์ และองค์ประกอบต่อไปนี้
ข้อ
องค์ประกอบ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
61
62
63
64
1
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รับ
มีฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูล
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ สถานะสุขภาพ สถานะสุขภาพ สถานะสุขภาพ สถานะสุขภาพ
(ดาเนินการครบทุกประเด็น ผู้สูงอายุ ไม่น้อย
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
และยอดคัดกรองสะสม)
กว่าร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ครอบคลุม 100
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
(สะสม)
2
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีความ มีสถานะผู้สูงอายุ น้อยลง หรือคงที่ น้อยลง หรือคงที่ น้อยลง หรือคงที่
เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
ที่มีความเสี่ยง
เมื่อเทียบกับปี
เมื่อเทียบกับปี
เมื่อเทียบกับปี
(ประเมินด้วย MMSE หลังจากคัด ภาวะสมองเสื่อม
61
62
63
กรอง AMT แล้วเสี่ยง)
3 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีความ มีสถานะผู้สูงอายุ น้อยลง หรือคงที่ น้อยลง หรือคงที่ น้อยลง หรือคงที่
เสี่ยงภาวะหกล้ม
ที่มีความเสี่ยง
เมื่อเทียบกับปี
เมื่อเทียบกับปี
เมื่อเทียบกับปี
(ประเมินด้วย Time get and
ภาวะหกล้ม
61
62
63
go test)
4 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่สามารถ เพิ่มขึ้นหรือคงที่ เพิ่มขึ้นหรือคงที่ เพิ่มขึ้นหรือคงที่ เพิ่มขึ้นหรือคงที่
ช่วยเหลือตนเองได้ในการทา
จากปี 60
จากปี 61
จากปี 62
จากปี 63
กิจวัตรประจาวันพื้นฐาน
5 มีการดาเนินจัดบริการสุขภาพ -รพท./รพศ. = -รพท./รพศ. = -รพท./รพศ. = -รพท./รพศ. =
ผู้สูงอายุในสถานบริการ
1 แห่ง และ
1 แห่ง และ
1 แห่ง และ
1 แห่ง และ
สุขภาพ (ระดับจังหวัด)
- รพช. อย่าง -รพช. อย่างน้อย -รพช. อย่างน้อย -รพช. อย่างน้อย
น้อย 1 แห่ง
25 %
50 %
75 %
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพื่อมีข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
ระบบ ติดตามได้ แม่นยา ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ
3. เพื่อนาไปสูผ่ ลที่คาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้าซ้อนด้านค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของผูส้ ูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต
ประชากร
ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
มีช่องทางการดาเนินการ หลากหลาย ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุ Aging health data
2. ระบบการคีย์ผลรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรหัส special pp (กยผ.)
3. ระบบรายงาน Health data center report (ข้อมูลสรุปจาก 43 แฟ้ม)
4. การจัดเก็บด้วยระบบ Manual (เก็บเป็นข้อมูลดิบ)
5. อื่นๆ ตามศักยภาพและความจาเป็นของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ
แหล่งข้อมูล
จากการดาเนินการตามวิธีการจัดเก็บข้อมูล 1-5 โดย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. รพท./รพศ./ รพช.
3. รพ.สต.
รายการข้อมูล 1
เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสาเร็จ/การดาเนินการตามเกณฑ์
รายการข้อมูล 2
เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสาเร็จ/การดาเนินการตามเกณฑ์
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสาเร็จ/การดาเนินการตามเกณฑ์
ระยะเวลาประเมินผล ดูผลลัพธ์สดุ ท้ายในต้นไตรมาสที่ 4
เกณฑ์การประเมิน :
จังหวัด: ดาเนินการตามเกณฑ์เป้าหมาย ข้อ 1 – 5 (ครบทุกข้อ)
วิธีการประเมินผล :
- เขต/ สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย เพื่อ
แปลงสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลสรุปรวม (Summary data) ผ่านช่องทางระบบ
ฐานข้อมูลของกระทรวงฯ ได้แก่ ระบบ 43 แฟ้ม, Health data center report ฯ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองและติดตามการดาเนินการ
ได้ในภาพรวม (รายอาเภอ รายตาบล รายสถานพยาบาล) และหน่วยงานบริการ (รพศ/รพท./
รพช. และ รพ.สต.) ติดตามสถานะสุขภาพผู้สูงอายุรายคนได้โดยละเอียด ด้วยระบบคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ซึ่ง “ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
Aging health data เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวล/แปรผลค่าคะแนนดิบ/การตอบข้อคาถาม
ของผู้สูงอายุ จากการดาเนินการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความสะดวกต่อ
ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ” โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมี
สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
(ข้อเท็จจริง: ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ไม่ใช่ระบบที่ใช้
สาหรับส่งรายงานภาพรวม ไม่ใช่โปรแกรมช่วยในการทาวิจัย ไม่ได้เป็นการให้พื้นที่บันทึกข้อมูลเพื่อ
ตอบโจทย์ตัวชี้วัดหน่วยงานใดๆของกรม หรือมิได้เจตนาที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง กรุณาสื่อสารวัตถุประสงค์โปรแกรมแก่บุคลากรในพื้นที่ให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการทางานภาพรวมของบุคลากร ตลอดจนประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักสาคัญ)
เอกสาร/เครื่องมือ
1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
สนับสนุน :
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
3. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
4. แบบฟอร์ม (One Page) Basic Geriatric Screening: BGS และ Geriatric Screening:GA)
5. ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data
6. คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ กรมการแพทย์
รายละเอียดข้อมูล
1. ร้อยละของผู้สูงอายุทไี่ ด้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ (ที่มา: ผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2559)
พื้นฐาน
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รับ
รวมทั้งประเทศ/
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรอง Geriatric
เขตสุขภาพ
การคัดกรองโรค
การคัดกรอง ADL
Syndromes
และปัญหาสาคัญ
รวมทั้งประเทศ
80.12
40.22
26.87
2. อัตราความชุกของผูส้ ูงอายุที่มีความเสีย่ งภาวะสมองเสื่อม (ด้วยการประเมิน MMSE) ร้อยละ 8.1
3. อัตราความชุกของผู้สูงอายุที่มคี วามเสีย่ งภาวะหกล้ม (ประเมินด้วย Time up and go test)
ร้อยละ 25.7
4. ร้อยละ 88.6 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทากิจวัตรประจาวันพื้นฐาน (ไม่
มีข้อจากัดในการทากิจวัตรฯ)
5. มีการนาร่องดาเนินการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แห่ง ของ
12 เขตสุขภาพ (สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
(ที่มา 2,4 : การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557)
(ที่มา 3: สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ กรมการแพทย์, การศึกษารูปแบบการป้องกันภาวะหกล้ม
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ในผู้สูงอายุ, 2557)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
โทร. 02-0248487 Email: drprapun@yahoo.com
2. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ
โทร. 02 590 6255 Email: piyanut.igm@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล 1. สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
2. สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
(ระดับส่วนกลาง)
3. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
ดาเนินงาน
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906347
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
กรมการแพทย์
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 7. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก
สถานการณ์
ข้อมูลจากการคาดประมาณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ
450,000 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (New infection) 6,๕๐๐ ราย เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหา
เอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 1000 ราย และลดการเสียชีวิตราย
ใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 4000 ราย และลดทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไม่
เกิน ร้อยละ 5.8 กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น ในการดาเนินงาน คือ กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์
กับชาย (MSM-TG) พนักงานบริการ (FSW) ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) และคู่ของกลุ่มประชากรหลัก โดยใช้
กลยุทธ์ที่สาคัญ คือ การทาให้ผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น ซึ่งมาตรการที่ใช้ในการดาเนินงาน คือ Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)
โดยเชื่อมระบบบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่ต่อเนื่อง กรอบการติดตามงานในระดับ หน่วยบริการ
และพื้นที่ที่สาคัญ คือ ความครอบคลุมของการได้รับบริการ ดังกล่าว
มาตรการ Reach การเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดต่อ ทางเพศสัมพัน ธ์)เชิงรุก
เป็นมาตรการด่านแรกที่สาคัญ เพื่อหากลุ่มเป้าหมายให้พบ พาเข้ามาสู่ระบบบริการ ได้ตรวจเลือดและถ้าผล
เลือดบวกได้รับการรักษาต่อไป การดาเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุน
โลกดาเนินการในพื้นที่เร่งรัด 38 จังหวัด และในปี 2559 ได้ขยายพื้นที่การดาเนินงานครอบคลุมทั้ง 77
จังหวัดโดยได้รับงบประมาณจาก สปสช.
ผลการด าเนิ น งาน ความความคลุ ม ของกลุ่ ม ประชากรหลั ก ที่ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารป้ อ งกั น ฯเชิ ง รุ ก
ปีงบประมาณ 2560 ความครอบคลุมของการ ยังอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ85)ภาพรวมประเทศ
(รวมทุ กแหล่ ง ทุน ) อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 42 ของจ านวนคาดประมาณกลุ่ มประชากรหลั ก (MSM-TG,SW,PWID)
ทั้งหมดของประเทศ และพบว่ากลุ่มประชากรที่เข้าถึงฯ ได้น้อยที่สุด คือ PWID ร้อยละ 22 ส่วน MSM -TG,
SW ร้อยละ 51 และ32 ของจานวนคาดประมาณประชากร สาหรับในแต่ละเขต ความครอบคลุมการเข้าถึง
บริการฯ เป็นดังนี้

ประเด็นปัญหา จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ในระดับพื้นที่ มีดังนี้
1. การจัดบริการป้องกันฯ เชิงรุก : หากลุ่มเป้าหมายไม่เจอ
1.1) พื้ น ที่ ยั ง ขาดประสบการณ์ ทั ก ษะในการจั ด บริ ก ารเข้ า ถึ ง ฯ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที ไ ม่ เ คย
ดาเนิ น การภายใต้ โ ครงการ GF มาก่ อ น ส่ ว นใหญ่ จะด าเนิ น การโดยโรงพยาบาล ซึ่ ง อาจจะยั ง ขาด
ประสบการณ์ ในการกาหนดรูปแบบ กิจกรรม การเข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก
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- ไม่ได้จัดทาการสารวจ หรือ Mapping จุดรวมตัวที่ขัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย และการ
วางแผนระดับพื้นที่ ก่อนที่จะกาหนดกิจกรรมบริการ
- ไม่ได้ทาการค้นหาแกนนา เพื่อการเข้าถึงผ่านตัวบุคคลด้วยรูปแบบเครือข่ายทางสังคม
1.2) ศักยภาพของแกนนาไม่เพียงพอ ต้องได้รับการพัฒนาให้ สามารถเป็นกลไก ดาเนินการในการ
เข้าถึงฯ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. การเตรียมความพร้อมของระบบการติดตามฯ
2.1) ระบบข้อมูลการรายงาน : โปรแกรม RTCM ยังไม่เสถียร , ความครอบคลุมของรายงานและ
คุณภาพของข้อมูล,บางพื้นที่ยังไม่ได้อบรมการใช้โปรแกรมฯ
2.2) ผู้ปฏิบัติงานเอดส์ในพื้นที่ บางพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่อง บางพื้นที่ถูกติดตาม บางพื้นทีไม่มีการ
ติดตามฯ
2.3) ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนในวิธีคิดตัวชี้วัด ไม่ทราบว่าตัวหารคืออะไร แหล่งข้อมูลไหน
คานวณการประมาณมาอย่างไร แบ่งเป้าหมายให้พื้นที่ระดับอาเภออย่างไร
3. การบริหารจัดการ
3.1) ขาดการตั้งเป้ามายการเข้าถึงฯ ในภาพรวมของจังหวัด
3.2) ไม่มีเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดบริการฯ ที่สาคัญ จาเป็น เช่น การพัฒนา
ศักยภาพแกนนา , การอบรมการจัดทาข้อมูลรายงานจังหวัด ไม่มีงบฯ ดาเนินการ,โรงพยาบาลใช้งบดาเนินการ
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้
3.3) โครงการ สปสช. (200 ล้าน) งบฯ ได้รับล่าช้า ,พื้นที่ยังสับสน/ไม่ชัดเจนกับข้อตกลงว่า
ต้องการผลงานและตัวชี้วัดใดที่จะแลกกับงวดเงิน ,การใช้จ่ายงบฯ ที่หน่วยบริการได้รับไม่สามารถนามาใช้ใน
การดาเนินการตามกิจกรรมการให้บริการเชิงรุกได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว รวมถึงยังติดขัดเรื่อง
ระเบียบราชการอยู่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. กระบวนการ รูปแบบ การจัดบริการ
2 ระบบข้อมูล และการติดตาม สนับสนุน
3. กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดในการสนับสนุน การจัดบริการฯให้กับหน่วยบริการ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. กระบวนการ รูปแบบการจัดบริการ
เพื่อให้กลุ่มประชากรหลัก 1. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 1. สรุปผลการดาเนินงาน และ
ได้เข้าถึงบริการได้อย่าง การดาเนินงานทีผ่ ่านมา เพื่อ อุปสรรคทีผ่ ่านมา
ครอบคลุม
วางแผนให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดทาแผน และกลไกการ
1. แผนการดาเนินงาน ยุติ
ดาเนินงาน ยุติปญ
ั หาเอดส์ ตาม ปัญหาเอดส์ จังหวัด ฯ
มาตรการ RRTTR
- หรืออย่างน้อยมีแผนโครงการ
หรือมีการจัดทาแผนงาน
จัดบริการป้องกันฯ เชิงรุก ใน
โครงการเข้าถึงบริการป้องกันฯ กลุ่มประชากรหลัก ป้องกันฯ
เชิงรุก
เชิงรุกในกลุ่มประชากรหลัก
2. การประสานความร่วมมือ
และจัดกลไกการทางานร่วมกัน
(ประชุม /สื่อสาร)
3. การสนับสนุนเชิงนโยบาย
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิเคราะห์ช่องว่าง และมีแนว
ทางแก้ไข การดาเนินงานได้
เหมาะสม สอดคล้อง
มีแผนการขับเคลื่อน การยุติ
ปัญหาเอดส์จังหวัด โดยมี
เป้าหมายการดาเนินงาน
RRTTR ชัดเจน โดยมีฉันทา
มติจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หรือแผนโครงการจัดบริการ
เข้าถึงการป้องกันฯ ในกลุ่ม
ประชากรหลัก
โดยมีการตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจนในการเข้าถึงบริการฯ
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3. จัดทาแผนการจัดบริการ
ป้องกันฯ เชิงรุกในระดับ
ชุมชน

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ระดับจังหวัด การขับเคลื่อน
ของกลไกประสานงานระดับ
จังหวัด (PCM) หรือ
คณะอนุกรรมการเอดส์จังหวัด
1. การจัดทาแผนที่ชุมชน
(Mapping) จุดรวมตัว
- มีการดาเนินการ
- รูปแบบวิธีการดาเนินงาน
- มีภาคีที่เกี่ยวข้องร่วม
ดาเนินการ
- มีการแจงนับกลุ่มประชากร
หลักและสรุปเป็นฉันทามติ
จานวนประชากรหลักที่พบจาก
การ Mapping
๒. รูปแบบ วิธีการจัดบริการ
ป้องกันฯ เชิงรุก มีความ
หลากหลาย เหมาะสม
- จังหวัดที่มี PWID วิธีการ
รูปแบบ ในการเข้าถึงบริการ
3. การพัฒนาศักยภาพ แกนนา
หรือผู้จดั บริการป้องกันฯ เชิงรุก
๔. คุณภาพการดาเนินงาน
- ประสิทธิผล ของแกนนา/
ผู้ให้บริการ
ก. จานวนคนที่ (reach)
สามารถเข้าสูร่ ะบบบริการ
(test) ได้มากน้อยเท่าใด
ข. คนที่ reach เป็นคนที่มีความ
เสี่ยง/ใช่กลุม่ ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย
การทางาน ตรวจเลือดแล้วบวก

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. ระบบข้อมูล และการติดตาม สนับสนุน
เพื่อทราบผลการ
1. มีระบบข้อมูลรายงาน และ 1. การเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงานที่เป็นจริง และ มีการติดตาม วิเคราะห์ผลการ ติดตามด้านระบบข้อมูล การจัด
สามารถแก้ไขปัญหาได้
ดาเนินงานจากรายงาน
อบรมการจัดทาข้อมูลรายงาน
ทันท่วงที
RTCM ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง
๒. การติดตามผลการรายงาน
ทั้งความครอบคลุม และการ
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แต่ละกลุ่มในภาพรวม
จังหวัดร่วมกัน
1. พื้นที่ จังหวัด หน่วย
บริการ ทราบจุดรวมตัวของ
แต่ละกลุ่มประชากร ทราบ
จานวนกลุ่มประชากรหลักที่
นับได้
2. แผนการจัดบริการ ที่
สอดคล้องกับผลที่ได้จาก
Mapping
3. รูปแบบวิธีการ จัดบริการ
เข้าถึง ที่หลากหลาย
เพียงพอและการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาสังคม เช่น
จัดกิกจรรมในชุมชน
mobile ร่วมกับแกนนาภาค
ประชาสังคม ,การใช้แกนนา
เป็นกลไกระดับบุคคล
เครือข่ายทางสังคม การใช้
social Media.ในการเข้าถึง
กลุ่ม PWID มีการหา
incentive เพิ่มบริการอื่นๆ
๔. ผู้ปฏิบัตไิ ด้รับการ
เตรียมพร้อมในการ
ดาเนินงาน สัดส่วนของ
reach/test ประมาณ
80 % และ infection rate
ในแต่ละกลุ่มประชากร
น่าจะใกล้เคียงกับ
Prevalence ของประเทศ
เช่น MSM ประมาณ ๙ % ,
FSW ประมาณ 2 %
venue เป็นต้น
สรุปผลการดาเนินงาน และ
การวิเคราะห์ผล ที่รวบรวม
จากรายงาน และ ลงพื้นที่
หรือผลการประชุมอย่าง
น้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2 ผู้ปฏิบัติวาน หน่วย
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๒. มีระบบติดตามงานเชิง
คุณภาพ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
๓. การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานจากรายงาน
4. ความเข้าใจในตัวชี้วัด และ
วิธีการคิด แหล่งข้อมูลตังตั้ง
ตัวหาร
1. การจัดระบบ รูปแบบ กลไก
การติดตาม
- การติดตาม ลงพื้นที่ หน่วย
บริการ หรือ
- การประชุมติดตามงาน
- การกาหนดประเด็นติดตาม
- ทีมติดตาม/ ความถี่
๒. การสรุปผลการติดตาม

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเน้น 3.การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการ
1. การจัดการงบประมาณเน้น 1. ความทันเวลา ของการได้รับ
ดาเนินงานให้เป็นไปได้
โครงการ สปสช.
งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปัญหาการจัดกลไก
ดาเนินงานภายใต้งบประมาณ
สปสช. โรงพยาบาลภาคประชา
สังคม
3.ระเบียบการใช้จ่าย
2. มีแหล่งทุนอื่นในการ
การเชื่อมโยงงาน และระบบ
ดาเนินงาน
ติดตามระบบข้อมูลรายงาน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
บริการในพื้นที่ ได้รับ
คาแนะนา และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
และระยะยาว

การสนับสนุนงบประมาณ
และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา

การบูรณาการเชื่อมโยงให้
เป็นภาพรวมของจังหวัด
พื้นที่

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริ การป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
1. มีแผนงานโครงการการ
เข้าถึงบริการ ป้องกันฯ เชิงรุก
ที่ชัดเจน
- กลไก รูปแบบการจัดบริการ
- แผนการจัดทาแผนที่ชุมชน
(Mapping )
- การพัฒนาศักยภาพ การ
จัดทาข้อมูล และแผนการ
ติดตาม
- ตั้งเป้าหมายการเข้าถึงบริการ
เป้องกันฯเชิงรุกภาพรวมจังหวัด

6 เดือน
1. จัดทา Mapping แล้ว ทราบ
ผลจุดรวมตัว ทราบจาวน
ประชากรที่นับได้
2. พร้อมดาเนินการจัดบริการ
และติดตามงาน
- อบรมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทา
ข้อมูล แล้ว
- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน
แกนนา ในการ จัดบริการ แล้ว
3. เริม่ ดาเนินการ
ผลการดาเนินงานร้อยละ 10-
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9 เดือน
1. มีการติดตามผล
- จากระบบรายงาน ราย
ไตรมาส
- จากการลงพื้นที่ /ประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ผลการดาเนินงาน อย่าง
น้อย ร้อยละ 40 ของ
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
3. รายงาน สรุปวิเคราะห์
ผลการเข้าถึงฯ ช่องว่าง
แนวทางการแก้ไข

12 เดือน
1. ติดตามสรุปผล การ
รายงานตัวชี้วัด ตาม
เป้าหมาย และปัญหา
อุปสรรคเพื่อเตรียมการใน
ปีต่อไป
2. ผลการดาเนินงาน ได้
ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด
หรืออย่างน้อยบรรลุตาม
เป้าหมาย ที่แหล่งทุน
กาหนด จากทุกแหล่ง
รวมกันในภาพรวมพื้นที่
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3 เดือน

6 เดือน
20 ของเป้าหมาย ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด

9 เดือน

12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานัก/กอง สานักโรคเอดส์ ฯ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.สมาน ฟูตระกูล
นางพรทิพย์ เข็มเงิน

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานัก/กอง สานักโรคเอดส์ ฯ
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มติดตาม
และประเมินผล
สานัก/กอง สานักโรคเอดส์ ฯ
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หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
Tel. 025903201
e-mail: smarnf22@gamil.com
Tel. 02 590 3828
Mobile 081 783 3624
e-mail : itimpornt@yahoo.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
รายงานตัวชี้วัด
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมายการดาเนินงาน
ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม
ประเภทสาเหตุ
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
87%

1.Promotion & Prevention Excellence
แผนงานที่ 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
โครงการจัด การโรคและภั ย สุ ข ภาพและพั ฒนางานอ าเภอเข้ ม แข็ง แบบยั่ งยื น
ภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ
Chronic disease
Lagging Indicator
ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกัน เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก
1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM )
สาวประเภทสอง (TG) กลุ่มพนักงานบริการ (SW) ทั้งหญิงและชาย กลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)
2. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชากรหลัก ได้รับบริการ โดยผู้
ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหรือภาคประชาสังคม โดยแกนนา
อาสาสมัครภาคประชาสังคม / เครือข่ายเพื่อน โดยบริการทีก่ ลุ่มประชากร
เป้าหมาย ได้รับ ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) ได้รับข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm reduction (สาหรับกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด
PWID)
2) ได้รับ อุปกรณ์ ป้องกันที่ป ลอดภัยสาหรับแต่ละกลุ่มประชากร เช่น ถุ งยาง
อนามัย สารหล่อลื่น ฯ
3) ได้รับข้อมูลสถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจเอชไอวี , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการรักษาด้วยสารทดแทน/เมธาโดน (สาหรับPWID)
4) ได้ ล งทะเบี ย นรั บ บริ ก าร โดยมี ห มายเลขระบุ ตั ว บุ ค คล UIC (Unique
Identifier Code)
หมายเหตุ
ก. รูปแบบของการให้บริการป้องกันฯเชิงรุกสามารถดาเนินการได้หลาย
รูปแบบ ได้แก่ (1) ผู้ให้บริการเชิงรุก (Outreach) (2) เครือข่ายเพื่อน
(3) ใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิกส์ (social media) (4) มารับบริการเอง
หรือได้รับการนัดหมายจากหน่วยบริการ
ข. กรณีที่เข้าถึงบริการโดยรูปแบบการใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิกส์นั้นจะ
ไม่รวมบริการในข้อ 2 ให้หมายถึงเฉพาะ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1) ข้อ 3)
และข้อ 4) เท่านั้น
ค. หน่วยที่จัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ ภาคประชา
สังคม
ง. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั บริการ หมายรวมทุกแหล่งงบประมาณที่มี
การดาเนินงาน ในพื้นที่
ปีงบประมาณ 62
90%

ปีงบประมาณ 63
92%
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94%
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วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมิน
ผลการดาเนินงาน :
: เอกสารสนับสนุน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานยุติปัญหาเอดส์ของพื้นที่
(ระดับเขต -จังหวัด) ว่าสามารถทาให้กลุ่มประชากรหลัก ได้รับบริการป้องกัน
เอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุกได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง
- กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)
- สาวประเภทสอง (TG)
- กลุ่มพนักงานบริการ (SW)
ทั้งพนักงานบริการหญิง (FSW) และพนักงานบริการชาย (MSW)
- กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)
รวบรวมข้อมูล จากระบบรายงาน RIHIS-RTCM ที่หน่วยบริการบันทึก และส่งข้อมูล
เข้าสู่ระบบRIHIS –RTCM online
1. ข้อมูลการได้รับบริการป้องกันฯเชิงรุก
จากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM จากสานักโรคเอดส์ ฯ กรมควบคุมโรค
2. ข้อมูลการคาดประมาณจานวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก
จากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค WWW. boe.moph.go.th/aids/
จานวนกลุ่มประชากรหลักแต่ละกลุ่มประชากร ( MSM,TG ,SW,PWID) ที่เข้าถึง
บริการป้องกันเอชไอวีฯ เชิงรุกรายจังหวัด
คาดประมาณจานวนประชากรของกลุ่มประชากรหลัก ของแต่ละกลุม่ ประชากร
รายจังหวัด
จานวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก * รายจังหวัด
X100
จานวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ที่คาดประมาณ รายจังหวัด
หมายเหตุ*
1.จานวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก * หมายถึง
- ผลรวมจานวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน
(จานวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกัน ฯเชิงรุก ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM)
+สาวประเภทสอง (TG) + กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ทั้งหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)
2. จานวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ที่คาดประมาณ รายจังหวัด ให้รวมจานวน
การคาดประมาณจากกลุ่มประชากรหลัก ทุกกลุ่ม ( MSM,TG ,SW,PWID)
รายปี
ประเมิน ผลการด าเนินงานการเข้าถึ งบริการฯ ในภาพรวมจังหวัด ว่าบรรลุ ตาม
เป้าหมายตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยให้แต่ละจังหวัด รายงานผลการ
ดาเนินงาน จานวนกลุ่มประชากรหลักที่ได้เข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก จาแนกราย
กลุ่มประชากรด้วย
เอกสารประกอบ
1.ข้อมูล จานวนกลุ่มประชากรหลัก ที่เข้าถึงบริการป้อ งกันฯ เชิงรุก จากระบบ
ข้อมูล RIHIS-RTCM จาแนกรายกลุ่มประชากร
2.ข้อมูล การคาดประมาณจานวนกลุ่มประชากรหลัก จาแนกรายกลุ่มประชากร
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

Baseline
data

ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานรายปี ได้ 1
ปี 2561 คะแนน
ร้อยละ
57
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
NA
41%
42%

ได้ 2
คะแนน
67

ได้ 3
คะแนน
77

ได้ 4
คะแนน
87

ได้ 5
คะแนน
>87

นพ. สมาน ฟูตระกูล : ผอ. สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟู : สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค
คุณนาถลดา ประสงค์ศรี กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร
คุณพรทิพย์ เข็มเงิน ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มติดตามและประเมินผล ฯ สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590-3828 โทรสาร :029659153
โทรศัพท์มือถือ: 0817833624 .E-mail : itimpornt@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 8. ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
สถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในปี 2559 –2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กาหนดเป้าหมาย 27 จังหวัด 84 อาเภอ
84 ตาบล เปิดโครงการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่จังหวัดสกลนคร ในปี 2559 ผลการดาเนินงานตาม
มาตรการคือประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระจากเป้าหมาย 76,000
ราย คัดกรองได้ 76,398 ราย ร้อยละ 100 พบประชาชนติดโรคพยาธิใบไม้ตับ 6,966 รายคิดเป็นร้อยละ
9.1 และพบว่ า ต าบลต้ น แบบที่ มี ก ารตรวจคั ด กรองพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ด้ ว ยปั ส สาวะซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทาการพัฒนาเทคนิคตรวจทางอิมมิวโนวิ ทยา ซึ่งตรวจพบการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
มากกว่าร้อยละ 40 กล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยในพื้นที่เสี่ยง (ทั้งนี้ ตามเกณฑ์องค์การ
อนามัยโลกอัตราความชุกต่ากว่าร้อยละ5 จึงถือว่าไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข) ประชาชนที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ต้องได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ต้องเข้าไปให้ความรู้ประชาชน
และครอบครัว ชุมชน ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่กินอาหารเมนูปลาน้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆ ที่ไม่
สุกด้วยความร้ อน ถ่ายอุจจาระลงส้ว มและไม่กาจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูลโดยปล่ อยลงแหล่ งน้าสาธ ารณะ
รวมทั้งให้มีการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ติด
พยาธิใบไม้ตับ ตลอดจน อปท.ออกข้อกาหนดการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน และมาตรการที่2 คือประชาชนอายุ
40 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้วยการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหาผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดี
ระยะเริ่มต้นเข้าสู่การะบวนการรักษา (ประชาชนที่มีประวัติรับประทานอาหารประเภทปลาเกล็ดขาวปรุงดิบ
หรือ สุกๆดิบๆ เคยติดโรคพยาธิใบไม้ตับ เคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ เป็นคนอิสาน คนเหนือ)ในปี2559
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีเป้าหมาย 135,000 รายได้รับการตรวจคัดกรอง 203,974 ราย ตับ
ผิดปกติ 75,685 ราย สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดี 2,242 ราย ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้าดีได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด (เป้าหมาย 600 ราย)ได้รับการผ่าตัด 881 ราย เป็นคนไข้ในระยะแรก รักษาหายขาด
587 รายและรักษาแบบประคับประคอง 294 ราย กล่าวได้ว่าแผนงานโครงการถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อ
พสกนิกรของพระองค์ที่เป็น คนยากไร้ ได้รับการดูแลทันเวลา และมีชีวิตรอดไม่ตายด้ว ยโรคมะเร็งท่อน้าดี
มาตรการที่สาคัญคือการสื่อสารสาธารณะให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นความสาคัญ ในการ
เฝ้าระวังป้องกันโรคทั้งในประชาชน ครอบครัว ชุมชน แบบมีส่วนร่วม สาหรับในปี 2560 มีการดาเนินการ
โดยเป้าหมายการดาเนินงาน 27 จังหวัด 138 อาเภอ 209 ตาบล กระทรวงสาธารณสุขยังดาเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการคัดกรองพยาธิ ใบไม้ตับเป้าหมาย จานวน 100,000
ราย ให้การรักษาเมื่อติดโรคพยาธิใบไม้ตับทุกรายและเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้กลับมามี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทปลาน้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆและการถ่ายอุจจาระ/การทิ้ง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ .2561

355
อุจจาระให้ถูกวิธี พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจตระหนักและเห็นความสาคัญในการ
มีพฤติกรรมป้องกันตนเองครอบครัว และชุมชน สาหรับประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปในพื้นที่ดาเนินการจะได้รับ
การคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตราซาวด์จานวน 160,000 ราย และส่งต่อเข้าถูกกระบวนการวินิจฉัย
รักษา 800 รายเมื่อพบความผิดปกติภายใน 30 วันและเมื่อรักษาหายกลับเข้าสู่ชุมชนจะมีทีมหมอครอบครัว
เข้าไปติดตามต่อไปทุกกิจกรรมเหล่านี้จะลงในฐานข้อมูล Isan Cohort ซึ่งจะติดตามผู้ป่วยในโครงการกาจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปี 2561 เป้าหมาย 29 จังหวัด 613
ตาบล การดาเนินงานเช่นเดียวกับ ปี 2559 และ ปี 2560 ทั้งนี้ ภายใน 7 ปี คาดหวังจะสร้างความเข้าใจ
และตระหนักในพิษภัยอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีให้ประชาชนได้ “รู้เร็ว รักษาเร็ว ไม่
ตายด้วยมะเร็งท่อน้าดี” และลดการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวผู้เ ป็นกาลังหลักสาคัญของครอบครัวและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าพันล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์กาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีปี
2559 - 2568 ต่อไป
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้า ดี มีการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ตาบลมีการดาเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ
เทศบั ญ ญั ติ / หรื อ มาตรการทางสั ง คม ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง ปฏิ กู ล เพื่ อ ลดการแพร่ ก ระจายใน
สิ่งแวดล้อม คน ปลา ตาบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดโรค
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี
ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้าดี ดาเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ตาบลมีการดาเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาน้าจืดเกล็ดขาวดิบปรุงดิบ
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ร้อยละของตาบลจัดการ
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริม
1. มีการรายงานผลการ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง
สุขภาพ หมายถึงตาบลมีการ
ดาเนินงานทุกเดือนในการ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ดาเนินการออกและบังคับใช้
ประชุมผูต้ รวจราชการ
ด าเนิ น งานต าบลจั ด การ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ข้อบังคับ เทศบัญญัต/ิ หรือ
กระทรวง
สุ ข ภาพในการเฝ้ า ระวั ง
ร้อยละ 100 (เป้าหมาย
มาตรการทางสังคม ในการ
2. มีการติดตามจังหวัดที่
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาโรค
613 ตาบล)
จัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อ ดาเนินงานตาบลจัดการ
พยาธิใ บไม้ ตับ และมะเร็ ง
ลดการแพร่กระจายใน
สุขภาพในการเฝ้าระวัง
ท่อน้าดี
สิ่งแวดล้อม คน ปลา ตาบลมี
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
การสนับสนุนให้จัดการเรียนการ พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
สอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตบั
น้าดี โดยผู้ตรวจราชการ
และมะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียนโดย เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8,
บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง 9, 10 อย่างต่อเนื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการที่ 2 การควบคุม
ป้องกัน หมายถึงมีกิจกรรมการ
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย
การตรวจอุจจาระ รักษา และ
ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทุกรายที่ติดโรค
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล
หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งท่อ
น้าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้น
ไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัย
มะเร็งท่อน้าดี ดาเนินการส่งต่อ
เพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ
MRI ต่อไป
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา
หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบ
ประคับประคองผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้าดีและให้การ
ดูแล Palliative care ในผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
มาตรการที่ 5 การสื่อสาร
สาธารณะ หมายถึงตาบลมีการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์
และสร้างกระแสสังคมในการลด
เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลา
ปรุงดิบ
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
ต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3 เดือน
ร้อยละ 5

6 เดือน
ร้อยละ 30

9 เดือน
ร้อยละ 70

12 เดือน
ร้อยละ 100

(ของ 613 ตาบล = 31 ตาบล)

(ของ 613 ตาบล = 184 ตาบล)

(ของ 613 ตาบล = 430 ตาบล)

(ของ 613 ตาบล = 613 ตาบล)

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
(10,000 ราย)
(80,000 ราย)
(100,000 ราย)
(200,000 ราย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก
โรคติดต่อทั่วไป
สานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
นางอรนาถ วัฒนวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มโครงการตาม
พระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
สานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
นายอัมภัส วิเศษโมรา
กลุ่มโครงการตามพระราชดาริฯ
โรคหนอนพยาธิ
สานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
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หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903160
โทรศัพท์มือถือ : 0815559216
โทรศัพท์ที่ทางาน :0-25903180,
0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0819753568
โทรสาร : 0-25918436
E-mail : Oranard.w@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-25903180,
0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0984245669
โทรสาร : 0 2591 8436
E-mail : tao_ampas@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
เชิงปริมาณ
จังหวัด
16. ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ประชากรพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ 29 จังหวัดเสี่ยงสูง 613 ตาบล ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 20 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ 8 จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1 จั ง หวั ด
ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลาภู
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อานาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร
สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา
เชียงราย แพร่ ลาพูน และ สระแก้ว (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10)
ตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดี หมายถึงตาบลที่มีการดาเนินงานเฝ้ าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงตาบลมีการดาเนินการออกและบังคับใช้
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลด
การแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน ปลา ตาบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการที่ 2 การควบคุ ม ป้อ งกัน หมายถึ งมี กิ จกรรมการคั ดกรองพยาธิใ บไม้ ตั บ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป โดยการตรวจอุ จ จาระ รั ก ษา และด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมทุกรายที่ติดโรค
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี ในประชาชนอายุ
40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้ าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้าดี ดาเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา
ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึงตาบลมีการดาเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์
และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
1. เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้การรักษา
2. เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายการดาเนินการได้รับความรู้และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมโรคโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อ
น้าดี
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

1. ประชากรพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ 29 จังหวัดเสีย่ งสูง 613 ตาบล ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลาภู
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อานาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร
สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรรี ัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮอ่ งสอน น่าน พะเยา
เชียงราย แพร่ ลาพูน และ สระแก้ว (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10)
2. ประชาชนกลุม่ เสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตร้า
ซาวด์ จานวน 200,000 คน
เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล Isan-cohort
แหล่งข้อมูล
1. จานวนตาบลที่ดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีใช้ข้อมูลจากการดาเนินงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมาย คือ สคร.
1, 6, 7, 8, 9, 10
2. ฐานข้อมูล Isan-cohort คือโปรแกรมฐานข้อมูลผลการดาเนินงานตามโครงการกาจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
A = จานวนตาบลจัดการสุขภาพที่ดาเนินงานครบ 5 มาตรการ , จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง
อายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์
B = จานวนตาบลเป้าหมาย (613 ตาบล) , จานวนประชาชนเป้าหมายกลุม่ เสี่ยงอายุ 40 ปี
ขึ้นไปที่ได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ (200,000 ราย)
(A/B) x 100
ไตรมาส 1,2, 3 และ 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 : ตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 30
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
(ของ 613 ตาบล =
(ของ 613 ตาบล =
(ของ 613 ตาบล =
(ของ 613 ตาบล =
31 ตาบล)
184 ตาบล)
430 ตาบล)
613 ตาบล)
ปี 2560 - 2564 : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
(10,000 ราย)
(80,000 ราย)
(100,000 ราย)
(200,000 ราย)
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วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. ความสาเร็จของการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด “ร้อยละของตาบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี” ต้องมีการ
ดาเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการ รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
ไตรมาส
การดาเนินงานตามมาตรการ
1
2
3
4
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ




มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกันโรค




มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล




มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา




มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ




2. การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานไตรมาสที่ 4 ต้องดาเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการและ
มีผลการดาเนินงานตามกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
2.1 ตาบลมีการออกและบังคับใช้ข้อบังคับจัดการ สิ่งปฏิกลู ลดการแพร่กระจายโรคใน
สิ่งแวดล้อม คน สัตว์รังโรค และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียน ทุกตาบลในพื้นที่ดาเนินการ
2.2 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ และได้รับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทุกราย (คัดกรองตาบลละ 905 ราย ในพื้นที่ดาเนินการใหม่ และ
ติดตามตรวจผู้ตดิ โรคซ้าในพื้นที่ดาเนินการเดิม)
2.3 ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วยวิธี
อัลตร้าซาวด์ (เป้าหมาย 200,000 ราย)
2.4 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีได้รับการผ่าตัดผ่าหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2.5 รณรงค์ สร้างกระแสปรุงปลาสุก และสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรุงปลาปลอด
พยาธิ เพื่อให้ผู้ประกอบการประกอบผลิตภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิและบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
รูปธรรม การให้ความรู้/อบรมกับผู้ประกอบการ ทุกตาบลในพื้นที่ดาเนินการ
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
ร้อยละ 80 ของตาบลจัดการ
ร้อยละ
84 ตาบล 209 ตาบล
สุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี
Baseline data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

100,000 160,000
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้น ร้อยละ
ราย
ราย
ไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็ง
ท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์
1. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903160
โทรศัพท์มือถือ : 0815559216
2. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโครงการตาม
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พระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-25903180, 0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0819753568
โทรสาร : 0-25918436
E-mail: Oranard.w@gmail.com
3. นายอัมภัส วิเศษโมรา กลุ่มโครงการตามพระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
โทรศัพท์ที่ทางาน :0-25903180, 0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0984245669
โทรสาร : 0 2591 8436
E-mail : tao_ampas@hotmail.com
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโครงการตาม
ดาเนินงาน
พระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-25903180, 0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0819753568
โทรสาร : 0-25918436
E-mail : Oranard.w@gmail.com
2. นายอัมภัส วิเศษโมรา กลุ่มโครงการตามพระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ
โทรศัพท์ที่ทางาน :0-25903180, 0-25918437
โทรศัพท์มือถือ : 0984245669
โทรสาร : 0 2591 8436
E-mail : tao_ampas@hotmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
เป้าหมาย : ร้อยละ 75
สถานการณ์
1) ผลิตภัณฑ์อาหารสด:ผักและผลไม้สด
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีนโยบายขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่โดยให้
บู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึ กษา และภาคประชาชน (5P) และ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการการจัดการสารเคมีกาจัดศัตรูพื ชในผักและผลไม้สด 3
มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การยกระดับการกากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยผั กและผลไม้ส ด
มาตรการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด่านอาหารและยา (กรณีการกากับดูแลการนาเข้าผัก/ผลไม้) และมาตรการ
ที่ 3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (National Surveillance Plan)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก
เพื่อยกระดับสถานที่ผลิตให้มีระบบประกันคุณภาพ และตามสอบย้อนกลับได้ มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม
2561
ข้อมูลการตกค้างสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดทั่วประเทศ ปี 2558-2560
ตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย เป็นดังนี้ ผลการดาเนินงานในรอบ 3 ย้อนหลัง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2560 พบว่าร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชร้อยละ
96.91 ,97.82 ,95.53 ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตรวจด้วยชุดทดสอบ GT test
kit ** ตรวจด้วยชุดทดสอบ GT test kit และ TM/2 test kit)
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา (3 ปี ย้ อ นหลั ง ) :ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดอบรมชี้แจง (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ผลิต ผู้นาเข้าและผู้จาหน่าย รวมทั้งจัดทา (ร่าง) คู่มือการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)ฯ
2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป:นมโรงเรียน
รัฐบาลมีนโยบายให้อาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและทุพโภชนาการ
ในเด็กนั กเรี ย นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และคณะอนุก รรมการกากับดู แลคุ ณภาพนมโรงเรี ยนได้ก าหนดให้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 1
ครั้ง/เทอม (ปีละ 2 ครั้ง) ซึ่งนมโรงเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากหากพบปัญหาจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน โดยในช่วงที่ผ่านมายังคงพบปัญหาด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
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ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับปัญหานมโรงเรียนมากการประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 มิถุนายน2559 มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มความเข้มงวดใน
การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหานมเสีย โดยในทางปฏิบัติให้สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่มความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน
ในด้านเชื้อจุลินทรีย์เป็นประจา ทุกเดือน และให้ อย. รวบรวมผลการดา เนินงานเสนอคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมทราบ หากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะได้พิจารณาดาเนินการกับสถานที่ผลิตดังกล่าวต่อไป
ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ผ่านมาเป็นดังนี้
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

เทอม:
ปีการศึกษา
2/2557
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560

ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน (ตัวอย่าง)
เก็บตัวอย่าง
ผ่านมาตรฐาน
ร้อยละ
100
92
92.00
94
87
92.55
93
86
92.47
87
78
88.51
79
68
86.07
58
50
86.21

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ผักและผลไม้สดปลอดภัย
2. นมโรงเรียนปลอดภัย
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย
ผักและผลไม้สดมีความ
1) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปลอดภัยจากสารเคมีกาจัด (อย.) ส่งข้อมูลสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผัก
ศัตรูพืช ร้อยละ 60
และผลไม้สด ตามขอบข่ายของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
2) สสจ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สถานที่(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ อย.
ส่งให้
3) สสจ.ตรวจประเมินและพัฒนาความพร้อม
สถานที่ผลิตและสุม่ เก็บตัวอย่างผักและผลไม้
สด
4) กรณีที่จังหวัดไม่มีสถานทีผ่ ลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สดที่เข้าข่ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ขอให้ สสจ.
ดาเนินการ สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดใน
สถานที่จาหน่าย
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.นมโรงเรียนปลอดภัย
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะ
โรงเรียน ณ สถานทีผ่ ลิต มี จังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดาเนินการ ดังนี้
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 1) ตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตนมโรงเรียนทุก
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แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.ร้อยละของสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดที่ได้รับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
2.ร้อยละของผักและ
ผลไม้สดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช

ผักและผลไม้สดต้อง
พบการตกค้างของ
สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในปริมาณไม่
เกินกว่าเกณฑ์
กาหนด

ผลการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน ณ สถานที่

นมโรงเรียนต้องมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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เป้าหมาย
ที่กาหนด ร้อยละ 90

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แห่งในจังหวัด ตามหลักเกณฑ์
2) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ
สถานที่ผลิต

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
ผลิต

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตั ว ชี้ วั ด ก ากั บ ติ ด ตาม : ร้ อ ยละของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสดและอาหารแปรรู ป มี ค วามปลอดภั ย
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย
- ข้อมูลสถานทีผ่ ลิต (คัดและ
- ข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานที่
บรรจุ) ผักและผลไม้สดในจังหวัด-- ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัด - ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผัก
และบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุก และผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือ
แห่งที่มีอยู่ในจังหวัด
จาหน่ายเป้าหมาย
- ข้อมูลผลการตรวจประเมิน
- ติดตามตรวจสอบการพัฒนา
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก สถานที่ผลิต (ผักและผลไม้สด) ที่
และผลไม้สด
ไม่ผ่านเกณฑ์และตรวจประเมินซ้า
- สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ - สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้
สด ณ สถานที่จาหน่าย
สด ณ สถานที่ผลิตและสถานที่
เป้าหมาย
จาหน่ายเป้าหมาย
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
kb@fda. moph.go.th
kb@fda. moph.go.th
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.นมโรงเรียนปลอดภัย
- ผลการตรวจประเมินสถานที่ - ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผลิตนมโรงเรียน และผลการ
นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตราย
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม
เดือน
โรงเรียน ณ สถานที่ผลิต เทอม - รายงานผลมายัง อย. ทาง
2/2560
kb@fda. moph.go.th/ หรือใน
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
ระบบ Dashboard ของกระทรวง
kb@fda. moph.go.th หรือใน สาธารณสุข (เฉพาะ อย.)
ระบบ Dashboard ของ
- จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ
Milk board /หรือหน่วยงานที่
อย.)
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
- จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้
Milk board /หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
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9 เดือน

12 เดือน

- ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
ผักและผลไม้สด ณ สถานที่
ผลิตหรือจาหน่ายเป้าหมาย
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
kb@fda. moph.go.th

- สรุปผลการดาเนินงานและ
ส่งต่อข้อมูลให้สานักงาน
เกษตรจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
kb@fda. moph.go.th

- ผลการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตนมโรงเรียน
และผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ
สถานที่ผลิต เทอม
1/2561
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
kb@fda. moph.go.th หรือ
ในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ
อย.)
- จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวัง
ให้ Milk board /หรือ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด

- ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ
สถานทีผ่ ลิต รายเดือน
- รายงานผลมายัง อย. ทาง
kb@fda. moph.go.th/
หรือในระบบ Dashboard
ของกระทรวงสาธารณสุข
(เฉพาะ อย.)
- จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้า
ระวังให้ Milk board /หรือ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักอาหาร
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. น.ส. กนกเนตร รัตนจันท

นักวิชาการอาหารและยา
ชานาญการพิเศษ
สานักอาหาร

2. น.ส. อทิตา ชนะสิทธิ์

นักวิชาการอาหารและยา
ปฏิบัติการ
สานักอาหาร

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02-590-7030
Mobile 089-831-3381
e-mail :
planning.food@gmail.com
Tel. 02-590-7030
Mobile 083-079-3508
e-mail :
planning.food@gmail.com
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ประเด็นที่รับผิดชอบ
1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย
2.นมโรงเรียนปลอดภัย
1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย
2.นมโรงเรียนปลอดภัย
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ประเทศ
20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
1. อาหารสด หมายถึง อาหารทีย่ ังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบ
อาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผักและผลไม้สดต้องพบการตกค้างของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในปริมาณไม่เกินกว่าเกณฑ์กาหนด
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะ
ของอาหารไปแล้ว ได้แก่ นมโรงเรียน
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง นมโรงเรียนต้องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 75
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายร้อยละในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนกลุม่ เป้าหมายของผลิตภัณฑ์อาหารในการวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจาหน่ายในประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ดาเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อยที่ 1-2 โดยรายงานผลการ
ดาเนินงานจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามช่องทางที่สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กาหนด
แหล่งข้อมูล
ส่วนกลาง : สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จานวนของผักและผลไม้สดทีม่ ีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2
B = จานวนของผักและผลไม้สดที่เก็บตัวอย่างและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
C = จานวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 4
D = จานวนของนมโรงเรียนที่เก็บตัวอย่างและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
((A/B)+(C/D))/2 x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4 (โดยติดตามผลการดาเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561
หน่วยงาน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อย.
 มีการแต่งตั้ง
 ดาเนินการตามแผน
 ดาเนินการตามแผน
 ติดตามความก้าวหน้า
คณะทางาน CIPO
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า การดาเนินงานไม่น้อยกว่า การดาเนินงานใน
Food Safety
ร้อยละ 65 ของแผน
ร้อยละ 100 ของแผน
ภาพรวมของประเทศ
 มีแผนการดาเนินการใน
 ติดตามความก้าวหน้าการ
 ติดตามความก้าวหน้าการ
 สรุปผลการดาเนินงาน
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ปี 2562
หน่วยงาน
อย.







ภาพรวมของประเทศ
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
มีแผนการดาเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานมายัง
สานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา
ตามช่องทางที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
รอบ 3 เดือน
มีการแต่งตั้ง
คณะทางาน CIPO
Food Safety
มีแผนการดาเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน

ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ










ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานมายังสานักงาน
คณะ กรรมการอาหาร
และยาตามช่องทางที่
กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต

รอบ 6 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561













ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานร้อยละ 100
ของแผน และรายงานผล
การดาเนินงานมายัง
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตาม
ช่องทางที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รอบ 9 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

















ในภาพรวมของประเทศ
ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดาเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผ่านกลไกคณะ
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต
ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด

รอบ 12 เดือน
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
สรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ
ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดาเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
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หน่วยงาน
อย.







สสจ.





มีแผนการดาเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามช่องทาง
ที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
รอบ 3 เดือน
มีการแต่งตั้ง
คณะทางาน CIPO
Food Safety
มีแผนการดาเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน

มีแผนการดาเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน









ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามช่องทางที่
กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต

รอบ 6 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ















ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามช่องทางที่
กาหนด
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ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานร้อยละ 100
ของแผน และรายงานผล
การดาเนินงานตาม
ช่องทางที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
รอบ 9 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานร้อยละ 100
ของแผน และรายงานผล
การดาเนินงานตาม
ช่องทางที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า















ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผ่านกลไกคณะ
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต
ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด

รอบ 12 เดือน
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
สรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ
ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดาเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผ่านกลไกคณะ
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
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หน่วยงาน
อย.







สสจ.







และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามช่องทาง
ที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
รอบ 3 เดือน
มีการแต่งตั้งคณะทางาน
CIPO Food Safety
มีแผนการดาเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน

มีแผนการดาเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามช่องทางที่
กาหนด
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต







รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต

รอบ 6 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ













ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ของแผน และ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามช่องทางที่กาหนด
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
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การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
รอบ 9 เดือน
ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ
วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงานร้อยละ 100
ของแผน และรายงานผล
การดาเนินงานตาม
ช่องทางที่กาหนด



รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต



วางแผนการดาเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565















สุขภาพระดับเขต
ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด

รอบ 12 เดือน
ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
สรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
ประสานและจัดส่งข้อมูล
การดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดาเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผ่านกลไกคณะ
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต
ประสานและส่งต่อข้อมูล
ผลการดาเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 1-2
Baseline data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559 2560*
-

1. อาหารสด
1.1 ผักผลไม้สด
ร้อยละ
2. อาหารแปรรูป
2.1 นมโรงเรียน
ร้อยละ 92.26
91.11 92.64
หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ (ประเด็นการดาเนินการทางกฎหมาย)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907216
โทรศัพท์มือถือ : 081-1746236
โทรสาร : 02-5918462
E-mail : chaitang@fda.moph.go.th
2. นางสาวจุไรรัตน์ ถนอมกิจ (ประเด็นผักและผลไม้สด)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907406
โทรศัพท์มือถือ : 084-1192288
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : law.dreamt@gmail.com
3. นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์ (ประเด็นนมโรงเรียน)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907218
โทรศัพท์มือถือ : 081-0557988
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวกนกเนตร รัตนจันท
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : planning.food@gmail.com
2. นางสาวมนสุวีร์ ไพชานาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : planning.food@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักอาหาร
1. น.ส. กนกเนตร รัตนจันท
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรสาร : 02-5918460
2. นางสาวมนสุวีร์ ไพชานาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรสาร : 02-5918460
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381
E-mail : planning.food@gmail.com
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725
E-mail : planning.food@gmail.com
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เอกสารประกอบ
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ประเด็นที่ 1: ผักและผลไม้สด
ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมายการดาเนินงาน
ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม
ประเภทสาเหตุ
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ประชากกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประชาชนสุขภาพดี
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence)
ปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย
ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย
ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดง
ฉลาก ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
หรือสถานที่จาหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี
2. สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์
แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์
3. สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดได้รับพัฒนา หมายถึง สถานที่ผลิตตามขอบข่ายของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตหรือการเก็บรักษาผัก
และผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ได้รับการพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด
4. สถานที่ ผลิ ตเป้ าหมาย หมายถึ ง สถานที่ ผ ลิ ต (คั ด และบรรจุ ) ผั ก และผลไม้ ส ด ที่ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาหนดให้เป็นสถานที่ที่จะดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดตามขอบข่าย
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก
ร้อยละ 60
เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จาหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี
ผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จาหน่ายที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาหนดให้เป็นสถานที่ที่จะดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก (ข้อมูลจากวันที่ 30 สิงหาคม
2560) เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาหนดสถานที่ผลิตเป้าหมายในการดาเนินงาน
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวชี้วัด 1-1)
2. สสจ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้ อมูลสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ อย. ส่งให้
และยืนยันจานวนสถานที่ผลิตเป้าหมายและระยะเวลาที่จะดาเนินการเฝ้าระวังในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 25 กันยายน
2560
3. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งแผนปฏิบัติงานและการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตาม
เอกสารแนบ 1 ให้ สสจ.ทราบ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3.1 ครั้งที่ 1 (ภายในเดือน ธันวาคม 2560)
3.1.1 สสจ. ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุกแห่งที่มีอยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิด ตามบัญชีหมายเลข 2 และบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไม่นามาคิดเป็นตัวชี้วัดนี)้
3.1.1.1 กรณีสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์
(กรณีสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 นี้ จะยังไม่มีการเก็บตัวอย่าง) โดย สสจ. ส่งรายงานใน
แบบรายงานตั ว ชี้ วั ด ที่ 1-1 และส่ ง เอกสารบั น ทึ ก การตรวจ ตส. 13 (60) มายั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ kb@fda.moph.go.th และ
law.dreamt@gmail.com หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายัง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)
3.1.1.2 กรณีสถานที่ผลิตไม่ผ่านตามเกณฑ์
สสจ. ให้คาแนะนาในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ไม่ผ่านจากการ
ตรวจประเมินครั้งที่ 1 ทุกแห่ง ตามคู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด และ
ดาเนินการตามแนวทางข้อที่ 3.2 (ไม่นามาคิดเป็นตัวชี้วัดนี)้
3.2 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561)
3.2.1 กรณีสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1
สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1) และ บันทึก
ข้อมูลใบนาส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
วิธีการเก็บตัวอย่าง :
1) ปริมาณตัวอย่าง
ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 1
กิโลกรัม/ตัวอย่าง
ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่าปลี แตงโม เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 2 กิโลกรัม/
ตัวอย่าง
2) น าตั ว อย่ า งผั ก หรื อ ผลไม้ มาบรรจุ ใ นภาชนะบรรจุ ส าหรั บ เก็ บ ตั ว อย่ า ง เช่ น
ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบ
ปากถุง
3) ติ ด ป้ า ยชี้ บ่ ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย ชื่ อ ตั ว อย่ า ง ชื่ อ -ที่ ตั้ งสถานที่ เ ก็ บ
ตัวอย่าง จานวนหรือปริมาณ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว (ควร
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือน้าแข็ง) ไว้ในกล่อง
ที่เก็บตัวอย่างด้วย เพื่อควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง)
หมายเหตุ การเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต จะส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ
เอกชน (ซึ่งสานักอาหารจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
3.2.2 กรณีสถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 และได้รับคาแนะนาในการพัฒนา
1) สสจ. ตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต (คั ด และบรรจุ ) ผั ก และผลไม้ ส ดนั้ น โดยใช้
หลักเกณฑ์การตรวจ ตามบัญชีหมายเลข 2 และใช้บันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไม่นามาคิดเป็นตัวชี้วัดนี้)
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2) สสจ. ส่งรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 และส่งเอกสารบันทึกการตรวจ ตส.
13 (60) มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
kb@fda.moph.go.th และ law.dreamt@gmail.com หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายัง สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น)
3) สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1)
และ บันทึกข้อมูลใบนาส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 1-2
โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่างตามที่ระบุแล้วข้างต้น
4. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่จาหน่าย (ดาเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
– กรกฎาคม 2561) (ใช้สาหรับกรณีจังหวัดที่ไม่มีสถานที่ ผลิต (คัดบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่เข้าข่าย
ตามประกาศฯ) ขอให้ สสจ. ดาเนินการดังนี้
4.1 กาหนดสถานที่และระยะเวลาที่จะดาเนินการเฝ้าระวัง ณ สถานที่จาหน่าย ในปีงบประมาณ
2561 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1-2)
และส่งกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 25 กันยายน
2560
4.2 สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งผั ก และผลไม้ ส ด ตามบั ญ ชี ห มายเลข 1 แนบท้ า ยประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1) และ บันทึก
ข้อมูลใบนาส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่
1-2
วิธีการเก็บตัวอย่าง :
1) ปริมาณตัวอย่าง
ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 1
กิโลกรัม/ตัวอย่าง
ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่าปลี แตงโม เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 2 กิโลกรัม/
ตัวอย่าง
2) น าตั ว อย่ า งผั ก หรื อ ผลไม้ มาบรรจุ ใ นภาชนะบรรจุ ส าหรั บ เก็ บ ตั ว อย่ า ง เช่ น
ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบ
ปากถุง
3) ติ ด ป้ า ยชี้ บ่ ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย ชื่ อ ตั ว อย่ า ง ชื่ อ -ที่ ตั้ งสถานที่ เ ก็ บ
ตัวอย่าง จานวนหรือปริมาณ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว (ควร
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือน้าแข็ง) ไว้ในกล่อง
ที่เก็บตัวอย่างด้วย เพือ่ ควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง)
4.3 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันจันทร์-พุธ
ภ า ย ใ น เ ดื อ น ที่ ก า ห น ด โ ด ย ส่ ง ไ ป ยั ง ส า นั ก คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ห า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนาส่งตัวอย่าง ดังนี้
1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “ผักและผลไม้สด” ด้วยตัวอักษรสีแดง
2) ในช่องหมายเหตุระบุว่า
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- “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต(คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด งบประมาณ พ.ศ. 2561
- ขอให้ส่งสาเนาผลวิเคราะห์ถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (กอง คบ.)
หมายเหตุ การเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่จาหน่าย ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้งบประมาณที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัดโอนไปให้สาหรับใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
5. สสจ. รายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 หรือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ : kb@fda.moph.go.th หรื อ เป็ น หนั ง สื อ ราชการมายั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น) โดยรายงาน ดังนี้
ครั้งที่
ระยะเวลาการรายงาน
1
ภายใน 20 ธ.ค. 60
2
ภายใน 20 มี.ค. 61
3
ภายใน 20 ก.ค. 61
หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กาหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป
6. การสนับสนุนจากส่วนกลาง (สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
6.1 งบประมาณ
1) สาหรับการลงพื้นที่เพื่อสารวจ ประเมินและพัฒนาผู้ประกอบการ และสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จาหน่าย (แล้วแต่กรณี) โดยโอน
งบประมาณให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2) สาหรับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผักและผลไม้สดตาม
ประกาศฯ โดยโอนงบประมาณให้กับทางห้องปฏิบัติการ
6.2 คู่มือการพัฒนาสถานทีผ่ ลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :

7. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
ส่วนกลาง : สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน
B = จานวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์
ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช=(A/B)x100
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดาเนินงาน รายไตรมาส
หน่วย
งาน
อย.

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

ป.สธ เรื่อง กาหนด  ข้อมูลสถานการณ์
วิธีการผลิต เครื่องมือ เฝ้าระวังผักและ
เครื่องใช้ในการผลิต ผลไม้สดในประเทศ
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รอบ 9 เดือน
ข้อมูลสถานการณ์
เฝ้าระวังผักและ
ผลไม้สดในประเทศ


รอบ 12 เดือน
ข้อมูลสถานการณ์
การเฝ้าระวังผักและ
ผลไม้ในประเทศ
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หรือการเก็บรักษาผัก
และผลไม้สดบาง
ชนิดและการแสดง
ฉลาก
 ข้อมูลสถานทีผ
่ ลิต
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดใน
ประเทศ
 จัดทาคู่มือการ
พัฒนาสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด และ
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
สาหรับ เจ้าหน้าที่
และผูป้ ระกอบการ
 รายงานผลใน
ระบบ Dashboard
ของกระทรวง
สาธารณสุข
เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) :

หน่วย
งาน
สสจ.

จัดอบรมชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการ
 ร่วมติดตามการ
พัฒนาสถานที่ผลิต
ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
 รายงานผลในระบบ
Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข


รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

ข้อมูลสถานทีผ่ ลิต
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดใน
จังหวัด
 ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สดทุกแห่งที่มี
อยู่ในจังหวัด
 ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด
 สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
และผลไม้สด ณ
สถานที่จาหน่าย
เป้าหมาย
รายงานผลมายัง

ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด
 ข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ผักและผลไม้
สด ณ สถานที่ผลิต
หรือจาหน่ายเป้าหมาย
 ติดตามตรวจสอบ
การพัฒนาสถานที่
ผลิต (ผักและผลไม้
สด) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
และตรวจประเมินซ้า
 สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
และผลไม้สด ณ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่จาหน่าย
เป้าหมาย
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สื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่
 พัฒนาสถานที่
จาหน่าย (ค้าปลีก/
ค้าส่ง)
 จัดทาฐานข้อมูล
ความปลอดภัยของ
ผักและผลไม้สด
 รายงานผลในระบบ
Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข


จัดกิจกรรม
เผย แพร่
ประชาสัมพันธ์
 ส่งต่อข้อมูลให้
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
 รายงานผลใน
ระบบ
Dashboard
ของกระทรวง
สาธารณสุข


รอบ 9 เดือน
ข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ผักและ
ผลไม้สด ณ สถานที่
ผลิตหรือจาหน่าย
เป้าหมาย
 รายงานผลมายัง
อย. ทาง kb@fda.
moph.go.th


รอบ 12 เดือน
สรุปผลการ
ดาเนินงานและส่ง
ต่อข้อมูลให้
สานักงานเกษตร
จังหวัดและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
 รายงานผล
มายัง อย. ทาง
kb@fda.
moph.go.th
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อย. ทาง kb@fda.
moph.go.th

รายงานผลมายัง
อย. ทาง kb@fda.
moph.go.th


วิธีการประเมินผล :
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวจุไรรัตน์ ถนอมกิจ โทรศัพท์ 02-590-7406
ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกเนตร รัตนจันท/นางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์ /นางสาวมนสุวีร์ ไพชานาญ
โทรศัพท์ 02-590-7030
หน่วยงานประมวลผลและ 1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน
1. น.ส. กนกเนตร รัตนจันท
ตาแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7030
โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
2. น.ส. อทิตา ชนะสิทธิ์
ตาแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7030
โทรศัพท์มือถือ : 083-079-3508
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
3. นางสาวมนสุวีร์ ไพชานาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : planning.food@gmail.com
สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 1-1 หรือแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2 โดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กอง
ส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)
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รายชื่อผักหรือผลไม้สด
แนบท้ายตัวชี้วัด: ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์1

ผลไม้สด
กล้วย (banana)
เกาลัด (chestnuts)
แก้วมังกร (dragon fruit/pitaya)

Musa spp.
Castanea spp.
Hylocereus spp.; Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose;
Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer;
Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose;
Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose;
Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose

แตงเทศ ได้แก่ แคนตาลูป (cantaloupe) และเมลอน
(melon)
เงาะ (rambutan)
ชมพู่ (java apple; wax jambu; wax apple; rose
apple)
แตงโม (watermelon)

Cucumis melo L.

ทับทิม (pomegranate)
ฝรั่ง (guava)
พุทรา (jujube, Indian)
มะม่วง (mango)
มะละกอ (papaya)
ละมุด (sapodilla)
ลาไย (longan)
สตรอว์เบอร์รี (strawberries)
ส้มเปลือกล่อน (mandarins)

1
2

Nephelium lappaceum L.
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry Syn.
Eugenia javanica L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Syn. Citrullus vulgaris Schrad.; Colocynthis citrullus (L.)
Kuntze
Punica granatum L.
Psidium guajava L.
Ziziphus mauritiana L.; Syn. Ziziphus jujuba Mill.
Mangifera indica L.
Carica papaya L.
Manilkara zapota L.; Syn. Manilkara achras (Mill.) Fosberg;
Achras zapota L.
Dimocarpus longan Lour.; Syn. Nephelium longana
Cambess.; Euphoria longana Lam.
Fragaria ×ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex
Rozier
Citrus reticulata Blanco และลูกผสม รวมทั้ง Citrus nobilis
Lour.; Citrus deliciosa Ten.;
Citrus tangarina Hort.; Citrus mitis Blanco Syn. Citrus
madurensis Lour.; Citrus unshiu Marcow
ชื่อวิทยาศาสตร์2

อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
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ผลไม้สด
ส้มเปลือกไม่ล่อน (oranges) เช่น ส้มเกลี้ยง
สาลี่ (pear, oriental; Chinese pear;nashi pear;
sand pear; snow pear)
องุ่น (grapes)
แอปเปิล (apple)
ผักสด
กระเทียม (garlic) กระเทียมโทน และกระเทียมจีน
(onion, Chinese)
กะหล่าดอก (cauliflower) รวมทั้งกะหล่าเจดีย์
(romanesco broccoli)
กะหล่าปลี (cabbages) รวมทั้งกะหล่าปลีใบย่น
กุยช่าย (chives, Chinese)
ข่า (galangal)
คะน้า (Chinese broccoli; Chinese kale)
แครอท (carrot)
ต้นหอม (spring onion) และต้นหอมญี่ปุ่น (onion,
welsh; Japanese bunching onion; Chinese small
onion; green onion)
ถั่วงอก (bean sprout)
ใบตาลึง (ivy gourd)
แตงกวา แตงร้าน (cucumber)
ถั่วฝักยาว (yard-long bean)
ถั่วลันเตา (garden pea)
บร็อกโคลี (broccoli) รวมทั้ง กะหล่าดอกอิตาเลียน
(broccoli, sprouting) แขนง

3
4

ชื่อวิทยาศาสตร์3
Citrus sinensis Osbeck, Citrus aurantium L.รวมทั้งลูกผสมและ
ชนิด Citrus myrtifolia Raf.; Citrus salicifolia Raf.
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai; Pyrus lindleyi Rehder; Pyrus
nivalis Jacq.
Vitis vinifera L.
Malus domestica Borkh.
Allium sativum L. and Allium chinense G. Don; Syn. Allium
bakeri Regel
Brassica oleracea var. botrytis L.
Brassica oleracea var. capitata L.
Allium tuberosum Rottler ex Spreng.
Languas galanga (L.) Stunz; Syn. Alpinia galanga Sw.;
Languas officinarum (Hance) Farwelll; Syn. Alpinia
officinarum Hance Kaempferia galanga L.
Brassica oleracea var. alboglabra (L.H. Bailey) Musil
Daucus carota L.
Allium cepa L., White Portugal and Allium fistulosum L.
Vigna radiata (L.) R. Wilczek
Coceinia grandis (L.) Voigt
Cucumis sativus L.
Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.
Pisum sativum var. sativum
Brassica oleracea L. var. italica Plenck

ชื่อวิทยาศาสตร์4

อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
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ผักสด
กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก (basil)

ใบบัวบก (pennywort)
ผักปวยเล้ง (spinach)
ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage)
ผักโขม (amaranth)
ผักบุ้ง (kangkung/water spinach)
พริกเผ็ด (chili) รวมทั้งพริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม
พริกหวาน (peppers, sweet /peppers, bell)
รวมทั้งปราปิกา (prapika)
ฟักทอง (pumpkins)

มะเขือเทศ (tomato)
มะเขือเปราะ (Thai eggplant)
มันฝรั่ง (potato)
หอมแดง (shallot)
เห็ด (mushrooms) ที่เพาะเลี้ยง เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น,
เห็ดโคนชิเมจิ, เห็ดหูหนูดา, เห็ดหลินจือ, เห็ดหอม,
เห็ดฟาง, เห็ดหูหนูขาว เป็นต้น

5

ชื่อวิทยาศาสตร์5
Ocimum basilicum L.; Ocimum x aficanum Lour.; Ocimum
basilicum L. Ocimum x citrodorum Vis.; Ocimum minimum
L.; Ocimum americanum L.; Ocimum gratissimum L.;
Ocimum tenuiflorum L.
Centella asiatica (L.) Urb.
Spinacia oleracea L.
Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Kitam. Syn.
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.,
Brassica rapa var. pekinensis (Lour) Olsson
Amaranthus spp.
Ipomoea aquatica Forssk.
Capsicum annuum L. พันธุ์ที่เผ็ดร้อน
Capsicum annuum var. grossum (Willd.) Sendt. and
Capsicum annuum var. longum (DC.) Sendt.
Cucurbita maxima Duchesne; Cucurbita argyrosperma C.
Huber; Cucurbita
moschata Duchesne; Cucurbita pepo L.
and Cucurbita pepo subsp. pepo
Lycopersicon esculentum Mill.
Syn. Solanum lycopersicum L.
Solanum undatum Lam.
Solanum tuberosum L.
Allium cepa L. var. aggregatum G.Don.
เช่น Agaricus spp. พันธุ์ที่เพาะปลูก; Agrocybe aegerita;
Hypsizygus tessellates (Bull.) Singer; Auricularia auricularjudea (Bull.) Quél.; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.,
and other Ganoderma spp.; Lentinula edodes (Berk.) Pegler;
Volvariella volvacea (Bull.) Singer; Tremella fuciformis Berk.;
Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.; Termitomyces sp. เป็นต้น

อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
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ประเด็นที่ 2: ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ประเภทตัวชี้วัด
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ดาเนินงาน
ส่ ง ผ ล ต่ อ ตั ว ชี้ วั ด
ภาพรวม
ประเภทสาเหตุ
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประชาชนสุขภาพดี
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence)

ปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย
ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.
2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค
เกณฑ์เป้าหมาย
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดาเนินการ ดังนี้
1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังประจาปี
1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ GMP
1 . 1 . 2 สุ่ ม เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม โ ร ง เ รี ย น ณ ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต แ ล ะ
ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.
2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ ตรวจวิเคราะห์จานวน 10 รายการ ได้แก่ เนื้อนมไม่รวม
มันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม Escherichia coli, Salmonella spp,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus
(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะห์จานวน 9 รายการ ได้แก่ เนื้อนมไม่รวมมันเนย
มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes และ Bacillus cereus
โดยดาเนินการเก็บตัวอย่าง จานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังนี้
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือน พ.ย. 60
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน มิ.ย. 61
ทั้งนี้ ก ารส่ งตัว อย่ างตรวจวิ เ คราะห์ ณ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อ ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า
 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขอให้ส่ งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึ งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)”
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง)
1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจาเดือน
1.2.1 สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มโรงเรี ย น ณ สถานที่ ผ ลิ ต ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเฉพาะด้านเชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นม
โค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทา
ให้เกิดโรค
โดยดาเนินการเก็บตัวอย่าง ทุกเดือน นอกเหนือจากแผนการเฝ้าระวังประจาปี โดย
กาหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนินงานในแบบ
รายงานตัวชี้วัดที่ 2
ทั้งนี้ ก ารส่ งตัว อย่ างตรวจวิ เ คราะห์ ณ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อ ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบผู้ประกอบการ”
(3) ในช่ อ งหมายเหตุ ร ะบุ ว่ า “ขอให้ ส่ งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ถึ งส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น)”
หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง)
2. รายงานข้อมูล ดังนี้
2.1 ผลการด าเนิ น งานตามแบบรายงานตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ :
kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริม
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) โดยรายงานดังนี้
ครั้งที่
ระยะเวลาการรายงาน

แหล่งข้อมูล

1

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 *

2

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561*

4

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

หมายเหตุ : 1. * เนื่องจากต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ในการ
จัดสรรสิทธิ์
2. ตัดข้อมูลภายในวันที่กาหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป
2.2 ส่งสาเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดย
ส่งเป็นหนังสือราชการมายังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)
3. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ
ส่วนกลาง : สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :

วิธีการประเมินผล :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

A = จานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด
B = จานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานทั้งหมด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด = (A/B) x 100
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดาเนินงาน รายไตรมาส
หน่วย
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
งาน
อย./ สสจ.  ผลการตรวจ
 ผลการตรวจ
 ผลการตรวจ
 ผลการตรวจ
ประเมินสถานที่
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประเมินสถานที่
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผลิตนมโรงเรียน นมโรงเรียน ณ
ผลิตนมโรงเรียน นมโรงเรียน ณ
และผลการตรวจ สถานทีผ่ ลิต ราย
และผลการตรวจ สถานทีผ่ ลิต ราย
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เดือน
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เดือน
นมโรงเรียน ณ
 รายงานผลมายัง
นมโรงเรียน ณ
 รายงานผลมายัง
สถานที่ผลิต
อย. ทาง kb@fda. สถานที่ผลิต
อย. ทาง kb@fda.
เทอม 2/2560 moph.go.th/
เทอม 1/2561 moph.go.th/
 รายงานผลมายัง
หรือในระบบ
 รายงานผลมายัง
หรือในระบบ
อย. ทาง kb@fda. Dashboard ของ อย. ทาง kb@fda. Dashboard ของ
moph.go.th หรือ กระทรวง
moph.go.th หรือ กระทรวง
ในระบบ
สาธารณสุข
ในระบบ
สาธารณสุข
Dashboard ของ (เฉพาะ อย.)
Dashboard ของ (เฉพาะ อย.)
กระทรวง
 จัดส่งข้อมูลผล
กระทรวง
 จัดส่งข้อมูลผล
สาธารณสุข
การเฝ้าระวังให้
สาธารณสุข
การเฝ้าระวังให้
(เฉพาะ อย.)
Milk board /หรือ (เฉพาะ อย.)
Milk board /หรือ
 จัดส่งข้อมูลผล
หน่วยงานที่
 จัดส่งข้อมูลผล
หน่วยงานที่
การเฝ้าระวังให้
เกี่ยวข้องในระดับ การเฝ้าระวังให้
เกี่ยวข้องในระดับ
Milk board /หรือ จังหวัด
Milk board /หรือ จังหวัด
หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับ
เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด
จังหวัด
จากรายงานสรุปผลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Baseline data

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
เทอม
เทอม
เทอม
เทอม
เทอม
เทอม
2/255 1/255 2/255 1/255 2/255 1/256
7
8
8
9
9
0*
92.00 92.55 92.47 88.51 93.33 91.95

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ
สถานทีผ่ ลิต มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-590-7206
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวกนกเนตร รัตนจันท/นางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-590-7030
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักอาหาร)
โทรศัพท์ 02-590-7030

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน
1. น.ส. กนกเนตร รัตนจันท
ตาแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7030
โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
2. น.ส. อทิตา ชนะสิทธิ์
ตาแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7030
โทรศัพท์มือถือ : 083-079-3508
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
3. นางสาวมนสุวีร์ ไพชานาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907030
โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : planning.food@gmail.com
สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมภิ าค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดที่ 2 โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่
ประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือ
ราชการมายังสานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น)

ตารางแสดงคาแนะนาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับน้าหนักตัวอย่างผลิตภัณฑ์และจานวนหน่วยที่เก็บ ต่อ 1
ตัวอย่าง
ลาดับ
1
2

รายการ
ผักและผลไม้สด
นมโรงเรียน (ชนิดพาสเจอร์ไรส์หรือยูเอชที)

ปริมาณ x หน่วย
1 กิโลกรัม x 1
ชนิดละ 200 มิลลิลติ รx 18 ตัวอย่าง

ทั้งนี้ ห ากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนให้ ประสานกับหน่ว ยงานวิเคราะห์
โดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในตาราง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

หน่วยงานวิเคราะห์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โทรศัพท์
0-5311-2188-90
0-5317-6225-6
055-322824-26 หรือ 0 5532 2824-6 ต่อ
121,117
056-245618-20
034-720-668-71
038-784006 - 7, 038-783767,

384
ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หน่วยงานวิเคราะห์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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โทรศัพท์
038-784533
043-240800
042-207364-6
044-346005 ถึง 044-346013
045-312230-3
077-355301 ถึง 6
076-352041 ถึง 2
074-330211,0-7433-0277
075-501050-3
0-2951-0000 ต่อ 99500-3, 99561-2

385

เอกสารประกอบ
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 10. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย : ร้อยละ 96
สถานการณ์
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยังพบว่าเป็นปัญหาที่
พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศและการจัดการความเสี่ยง
ด้านผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ จะเป็ น กลไกส าคัญในการประเมินสถานการณ์แ ละกาหนดแนวทางการจัดการให้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยใน
ที่สุด
ผลการดาเนินงานการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558-2560
พบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
96.08
88.98
97.60
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปี 2560 พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อวดอ้างสรรพคุณทางยา เช่น ลดความอ้วน เสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ พบมีการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา ปัญหาจานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์มีจานวนมาก ทาให้
การรอผลวิเคราะห์ระยะเวลานาน ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิต ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และพนักงานเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดทั กษะในการจัดการปัญหาโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 1.จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
1. การจั ด ท าแนวทางหรื อ แผนงาน
สุขภาพที่ได้รับการ
(Risk management Plan) ของ
หรื อโ คร งกา รเ ฝ้ า ร ะวั ง คุ ณภ า พ
ตรวจสอบได้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ของ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 2. จัดทาแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ จังหวัด ซึ่งแผนดังกล่าว ควรมีประเด็น
กาหนด
สุขภาพ และดาเนินการตามแผนเฝ้า หลั ก ประกอบด้ ว ย เป้ า หมาย (พื้ น ที่
เป้าหมาย ร้อยละ 95 ระวังฯ ให้ครอบคลุมตามบริบทแต่ละ หรือกลุ่มเป้าหมาย) กรอบระยะเวลา
พื้นที่
ในการด าเนิ น การ ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร
ด า เ นิ น ง า น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบ
2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด
หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ
อย.เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ
ประชาชนได้
บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มี
คุณภาพ และ
ปลอดภัย
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ

ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น รวมถึงแผนเก็บ
ตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่
ทั้งของจังหวัดและเขต เทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนด
3. นาผลการ Surveillance
มาดาเนินการจัดการความเสีย่ ง (Risk
management) แบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
อปท. ส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น
รวมถึงดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
4. สื่อสารความเสีย่ งไปยังผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
เพื่อการจัดการปัญหา

ตัวชี้วัด กากับ ติ ด ตาม : ร้ อยละของผลิต ภัณฑ์สุขภาพที่ได้รั บการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มีแผนการจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดาเนินงานตาม รายงานผลการดาเนินงาน 1. สรุปและประเมินผล
(Risk management Plan)
แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk ตามแผนการจัดการความ
การดาเนินงานตาม
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง
management Plan) ของ
เสี่ยง (Risk management แผนการจัดการความเสี่ยง
ส่วนกลาง (อย.) และส่วน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รอบ 6
Plan) ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Risk management
ภูมิภาค (จังหวัด)
เดือน
รอบ 9 เดือน
Plan) ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
1. มีแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 1. ดาเนินการตามแผนเฝ้าระวัง 1. ดาเนินการตาม
1. สรุปและประเมินผล
สุขภาพทั้งส่วนกลางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ร้อยละ 65 แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
การดาเนินงานตาม
ส่วนภูมภิ าค
สุขภาพได้ ร้อยละ 100
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
2. ดาเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ
สุขภาพ รวมถึงจัดทา
ได้ ร้อยละ 30
ข้อเสนอในการจัดการ
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ/กองส่งเสริมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.)
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. ภก.อาทิตย์ พันเดช

2. น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
ประเด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
Tel. 02-590-7383
การดาเนินงานในภูมิภาค
Mobile 084-795-6951
e-mail : artypun@gmail.com

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กองส่งเสริมงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (กอง คบ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและ Tel. 02-590-7292
แผนชานาญการ
Mobile 081-841-5786
กองแผนงานและวิชาการ e-mail :
jtdtrs@fda.moph.go.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดาเนินงานในl
ส่วนกลาง
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
95
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
จังหวัด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด
เครื่องสาอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจาก
สถานที่ผลิต นาเข้าหรือจาหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่ าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุด
ทดสอบเบื้องต้น ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ
ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้า
หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจน ตามรูปแบบที่กาหนด
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
96
97
98
99
เพื่อผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ทั่วประเทศ จาแนกเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดาเนินการโดยส่วนกลางและ ส่วนภูมภิ าค ตาม
แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามแบบฟอร์มที่กาหนด และนาเข้าในระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด
B = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด
C = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
D = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด
(A+C)/(B+D) x 100
4 ครั้ง/ปี รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปี 2561 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1 มีแผนการจัดการความเสีย่ ง (Risk 1. รายงานผลการดาเนินงาน 1. รายงานผลการ
management Plan) ของผลิตภัณฑ์ ตามแผนการจัดการความเสีย่ ง ดาเนินงานตามแผนการ
สุขภาพ ทั้งส่วนกลาง (อย.) และส่วน (Risk management Plan)
จัดการความเสีย่ ง (Risk
ภูมิภาค (จังหวัด)
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รอบ management Plan) ของ
6 เดือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รอบ
9 เดือน

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.. มีแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
1. ดาเนินการตามแผนเฝ้า
สุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ร้อย
2. ดาเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้ ละ 65
ร้อยละ 30

วิธีการประเมินผล :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสีย่ ง (Risk
management Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวมถึงจัดทาข้อเสนอในการ
จัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จากรายงานสรุปผลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ร้อยละ
94.94
95.22
95.56
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค)
- ยา
99.71
99.96
99.91
- อาหาร
94.01
94.43
92.14
- เครื่องสาอาง
97.67
96.55
98.56
- เครื่องมือแพทย์
94.04
91.19
96.52
- วัตถุอันตราย
97.40
90.24
92.86
- วัตถุเสพติด
92.26
96.43
98.80
1. นายสมพร ขจรวุฒิเดช
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ
หน่วยงาน : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7280
โทรศัพท์มือถือ : 086-637-8201
โทรสาร : 02-590-7280
E-mail : spkj555@fda.moph.go.th
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1. ดาเนินการตาม
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 100
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2. น.ส.บุณณดา หิรัญเจริญ
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ
หน่วยงาน : กองควบคุมวัตถุเสพติด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7343
โทรศัพท์มือถือ : 081-455-5452
โทรสาร : 02-590-7772
E-mail : mooparn@fda.moph.go.th
3. น.ส. แววตา ประพัทธ์ศร
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน : กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7273
โทรศัพท์มือถือ : 085-485-2605
โทรสาร : 02-591-8468
E-mail : veawta@fda.moph.go.th
4. นางอรชุดา ธูปถมพงศ์
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ
หน่วยงาน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7385
โทรศัพท์มือถือ : 083-771-2605
โทรสาร : 02-591-8483
E-mail : artp@fda.moph.go.th
5. นางอัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7358
โทรศัพท์มือถือ : 086-603-7214
โทรสาร : 02-591-8477
E-mail : udjima_sa@fda.moph.go.th
6. นายวราวุธ เสริมสินสิริ
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สานักยา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7155
โทรศัพท์มือถือ : 089-796-1437
โทรสาร : 02-590-7341
E-mail : varavoot@hotmail.com
7. น.ส. กนกเนตร รัตนจันท
ตาแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สานักอาหาร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7030
โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381
โทรสาร : 02-591-8460
E-mail : planning.food@gmail.com
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ส่วนภูมิภาค
การดาเนินงาน
1.นายอาทิตย์ พันเดช
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7383
โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951
โทรสาร : 02-591-8484
E-mail : artypun@gmail.com
กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (กอง คบ.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนกลาง
1. น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7292
โทรศัพท์มือถือ : 081-841-5786
โทรสาร : 02-591-8457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม 11. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
11.1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
11.2 ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
11.1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานการณ์
สถานการณ์การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญั ติส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 กาหนดว่า “ห้ ามมิให้บุคคลใด
ประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต”
2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในข้อ 3,4 และข้อ 5 ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม
2559)
3. ส านั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การขอ
อนุญาตประกอบกิจการและการดาเนินการคลินิก เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งกาหนดระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้น
ไม่เกิน 67 วันทาการ
4. คลินิกเอกชน ที่ยื่นขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการ ต้องมีลักษณะและมาตรฐาน
เป็ น ไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้ว ยลั กษณะของสถานพยาบาลและลั กษณะการให้ บ ริการของ
สถานพยาบาล กฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่
จาเป็นประจาสถานพยาบาล กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ฯลฯ
5. การเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีคลินิกเอกชนที่ขออนุญาตตั้ง
ใหม่จานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชน ทาให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด และกาหนดเป็นมาตรฐานกลางในการดาเนินการทั่ว
ประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการให้บริการประชาชน
6. ปัจจุบันฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนยังกระจัดกระจาย ไม่มีศูนย์รวมของฐานข้อมูล ถึงแม้ว่า
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลออนไลน์ และอบรมการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็ตาม จาเป็นต้องให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบั นทึก
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ข้อมูลการขออนุญาตฯต่างๆ และธุรกรรมอื่นๆในระบบสถานพยาบาลออนไลน์ ที่ทางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้พัฒนา เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูล การรายงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการจัดการ การบริหาร และการพัฒนางานต่อไป
7. ปัจ จุบั นกรมสนับ สนุ น บริ การสุขภาพมีห น่ว ยงานในระดับเขต คือส านักงานสนับสนุนบริการ
สุ ขภาพเขตทั้ง 12 เขต เพื่อ ดาเนิ น การภารกิจของกรมสนับสนุนบริก ารสุ ขภาพที่ม อบลงไป ซึ่งงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพก็เป็นงานหนึ่งที่มอบสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ไปสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระทรวงเพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนแบบ
บูรณาการในระดับเขตพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้น
- การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบบูรณาการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
แบบบูรณาการ
1.มี ก ารประชุ ม หรื อ แต่ ง ตั้ ง 1 . ท บ ท ว น ห รื อ แ ต่ ง ตั้ ง 1. มีการประชุมหรือทบทวน - การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
คณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงาน คณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงาน คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ ดาเนินงานแบบบูรณาการเพื่อ
คุ้มครองผู้บ ริโภคด้านบริการ คุ้มครองผู้บริโ ภคด้านบริการ ขั บ เ คลื่ อนงา นคุ้ มค ร อง ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
สุ ข ภาพในระดั บ เขต เพื่ อ สุขภาพในระดับเขต
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพใน
วางแผนแบบบูรณาการ
2. ประชุ ม คณะท างานฯเพื่ อ ในระดับเขต
ระดับเขต
วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ข้ อ มู ล 2. มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร - การวางแผนแบบบูรณาการ
สถานพยาบาล ปั ญ หาระดั บ ด าเนิ น การตรวจอนุ ญ าต/ - สถานพยาบาลผ่ านเกณฑ์
จังหวัด และระดับเขต รวมทั้ง ร ะ บุ ปั ญ ห า ใ น พื้ น ที่ / มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด
ข้ อ มู ล สถานพยาบาลที่ ต้ อ ง สถานพยาบาลที่ ต้ อ งได้ รั บ (ขั้ นตอนและระยะเวลาเป็ นไป
ได้รับการเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวังในเขตพื้นที่
ตามที่ ก าหนดไว้ ในคู่ มื อส าหรั บ
3. จั ด ท าแผนงาน/โครงการ 3. มีแผนงาน/โครงการ/การ ประชาชน กระบวนการขออนุญาต
แบบบู ร ณาการ ตลอดจน ติดตามและประเมินผลการ ประกอบกิ จการและด าเนิ นการ
ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด และชี้ แ จง ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ที่ คลินิก : 67 วันทาการ)
คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน เพื่ อ กาหนด
เป็ น มาตรฐานกลางในการ 4. มี ร ายงานการประชุ ม
ดาเนินงาน
คณะทางานฯทุก 6 เดือน
4. ดาเนินงานตามแผนงาน
5. วิเคราะห์หาความเสี่ยง
6 . จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะทางานเพื่อติดตามผลการ
ดาเนิ นงานทุก 6 เดื อน และ
จัดทารายงานประชุม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดมาตรฐาน
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นายแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการ สพรศ.
สานัก สพรศ.

นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มคลินิก
สานัก สพรศ.

นางพรพิศ กาลนาน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สานัก สพรศ.

นางสาวกอกุล ใสสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข
สานัก สพรศ.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02-193-7000 ต่อ
18410
Mobile 081-766-2234
e-mail :
akom_p@hotmail.com
Tel.02-193-7000 ต่อ
18407
Mobile 081-731-9764
e-mail :
mew5555@hotmail.com
Tel.02-193-7000 ต่อ
18415
Mobile 081-731-9771
e-mail :
kanlanan@hotmail.com
Tel. 02-193-7000 ต่อ
18415
Mobile 087-027-3701
e-mail :mrdit@hotmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ควบคุม กากับมาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชน
ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.
2541
ควบคุม กากับมาตรฐาน
คลินิก ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 (เฉพาะใน กทม.)
ผู้นิเทศงาน เขต 4
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด

ติดตามการรายงานผล
ตัวชี้วัด
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11.2 ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานการณ์
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) มีวิสั ยทัศน์ของการ
พัฒนาให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริ การ (Trading and Service Nation) มีเป้าหมายการลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพ
และมีการกระจายอย่ างทั่ว ถึงและมีแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถผู้ ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ
เพิ่มสั ดส่ วนความเป็น เจ้ าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล ซึ่งธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมูลค่า
การตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2558 มีมูลค่าการตลาดถึง 4.75 หมื่นล้านบาท อั ตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
15 ต่อปี ซึ่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยายน
2559 มีวัตถุป ระสงค์เพื่อส่ งเสริ ม พัฒนาและควบคุม กากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ
( สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่ อเสริมความงาม ) และบุคลากรด้านธุรกิจสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่ง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่ า นมาตรฐานตามที่ ก ฎหมายก าหนด 3,157 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.30 มี ผู้ ด าเนิ น การในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน 12,224 คน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมกากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด
3. การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานประกอบการเพื่อ
1.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
1.มีแผนงานโครงการพัฒนา สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ,
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาตรฐานสถานประกอบการ สุขภาพมีมาตรฐาน
นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ ในพื้นที่
เพื่อสุขภาพ
ตามที่กฎหมายกาหนด
เสริมความงาม)
บุคลากรด้านธุรกิจสถาน
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.มีกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านธุรกิจสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบการเพื่อ
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ
สุขภาพมีมาตรฐาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ผู้ดาเนินการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.ตรวจรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
และ ผูด้ าเนินการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
สถานประกอบการเพื่อ
3.สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ(สปาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพได้รับการตรวจรับรอง สุขภาพได้รับการตรวจ
,นวดเพื่อสุขภาพและนวด
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
รับรองมาตรฐานตามที่
เพื่อเสริมความงาม)
กาหนด
กฎหมายกาหนด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมกากับให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานประกอบการเพื่อ
1.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
1.มีแผนงานโครงการพัฒนา สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ,
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาตรฐานสถานประกอบการ สุขภาพได้รับการพัฒนา
นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ
เพื่อสุขภาพ
มาตรฐานตามที่
เสริมความงาม)
กฎหมายกาหนด
2.สร้างและพัฒนาเครือข่าย
2.มีเครือข่ายสถาน
ชมรมสถาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกอบการเพื่อ
ระดับจังหวัด
สุขภาพ ระดับจังหวัด
3.เฝ้าระวังสถานประกอบการ 3.มีกิจกรรมการออกตรวจ
สถานประกอบการเพื่อ
เพื่อสุขภาพ
มาตรฐานสถานประกอบการ สุขภาพได้รับการตรวจ
เพื่อสุขภาพก่อนและหลังการ เฝ้าระวังมาตรฐาน
อนุญาตให้ประกอบกิจการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 1.สารวจข้อมูลสถาน
1.มีกิจกรรมการสารวจสถาน ข้อมูลสถาน
เพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประกอบการเพื่อสุขภาพใน
ประกอบการเพื่อ
(สปาเพื่อสุขภาพ,นวดเพื่อ
จังหวัด
สุขภาพ (สปาเพื่อ
สุขภาพและนวดเพื่อเสริม
สุขภาพ,นวดเพื่อสุขภาพ
ความงาม)
และนวดเพื่อเสริมความ
งาม) ระดับจังหวัด
2.สร้างและพัฒนาฐานข้อมูล 2.มีฐานข้อมูลสถานประกอบ มีระบบฐานข้อมูลสถาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดที่ ประกอบการเพื่อ
ระดับจังหวัด
เป็นปัจจุบันและมีคณ
ุ ภาพ
สุขภาพระดับจังหวัด
3.เชื่อมโยงฐานข้อมูลสถาน
3.มีการลงข้อมูลในระบบ
เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
ประกอบการเพื่อสุขภาพกับ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ การดาเนินงานสถาน
ระบบฐานข้อมูลสถาน
เพื่อสุขภาพของกองสถาน
ประกอบการเพื่อ
ประกอบการเพื่อสุขภาพของ ประกอบการเพื่อสุขภาพ
สุขภาพระหว่างจังหวัด
กองสถานประกอบการเพื่อ
และกองสถาน
สุขภาพ
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 50

6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 55

9 เดือน
12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ร้อยละ 65

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นายพรเทพ ล้อมพรม

นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02- 1937000 ต่อ 18431
Mobile 097 -0986355
e-mail : porntep.taro@gmail.com
Tel. 02-1937000 ต่อ 18619
Mobile 094-9564412
e-mail : chitipat@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ KP22
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หมายถึง คลินิกเอกชนทีย่ ื่นคาขอประกอบกิจการ
และด าเนิ น การสถานพยาบาล (ตั้ งใหม่) ได้ รั บ การตรวจเอกสารหลั ก ฐาน และตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือประชาชน

เกณฑ์เป้าหมาย :

สถานพยาบาล
เอกชน (รายใหม่)
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

ปีงบประมาณ
65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เพื่อให้สถานพยาบาลเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
คลินิกเอกชนที่ยื่นคาขอประกอบกิจการและดาเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ทั่วประเทศ
ทุกเดือน โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ทางสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของแบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯ
ที่ Line สารวัตรออนไลน์ ทุกสิ้นเดือน โดยทางสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12
ดาเนินการติดตาม การรายงานผลฯ จาก สสจ.ในภาพเขตและแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้สานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทราบ เพื่อจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานทั่ว
ประเทศ โดยส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และสานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต) และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูลระดับจังหวัด)
A = จานวนคลินิกเอกชนรายใหม่ทผี่ ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด - จานวนคลินิก
เอกชนรายใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
B = จานวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคาขอตั้งใหม่ทั้งหมด
ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด= (A/B)x100
ทุกเดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

400
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 - 2565 :
สถานพยาบาลเอกชน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 100

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 100

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100

ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยที่ในกระบวนการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดาเนินการคลินิก ใช้ระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้น 67 วันทาการ อ้างอิงจาก
หนังสือคู่มือสาหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานคลินิก ISBN : 978-616-113402-0 หน้า 3
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
- คู่มือสาหรับประชาชน งานคลินกิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดาเนินการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปว่ ยไว้ค้างคืน (คลินิก)
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
สถานพยาบาล
ร้อยละ
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผูอ้ านวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18410
โทรศัพท์มือถือ : 0817662234
โทรสาร : 02-1495631 E-mail : akom_p@hotmail.com
2. นางพรพิศ กาลนาน
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18415
โทรศัพท์มือถือ : 0817319771
โทรสาร : 02-1495631 E-mail : kanlanan@hotmail.com
3.นางสาวกอกุล ใสสกุล สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18415
โทรศัพท์มือถือ : 0870273701
โทรสาร : 02-1495631 E-mail : mrdit@hotmail.com
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18815 โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815
1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18407
โทรศัพท์มือถือ : 0817319764
โทรสาร : 02-1495631
E-mail : mew5555@hotmail.com
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention &Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
เขต
KP22.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกิจการต่อไปนี้
 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบาบัด
ด้วยน้าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงอีก
อย่ า งน้ อ ยสามอย่ า ง เว้ น แต่ เ ป็ น การด าเนิ น การในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลหรือการอาบน้า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้า นวดหรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อ
เสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการ
นวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมีมติว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการ

เกณฑ์เป้าหมาย :

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
กาหนด
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

ปีงบประมาณ
65

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ
แบบรายงานผลการดาเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th
 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
A = จานวนสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัตสิ ถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
B = จานวนสถานประกอบเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สูตรคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561
รอบ 3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 50

กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
A x 100
B
ทุก 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 55

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 ตามที่กฎหมายร้อยละ 65

รอบ 6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65 ตามที่กฎหมายร้อยละ 70

รอบ 6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70 ตามที่กฎหมายร้อยละ 75

รอบ 6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายร้อยละ 80

รอบ 6 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 80 ตามที่กฎหมายร้อยละ 85

ปี 2562
รอบ 3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 55
ปี 2563
รอบ 3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60
ปี 2564
รอบ 3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65
ปี 2565
รอบ 3 เดือน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70
วิธีการประเมินผล :

ประเมินผลจากแบบรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดทารายงานผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
 สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รวบรวมรายงานจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุก 3 เดือน
 กลุ่มควบคุมกากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพจัดทารายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวบรวมข้อมูลจากสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตและกลุ่มควบคุมกากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประมวลผลการดาเนินงาน
ภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน
 คูม่ ือแนวทางการดาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 หนังสือเอกสารความรูผ้ ู้ดาเนินการสปา
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
สถานประกอบการเพื่อ
ร้อยละ
87.30
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18619
มือถือ : 097-098-6355 E-mail :porntep.taro@gmail.com
2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18619
E-mail : chitipat@gmail.com
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18619
มือถือ : 097-098-6355 E-mail :porntep.taro@gmail.com
2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18619
E-mail : chitipat@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : 12. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สถานการณ์
ผลจากการประเมิน การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในปี 2560 พบว่า จังหวัด
ที่ มี ร ะบบจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งจากสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพฯ ผ่ า นเกณฑ์ พื้ น ฐานขึ้ น ไปร้ อ ยละ 60.53
(46 จั ง หวั ด ) โดยมี จั ง หวั ด ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด ร้ อ ยละ 39.47 (39 จั ง หวั ด ) จั ง หวั ด ผ่ า นเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 46.05 (35 จั งหวัด) และจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 14.47 (11 จังหวัด) คือ
อุทัยธานี กาแพงเพชร นครสวรรค์ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ภูเก็ต และ สตูล
ทั้งนี้ จังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 ประเด็น
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานจาแนกรายประเด็น จะพบว่า
1) จังหวัดมีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ร้อยละ 73.68 (56 จังหวัด)
2) มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ร้อยละ 77.63 (59 จังหวัด)
3) มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 78.95 (60 จังหวัด)
4) จังหวัดมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) ร้อยละ
85.53 (65 จังหวัด)
5) มีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน ร้อยละ 69.74 (53 จังหวัด)
6) มีการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
69.74 (53 จังหวัด)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์และการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. การสนับสนุนการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
และตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย
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มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์
และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล
1. มีการพัฒนาระบบ
1. มีฐานข้อมูลด้าน
จังหวัดมีฐานข้อมูล มี
สถานการณ์ และการเฝ้า
ฐานข้อมูล สถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย ระบบการเฝ้าระวัง และมี
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
สถานการณ์ด้าน
และสุขภาพจากการประกอบ และสุขภาพ
ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 2. มีการจัดระบบเฝ้าระวัง
ของประเทศไทย (NEHIS)
จากการประกอบอาชีพ
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ 2. มีการเฝ้าระวังด้าน
และมลพิษสิ่งแวดล้อม
และมลพิษสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3. มีการจัดระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
4. มีสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การสนับสนุนการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
จังหวัดขับเคลื่อนการ
1. มีกลไกการจัดการปัจจัย
1. มีคาสั่งแต่งตั้ง
จังหวัดสามารถจัดการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและ คณะกรรมการสาธารณสุข
ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
และสุขภาพจากการประกอบ การประกอบอาชีพ อย่างบูรณา จังหวัด (คสจ.)
สิ่งแวดล้อมและการ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม การ โดยขับเคลื่อนการ
2. มีรายงานการประชุม และ ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ผ่านกลไกคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ผ่านกลไก
มีมติการประชุม
ประสทิธภิ าพ ผ่านกลไก
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
คณะกรรมการสาธารณสุข
คณะกรรมการสาธารณสุข
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.)
จังหวัด (คสจ.)
จังหวัด (คสจ.)
3. มีการติดตามการ
ดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน (EHA) และตาบลที่มชี ุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย
จังหวัดมีการส่งเสริมให้
1. มีกลไกการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินงาน ควบคุม โรงพยาบาลสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
กากับและติดตามการพัฒนา กระทรวงสาธารณสุขใน
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ใน คุณภาพระบบบริการอนามัย พื้นที่ จัดการมูลฝอยติด
ที่ได้มาตรฐาน (EHA) ตาบล อปท.
สิ่งแวดล้อม (EHA) ใน อปท. เชื้อถูกต้องตามกฎหมาย
ที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย 2. มีการดาเนินงานตาบลที่มี 2. มีฐานข้อมูล อปท. ผ่าน
สิ่งแวดล้อม (Active
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
เกณฑ์รับรองคุณภาพระบบ
Communities) และรพ.ใน สิ่งแวดล้อม (Active
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข Communities)
(EHA)
สามารถจัดการมูลฝอยติด
3. มีการดาเนินงานการจัดการ 3. มีการดาเนินงานตาบลที่มี
เชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
กฎหมาย ในโรงพยาบาล
(รพศ./รพท./รพช) สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการตรวจ ติดตาม
สิ่งแวดล้อม (Active
Communities)
4. มีข้อมูลโรงพยาบาล
(รพศ./รพท./รพช) สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม
กฎหมาย
5. มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อที่เกิดขึ้นและปริมาณที่
ได้รับการจัดการจากแหล่ง
กาเหนิด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพ
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ

6 เดือน
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(จังหวัดประเมินตนเอง)

9 เดือน
ร้อยละ 75 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.)

12 เดือน
ร้อยละ 90 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย Tel. 02-5904202
และแผนชานาญการ
Mobile 084-7141092
สานัก/กองประเมินผลกระทบ e-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
ต่อสุขภาพ กรมอนามัย
นางสาวณราวดี ชินราช ตาแหน่ง นักวิชาการ
Tel. 0 2590 4380
สาธารณสุขชานาญการ
Mobile : 080-8872449
สานัก/กอง สานักโรคจากการ e-mail : cnaravadee@gmail.com
ประกอบอาชีพฯ
กรมควบคุมโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดในตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 1-5 และ
ภาพรวมตัวชี้วัด
รายละเอียดในตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 6
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561
ร้อยละ 90 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
Lagging Indicator
จังหวัด
24. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ร้อยละของจังหวัดที่มรี ะบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และยั่ ง ยื น หมายถึ ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มี ร ะบบและกลไก เพื่ อ จั ด การปั จ จั ย เสี่ ย ง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
2. มี ก ลไกการจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งบู ร ณาการ โดยขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
3. มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช.
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน (EHA)
5. มีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Active Communities)
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2562
ร้อยละ 50 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับดี

ปีงบประมาณ 2563
ร้อยละ 80 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับดี

ปีงบประมาณ 2564
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสีย่ งมลพิษสิ่งแวดล้อม
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานและส่งให้ศูนย์อนามัย เป็นรายไตรมาส
2. ศูนย์อนามัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้กรมอนามัย
ตามแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมสาเนาแบบฟอร์มการรายงานรายจังหวัด เป็นรายไตรมาส
3. หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ จัดทาเป็นรายงานสรุปผล
การดาเนินงานฯ รายไตรมาส
4. การรายงานผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวง
แหล่งข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ
รายการข้อมูล 2
B = จานวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)X100
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธค.60, มีค.61, มิย.61, กย.61)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561
รอบ 3 เดือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพฯ
ปี 2562
รอบ 3 เดือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ปี 2563
รอบ 3 เดือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ปี 2564
รอบ 3 เดือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง)

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.)

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.)

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 30 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(จังหวัดประเมินตนเอง)

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 40 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.)

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (ประเมินโดย ศอ.
และ สคร.)

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(จังหวัดประเมินตนเอง)

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 70 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(ประเมินโดยศอ. และ สคร.)

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 80 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (ประเมินโดย
ศอ. และ สคร.)

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 40 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
(จังหวัดประเมินตนเอง)

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 50 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.)

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของจังหวัด
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (ประเมินโดย
ศอ. และ สคร.)

วิธีการประเมินผล : 1. การประเมินตนเองของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด)
2. ศูนย์อนามัย (ศอ.) และสานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทาการทวนสอบและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด)
3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของประเทศ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

1. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
3. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
4. คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
8. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนสาหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่
9. คาแนะนาการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล
11. คูม่ ือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
12. คูม่ ือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
13. คูม่ ืออบรมผู้ปฏิบตั ิงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
14. คูม่ ือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
15. คูม่ ือแนวทางการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
Baseline data
ร้อยละของจังหวัดที่มรี ะบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด
-

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.
2558
2559
2560
60.53
(46 จังหวัด)
ณ 25 ก.ย.60

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
โทร 02-5904202 โทรสาร 02-5904356 E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
ประเด็นการสนับสนุนการดาเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
โทร 0 2590 4219 E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร 0 2590 4128 E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
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410

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

โทร 0 2590 4177 E-mail : chailert.k@ anamai.mail.go.th
ประเด็นการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Active Communities)
นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทร 0 259 04261 E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
ประเด็นมีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
นางสาวณราวดี ชินราช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค
โทร 0 2590 4380 E-mail : cnaravadee@gmail.com
1. กรมอนามัย (สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข)
2. กรมควบคุมโรค (สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
โทร 02-5904202 โทรสาร 02-5904356 E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง 1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
พื้นทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และข้อมูลพื้นทีเ่ สี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ ใบไม้ในตับหรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง อย่างน้อย 7 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง
น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย และประเด็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ โดยบันทึก น้อย 9 ประเด็น เน้นงานตาม
และประเด็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ โดย ข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์
นโยบายสาคัญ และประเด็นปัญหา
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
สาคัญในพื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่าน
วิเคราะห์ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ และนา
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการ
น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
จัดการเรื่องความน่าเชื่อถือ และ
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
ทันสมัยของข้อมูล
สุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน และ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ทั้งประเด็นด้านอนามัย
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาตามบริบท และสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ ประเด็นพื้นที่ ของพื้นทีอ่ ย่างน้อย 3 ประเด็น เน้นงาน
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และประเด็นพื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและประเด็นปัญหาสาคัญใน
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่อย่าง พื้นที่ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย วางแผน แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที่ น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตาม
และประเด็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ และ
นโยบายและประเด็นปัญหาสาคัญใน
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พื้นที่ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที่
การวางแผน แก้ไขปัญหาอย่างบูรณา
การในพื้นที่
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
หมายเหตุ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงใน 3 กลุ่มหลักที่กาหนด (จานวน 46
จังหวัด) และพื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกลู และพยาธิใบไม้ในตับ (จานวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด 2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ
งานด้านกฎหมายและการอนามัย
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคนเป็น
การอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านละหนึง่ คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
2.4 มีการนาเสนอข้อมูลในประเด็น
2.4 มีการนาเสนอข้อมูลในประเด็นด้าน
2.4 มีการนาเสนอข้อมูลในประเด็น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญหรือ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญหรือเป็นปัญหา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญหรือ
เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม ของพื้นที่หรือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การ ท้องถิ่นเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อย 3 ประเด็น การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อย่างน้อย 2 ประเด็น
2.5 มีมติจากการประชุมและ
จังหวัด อย่างน้อย 5 ประเด็น
2.5 มีมติจากการประชุมและ
มีการติดตามการดาเนินการตามมติ
2.5 มีมติจากการประชุมและ
มีการติดตามการดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
มีการติดตามการดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อย 3 มติ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
อย่างน้อย 2 มติ
2.6 มีการจัดทารายงานการประชุม
อย่างน้อย 5 มติ
2.6 มีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
2.6 มีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
และขับเคลื่อนการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ว่า ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติ าม ด้วยการสาธารณสุข
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติ าม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข
2.7 มีการกาหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข
งานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเช่น
2.7 มีการกาหนดรูปแบบในการ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ, การแต่งตั้ง
ขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ
คณะทางานโดยมีประชาชน มีส่วนร่วม, การ สาธารณสุขจังหวัดเช่น การแต่งตัง้
แต่งตั้งคณะทางานระหว่างจังหวัดเพื่อ
คณะอนุกรรมการ,การแต่งตั้ง
ทางานร่วมกันแบบบูรณาการ เป็นต้น
คณะทางานโดยมีประชาชน มีส่วน
ร่วม, การแต่งตั้งคณะทางานระหว่าง
จังหวัดเพื่อทางานร่วมกันแบบบูรณา
การ เป็นต้น
2.8 มีการสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
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ระดับดี

ระดับดีมาก
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสุข
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1 มีฐานข้อมูลจานวนสถานบริการ 3.1 มีฐานข้อมูลจานวนสถานบริการ
3.1 มีฐานข้อมูลจานวนสถานบริการ
การสาธารณสุขทุกประเภท
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบด้วย
การสาธารณสุขทุกประเภท
ประกอบด้วย
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ รพศ., ประกอบด้วย
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่
รพท., รพช. ,รพ.สต.
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่
รพศ., รพท., รพช.,รพ.สต.
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ.
รพศ. ,รพท. ,รพช., รพ.สต.
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ.
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการ
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
สธ.
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
(4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
(4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
(5) สถานพยาบาลสัตว์
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
เอกชน
3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ที่เกิดขึ้น
(4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
(5) สถานพยาบาลสัตว์
และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการ
เอกชน
3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ที่ จัดการของแหล่งกาเนิดต่างๆ คือ
(5) สถานพยาบาลสัตว์
เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ รพศ., 3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ที่
ได้รับการจัดการของแหล่งกาเนิดต่างๆ รพท., รพช., รพ.สต.
เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
คือ
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ.
ได้รับการจัดการของแหล่งกาเนิด
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการ ต่างๆ คือ
รพศ. ,รพท., รพช., รพสต.
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
(1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
(4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน รพศ., รพท. ,รพช., รพ.สต.
สธ.
(2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
สธ.
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
(3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
(4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
เอกชน
(5) สถานพยาบาลสัตว์
4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
4.1 มีแผนการดาเนินงาน ควบคุม
กากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.1 มีแผนการดาเนินงาน ควบคุม กากับ
และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ
4.3. ร้อยละ 25 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับพื้นฐาน
(ตามที่กรมอนามัยกาหนด)

ระดับดี
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(EHA) ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรมอนามัย
กาหนด)
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บคุ ลากรของ
หน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน (เพื่อ
เป็นผู้ให้คาปรึกษา : Instructor)

ระดับดีมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ
4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับพื้นฐาน
(ตามที่กรมอนามัยกาหนด)
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน (เพื่อเป็น
ผู้ให้คาปรึกษา : Instructor)
4.5 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร
อย่างน้อย 1 แห่ง และเป็นต้นแบบ
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และเมืองพัทยา
5. มีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้
5.1 ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
5.1 ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
50 ของตาบลมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย ร้อยละ 50 ของตาบลมีชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนระยะยาว
สิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อย สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่
ละ 50 ของตาบลมีชุมชนเข้มแข็งด้าน และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน
และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด 70
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม
กาหนด 50 คะแนนขึ้นไป
คะแนนขึ้นไป
โรคกาหนด 90 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งดาเนินการอย่างน้อย ได้แก่
ซึ่งดาเนินการอย่างน้อย ได้แก่
ซึ่งดาเนินการอย่างน้อย ได้แก่
6.1 มีการสารวจและจัดทาฐานข้อมูล 6.1 มีการสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
6.1 มีการสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม สิ่งแวดล้อมและข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเก็บ/ สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุม่ เสี่ยง ใน
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ผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะหรือผู้
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
มลพิษ สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมูล
(เชิงรุก) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบอาชีพอย่าง
หนึ่งอย่างใดและมีการสื่อสารข้อมูล
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามแผน

ระดับดี
คัดแยกขยะหรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง
อย่างใด
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จากหน่วย
บริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมูล (เชิงรุก)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
หรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามแผน
6.4 มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด
และมีการเตรียมความพร้อมด้านคนและ
อุปกรณ์
6.5 มีแผนงาน/โครงการ เพื่อการสื่อสาร
ความเสีย่ ง/ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : หน่วยบริการสุขภาพ หมายถึง รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับดีมาก
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะ
หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพในกลุม่ ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยมลพิษสิ่งแวดล้อมและมีการเก็บ
ข้อมูล(เชิงรุก)ประชาชนกลุม่ เสีย่ งจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมหรือผู้ประกอบ
อาชีพ
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผล
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมตามแผน
6.4 มีแผนฯ และมีการฝึกซ้อมตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด
และเก็บ/สรุปการฝึกซ้อมฯ
6.5 มีแผนงาน/โครงการและมีการ
สื่อสารความเสี่ยง/ให้ความรูด้ ้าน
อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 1. อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม
สถานการณ์
จากการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โดยนาข้อมูล
จากการรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ ปี 2560 เท่ากับ 3.51 ต่อ 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ ลดลงจาก ปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.94 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ โดยในปี 2560 อัตราการ
เสียชีวิตต่าสุดที่เขตสุขภาพที่ 6 คือ 2.89 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ และเขตสุขภาพที่มีอัตราการเสียชีวิต
เกินเป้าหมาย 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11, 7, 4 และ 3 เท่ากับ 4.14, 4.29, 4.3
และ 4.33 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ตามลาดับ

ที่มา : รายงาน ตก.1-2 รอบ 2 ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560
เตียง NICU ตามเกณฑ์ 1: 500 ทารกเกิดมีชีพ ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ เท่ากับ 1: 583 ทารกเกิดมีชีพ
โดยเขตสุขภาพที่ยังดาเนินงานไม่ได้ตามเกณฑ์ 1: 500 ทารกเกิดมีชีพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 และ 11 โดยเขตสุขภาพที่ 9 มีจานวนเตียง NICU ต่อทารกเกิดมีชีพสูงถึง 1: 868 ทารกเกิดมีชีพ
และร้ อ ยละของโรงพยาบาลตั้ ง แต่ ร ะดั บ F1 ขึ้ น ไปที่ มี ก ารคั ด กรองโรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด
(>60%) ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 92.17
ผลสาเร็จในการดาเนินการตามเกณฑ์นั้น พบว่าปัจจัยความสาเร็จขึ้นกับนโยบายและการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับเขตและจังหวัด การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางทารกแรกเกิด
วิกฤต อย่างไรก็ตามการเพิ่มเตียง NICU แต่ไม่ได้เพิ่มบุคลากรที่ให้การบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะทีม
พยาบาล) ทาให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไม่ยั่งยืน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ
2. จานวนเตียง NICU เป็นสัดส่วนเหมาะสม 1: 500 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดเขียวในโรงพยาบาลระดับ F3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
ทารกที่คลอดและมี
ชีวิตจนถึง 28 วัน
สป.สธ. (รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.)

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตาม
เกณฑ์ 1:500 ทารกแรกเกิดมี
ชีพ
2. เพิม่ พยาบาลวิชาชีพให้
สอดคล้องกับจานวน NICU ที่
เพิ่มขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3. จัดระบบ Intrauterine
transfer
4. จัดระบบ step down beds
(refer back)
5. การคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดทุกราย
6. การฝากครรภ์คณ
ุ ภาพและ
ห้องคลอดคุณภาพ ผ่าน MCH
board
7. สนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากรในหลักสูตรเฉพาะ
ทางพยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤต
8. สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการรับส่งต่อทารก
แรกเกิด พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
จาเป็นให้ได้ตามมาตรฐาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1. คานวณจานวน NICU จานวน
ทารกเกิดมีชีพเฉลี่ยของ ปี 25582560
2. ตรวจติดตามจานวนพยาบาล
วิชาชีพที่ขึ้นปฏิบัติงาน NICU ตาม
เกณฑ์มาตรฐานดังนี้ มี neonatal
nurse practitioner เวรละ 1 คน
ร่วมกับ มี พยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อ
ผู้ป่วย 2 คน และ 1 คนต่อ ผู้ป่วย 4
คนสาหรับ Sick newborn
3. มีระบบประสานงานเพื่อ
การส่งต่อมารดาเพื่อไปคลอดยังรพ.ที่
มีความสามารถในการ
ดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง
4. มีระบบการส่งผู้ป่วยกลับ
อย่างเป็นระบบชัดเจน
5. มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดในทารกก่อน
กลับบ้าน
6. ควรเป็นสูติแพทย์กาหนด
7. มีการสนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤตอย่างต่อเนื่อง
8. มีเครือข่ายการรับส่งต่อ
ทารกแรกเกิดภายในเขต

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. เพิ่มเตียง NICU ให้ได้
ตามเกณฑ์1:500 ทารก
คลอด โดยนับรวมเป็นเขต
2. มีการจัดระบบ
Intrauterine transfer
ให้มารดาคลอดในรพ. ที่มี
ความสามารถ ในการดูแล
ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
3. มีการบริหารจัดการ
เตียงเพื่อการรองรับการ
ส่งกลับไปรักษาต่อเนื่อง
เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไป
ดูแลต่อทีส่ ถานพยาบาล
ใกล้บ้านได้แล้ว
(Stepdown bed for
refer back) ทั้งนี้เพื่อลด
ความแออัดของ
โรงพยาบาลระดับ A
4. มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดทุกราย
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ตั ว ชี้ วั ด ก ากั บ ติ ด ตาม : อั ต ราตายทารกแรกเกิ ด ที่ มี น้ าหนั ก มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 500 กรั ม
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
-

6 เดือน
3.6

9 เดือน
-

12 เดือน
3.4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
ตาแหน่ง
Tel.02-3548928
นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบัน Fax: 02-3548439
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Mobile 083-0070578
e-mail:wiboonkan@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบงาน
service plan ทารก
แรกเกิด
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 1
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ

เขต
สุขภาพ

จังหวัด

จานวน
การเกิดมีชีพ

จานวน
ทารกแรก
เกิดตาย

ผลงาน

1

เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
น่าน
แพร่
เชียงราย
พะเยา
ภาพรวมเขต

7,782
2,095
2,045
2,034
2,550
1,767
5,950
2,283
26,506

23
8
9
10
7
10
15
7
89

2.96
3.82
4.40
4.92
2.75
5.66
2.52
3.07
3.36

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%

ทารก จานวน ผลงาน จานวน จานวนโรงพยาบาล
เกิดมีชีพ เตียง
โรงพยาบาล ตัง้ แต่ระดับ F1 ขึ้น
ปี 2559 NICU
ตั้งแต่ระดับ ไปทีม่ ีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
15,552 30
518
7
7
3,089
8
386
3
3
4,223
12
352
3
1
2,035
6
339
2
1
3,738
4
935
2
2
2,718
8
340
2
1
12,094 16
756
7
6
3,317
7
474
2
2
46,766 91
514
28
23

ผลงาน

100
100
33.33
50.0
100
50.0
85.71
100
82.14
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 2
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

2

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
ตาก
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
5,132
2,302
6,032
2,961
4,536
20,963

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27
8
14
6
19
74

5.26
3.48
2.32
2.03
4.19
3.53

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
8,147
2,990
7,491
4,417
8,230
31,275

24
8
20
12
18
82

339
374
375
368
457
381

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
2
2
100
2
1
50.0
5
5
100
3
3
100
4
4
100
16
15
100
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 3
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

3

นครสวรรค์
พิจิตร
กาแพงเพชร
อุทัยธานี
ชัยนาท
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
4,879
2,552
1,211
1,639
1,495
11,776

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24
8
5
5
9
51

4.92
3.13
4.13
3.05
6.02
4.33

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
5,876
3,443
5,416
2,601
1,962
19,298

10
8
8
6
6
38

588
430
677
434
327
508

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
6
6
100
3
3
100
3
3
100
2
2
100
1
0
0
15
14
93.33

421
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 4
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

4

อยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
นครนายก
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
4,770
3,507
2,844
3,451
3,588
1,235
1,460
1,232
22,087

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31
13
10
9
20
5
6
1
95

6.50
3.71
3.52
2.61
5.57
4.05
4.11
0.81
4.30

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
7,658
5,053
6,919
7,798
5,360
1,820
2,500
1,881
38,989

15
14
10
16
10
8
8
6
87

511
361
692
487
536
228
313
314
448

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
3
3
100
2
2
100
5
5
100
2
2
100
4
4
100
2
2
100
2
2
100
1
1
100
21
21
100

422
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 5
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

5

ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบฯ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
6,627
4,829
4,900
4,260
2,719
4,872
8,206
787
37,200

18
22
21
11
7
24
33
4
140

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.72
4.56
4.29
2.58
2.57
4.93
4.02
5.08
3.76

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
9,937
8,256
7,631
7,743
4,360
6,824
12,718
1,331
58,800

25
11
9
13
10
20
21
0
109

397
751
848
596
436
341
606
0
539

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
5
5
100
5
5
100
4
4
100
4
4
100
3
3
100
3
3
100
2
2
100
2
1
50.0
28
27
96.43

423
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 6
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

6

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ตราด
สมุทรปราการ
ระยอง
สระแก้ว
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
2,623
3,788
22,798
4,155
1,962
8,406
7,008
3,659
54,399

13
17
43
11
10
21
23
19
157

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.96
4.49
1.89
2.65
5.10
2.50
3.28
5.19
2.89

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
6,102
8,011
28,988
5,808
2,564
5,583
9,944
5,954
72,954

6
13
22
14
6
12
15
8
96

1017
616
1318
415
427
465
663
744
760

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
5
5
100
5
5
100
7
7
100
2
1
50.0
1
1
100
4
4
100
4
4
100
2
2
100
30
29
96.67

424
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 7
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

7

ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
4,676
11,591
4,673
5,163
26,103

14
71
18
9
112

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.99
6.13
3.85
1.74
4.29

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
18,500
4,299
5,974
6,987
35,760

26
8
14
8
56

712
537
427
873
639

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
7
7
100
5
5
100
6
5
83.33
5
5
100
23
22
95.65

425
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 8
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

8

หนองคาย
หนองบัวลาภู
เลย
อุดรธานี
บึงกาฬ
นครพนม
สกลนคร
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
3,996
3,058
5,618
9,918
2,506
4,120
8,037
37,253

16
8
15
39
1
15
24
118

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.00
2.62
2.67
3.93
0.40
3.64
2.99
3.17

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
4,695
4,398
6,400
13,993
4,016
5,308
11,282
50,092

12
6
8
12
8
6
18
70

391
733
800
1166
502
885
627
716

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
3
3
100
2
1
50.0
2
2
100
6
6
100
2
2
100
3
3
100
4
4
100
22
21
95.45

426
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 9
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

9

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
15,702
5,608
7,673
8,614
37,597

59
19
15
20
113

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.76
3.39
1.95
2.32
3.01

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
28,583
8,592
14,130
12,036
63,341

27
14
18
14
73

1059
614
785
860
868

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
6
6
100
14
13
92.86
7
5
71.43
6
6
100
33
30
90.91

427
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 10
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

10

ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
2,280
6,049
2,041
10,733
2,314
23,417

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5
14
2
41
6
68

2.19
2.31
0.98
3.82
2.59
2.90

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
3,264
10,196
2,964
17,645
3,188
37,257

8
16
6
32
6
68

408
637
740
551
531
548

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
2
2
100
6
6
100
1
1
100
6
5
83.33
1
1
100
16
15
93.75

428
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 11
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

11

ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีฯ
ระนอง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
4,650
7,162
9,226
1,076
3,847
1,765
3,659
31,385

16
44
24
4
17
2
23
130

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.44
6.14
2.60
3.72
4.42
1.13
6.29
4.14

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
6,000
11,320
16,592
1,366
6,870
2,120
8,520
52,788

8
16
23
6
8
10
8
79

750
708
721
228
859
212
1065
668

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
2
2
100
7
5
71.43
10
10
100
1
1
100
1
1
100
2
2
100
3
3
100
26
24
92.31

429
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
สาขาทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพที่ 12
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เขต
จังหวัด
สุขภาพ

12

สงขลา
สตูล
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
ตรัง
พัทลุง
ภาพรวมเขต

อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน
<4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ
จานวน
จานวน
ผลงาน
การเกิดมีชีพ ทารกแรก
เกิดตาย
7,600
3,018
9,268
8,336
5,391
3,165
1,210
37,988

21
8
44
34
19
9
6
141

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.76
2.65
4.75
4.08
3.52
2.84
4.96
3.71

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ทารก จานวน ผลงาน
เกิดมีชีพ เตียง
ปี 2559 NICU
15,595
4,326
3,051
11,244
5,750
6,745
4,733
51,444

34
6
18
16
18
8
10
110

459
721
170
703
319
843
473
468

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
> 60%
จานวน จานวนโรงพยาบาล ผลงาน
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ตั้งแต่ระดับ ไปที่มีการคัดกรอง
F1 ขึ้นไป โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
4
4
100
2
1
50.0
4
4
100
3
3
100
4
0
0
3
3
100
3
3
100
23
18
78.26
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
Lagging Indicator
ประเทศ
31. อัตราตายทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน
โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
เกณฑ์เป้าหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
< 3.4
< 3.0
< 2.8
< 2.5
ต่อ 1,000
ต่อ 1,000
ต่อ 1,000
ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ
ทารกแรกเกิดมีชีพ
ทารกแรกเกิดมีชีพ
ทารกแรกเกิดมีชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
ประชากร
ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
กลุ่มเป้าหมาย
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
กรมการแพทย์
2. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
3. รวบรวมข้อมูลการตายของทารกแรกเกิดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเปรียบเทียบ
1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์
แหล่งข้อมูล
ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2)
2. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center
3. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล 1
A = จานวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน
รายการข้อมูล 2
B = จานวนทารกแรกเกิดมีชีพ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 1,000
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.6
3.4
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.2
3.0
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.0
2.8
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12 เดือน
2.6
2.5
1.
ประชุ
ม
ท
าเข้
า
ใจตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
วิธีการประเมินผล :
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. มีการสรุปข้อมูล
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
เอกสารสนับสนุน :
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
data
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559
2560
7
อัตราตายทารกแรกเกิด ต่อ
5
3.94
3.51
1,000 ทารกเกิดมีชีพ
1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผลและ 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
การดาเนินงาน
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
Lagging Indicator
ประเทศ
31. จานวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ
เตียง NICU หมายถึง ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานพยาบาลแต่ละระดับ
รวมถึงจานวนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์เป้าหมาย : จานวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
1:500
1:500
1:500
1:500
ทารกเกิดมีชีพ
ทารกเกิดมีชีพ
ทารกเกิดมีชีพ
ทารกเกิดมีชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ทารกที่เกิดรอดออกมามีชีวิต สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจานวนเตียง NICU พร้อมครุภณ
ั ฑ์และบุคลากรจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาล
ทุกแห่ง สังกัด สป. สธ. และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.
รายการข้อมูล 1
A = จานวนเตียง NICU
รายการข้อมูล 2
B = จานวนทารกเกิดมีชีพเฉลี่ยของ ปี 2558-2560
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(B/A)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
1:500 ทารกเกิดมีชีพ
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

1. ประชุมทาความเข้าใจตัวชี้วัด
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่จาเป็นสาหรับเตียง NICU ได้ครบทุกเขต
4. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้ง NICU
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.
2558
2559
2560
862
สัดส่วน NICU ในเขตสุขภาพ
754
690
583
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผลและ 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
2. กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ระดับส่วนกลาง)
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
Lagging Indicator
ประเทศ
31. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดเขียว

การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด หมายถึง การวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในทารกแรก
เกิดที่อายุ 48 ชม.หรือก่อนทารกกลับบ้านตามแนวทางการคัดกรอง
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไปที่มกี ารคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดเขียว
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
ประชากร
ทารกที่เกิดในโรงพยาบาลทุกคน
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการรายงานของผู้รบั ผิดชอบในเขตสุขภาพ ด้านทารกแรกเกิด
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.
รายการข้อมูล 1
A= โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดเขียว
รายการข้อมูล 2
B= โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไป
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วิธีการประเมินผล : 1. ประชุมทาความเข้าใจตัวชี้วัด
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง pulse oximeter
3. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดเขียว
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline
data

หน่วยวัด

รพ.F1
92.17%

ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559
2560
-

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F3 ขึ้น
ไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดเขียว
ผู้ให้ข้อมูลทาง
1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
วิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
หน่วยงาน
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลและ
2. กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548928
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
ดาเนินงาน
โทรสาร : 02-3548439
E-mail : wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome และ Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 2,SP 4 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
สถานการณ์
แนวโน้มการฆ่าตัวตายสาเร็จของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 - 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
และลดลงตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่ ส าคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะวิกฤตที่ส่ งผลต่ อ
สุขภาพจิต และภัยธรรมชาติต่างๆ (ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล, 2552) โดยแต่ละปี มีจานวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
ประมาณ 4,500 – 5,500 คน ซึ่งมีมากกว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากการถูกทาร้ายซึ่งมีประมาณปีละ 3,300 3,800 ราย (ส านักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข , 2546) จะเห็ นได้ว่า
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2553 – 255๘ อัตราการฆ่าตัวตายเริ่มมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นจาก 5.90 ต่อประชากรแสนคน
เป็น 6.47 ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. 2559 เป็น 6.35 ต่อประชากรแสนคน ดังภาพที่ 1

อัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร)

7.0
6.0

5.97

5.98

5.97

6.03

6.20

6.47
6.08

6.08

6.35

5.90

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2550

2551

2552

2553

2554 2555
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

ภาพที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2559
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com
เมื่อจาแนกรายเขตสุขภาพพบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จสูงที่สุด คิดเป็น 12.67
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2, 3, 9 และ 11 คิดเป็น 8.68, 8.16, 7.04 และ 6.39
ตามลาดับ ดังภาพที่ 2
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายสาเร็จนั้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิตแก่ผู้ใกล้ชิด
รวมถึงการสูญเสียแก่ประเทศในเชิงเศรษฐกิจ จากการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม ในการดูแลเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต รวมทั้งการเยียวยาจิตใจแก่ผู้ใกล้ชิด องค์การอนามัยโลกได้ให้
ความสาคัญ ต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี ร้อยละ 10 ของจานวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย
สาเร็จจะลดลง เทียบกับจานวนเดิม จึงได้จัดลาดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีข้อเสนอเชิงมาตรการ คือ การสร้างและบูรณาการนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย การเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันปัญหาการฆ่า
ตัวตาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคัดกรอง ประเมิน ระดับความ
เสี่ยง การช่วยเหลือเบื้องต้น และการติดตามเฝ้าระวังการทาร้ายตั วเองซ้า จะสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัว
ตายได้เป็นผลดี
14.0

12.67

อัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร)
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ภาพที่ ๒ อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 จาแนกรายเขตสุขภาพ
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแห่ง
2. บริการจิตเวชที่ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชสาคัญ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ โรคติดสุรา
โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น
4. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้าตามแนวทางมาตรฐาน
5. บูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1,2,3,5 : ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแห่ง
บริการจิตเวชที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชสาคัญที่เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ โรคติดสุรา โรค
ซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น และบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบือ้ งต้น ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่ - พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิต
- ผังไหลและทะเบียน
3,9 เดือน : ร้อยละ
เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน เวช/ยาเสพติดที่มภี าวะเร่งด่วน การดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด 80,90 ของหน่วย
ทางสุขภาพจิต (acute care) ใน ในระบบบริการเร่งด่วนในหน่วย บริการระดับ A - M2 ที่
หน่วยบริการ
บริการ
มีระบบบริการจิตเวช
- การจัดบริการจิตเวชที่ได้
- การประเมินตนเองและแผนการ เร่งด่วนตามบริบทและ
มาตรฐานตามแนวทาง
พัฒนาระบบบริการจิตเวชให้มี
สอดคล้องกับแนว
การพัฒนาระบบบริการ
ระดับสูงขึ้น
ทางการจัดบริการ acute
สุขภาพจิต
จากเดิม
care
- สนับสนุนองค์ความรู้ และ
- องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
3,9 เดือน : ร้อยละ
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ติดตาม การเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้
20,30 ของหน่วย
ดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย ในพื้นที่
พยายามฆ่าตัวตาย และสืบสวน บริการระดับ A - M1 ที่
รวมทั้งสืบสวนสาเหตุการฆ่าตัว สาเหตุการฆ่าตัวตาย
มีบริการจิตเวชที่มี
ตาย
- กิจกรรมรณรงค์ และสื่อสร้าง มาตรฐานในระดับ 1
- กาหนดผู้รับผิดชอบ สื่อสารและ ความตระหนัก
6 เดือน : ร้อยละ 60 ของ
ประชาสัมพันธ์แนวทาง การ
เรื่องฆ่าตัวตายในพื้นที่
อาเภอที่มี DHB มี
ดาเนินงานของระบบการดูแล
- แผนงานการป้องกันปัญหาการ การบูรณาการกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ที่มคี วามเสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ โดย
สร้างความตระหนักของ
ฆ่าตัวตายแก่หน่วยบริการ
บูรณาการกับกลไกท้องถิ่น
ประชาชนทั่วไป
สาธารณสุขทั่วประเทศ
และญาติ แกนนาชุมชน
ในเรื่องสัญญาณเตือน
ของการฆ่าตัวตายและ
การช่วยเหลือเบื้องต้น
12 เดือน :
ร้อยละ 70 ของจังหวัดใน
เขตสุขภาพ ที่มีอัตราการ
เข้าถึงผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ผา่ น
ค่าเป้าหมาย
(โรคซึมเศร้า≥ร้อยละ55)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติด
สุราเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา (ร้อยละ 1)
ร้อยละ 9 ของ
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 : การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้าตาม
แนวทางมาตรฐาน
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่ พัฒนาฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย
การบันทึกประวัติการฆ่าตัวตาย ใน 3 เดือน : ร้อยละ 50
เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน ระดับประเทศให้สามารถสะท้อน รง. 506S และการจัดทา
ของหน่วยบริการ ใน
ข้อมูลที่ครอบคลุมและทันสมัย
ฐานข้อมูลระบบรายงาน
เขตสุขภาพที่มีบริการ
พัฒนาข้อมูลการเข้าถึงบริการ
โรคจิตเวชที่มีความเสี่ยง
ติดตามดูแลต่อเนื่อง
โรคจิตเวชที่สาคัญต่อการก่อ
ต่อการทาร้ายตนเองและผู้อื่นสูง ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัว และระบบการเยี่ยมติดตาม
และมีการบันทึกข้อมูล
ตาย
ต่อเนื่องของผู้ป่วย
ในโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพ (43
แฟ้ม)
9 เดือน : ร้อยละ 80
ของหน่วยบริการ
มีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายาม ฆ่า
ตัวตาย และบันทึก
ข้อมูลในโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
(43 แฟ้ม)
12 เดือน :
- ร้อยละ 90 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า
ในระยะเวลา 1 ปี
- ร้อยละ 2 ของจานวนผู้
ฆ่าตัวตาย สาเร็จลดลง
จากเดิม

ข้อมูลผลการดาเนินงาน อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
44.14
48.50
Small Success
3 เดือน
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการระดับ A - M2 ที่มี
ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน
ตามบริบทและสอดคล้องกับ
แนวทางของการจัดบริการ
acute care
- ร้อยละ 20 ของหน่วย
บริการระดับ A - M1 ที่มี
บริการจิตเวชที่มีมาตรฐานใน
ระดับ 1
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพที่มี
บริการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้
พยายามฆ่าตัวตายและมีการ
บันทึกข้อมูลในโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43
แฟ้ม)

6 เดือน
- ร้อยละ 60 ของอาเภอ ที่มี
DHB มีการบูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไป และญาติ แกน
นาชุมชน ในเรื่องสัญญาณเตือน
ของการฆ่าตัวตาย และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

9 เดือน
- ร้อยละ 90 ของ
หน่วยบริการระดับ A - M2 ที่
มีระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
สอดคล้องกับแนวทาง การ
จัดบริการ acute care
- ร้อยละ 30 ของหน่วย
บริการระดับ A -M1 ที่มี
บริการจิตเวชที่มีมาตรฐาน
ในระดับ 1
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายามฆ่าตัวตาย
และบันทึกข้อมูลใน
โครงสร้าง มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
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12 เดือน
- ร้อยละ 70 ของจังหวัด
ในเขตสุขภาพ ที่มีอัตรา
การเข้าถึงผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า
ที่ผ่านค่าเป้าหมาย
(โรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 55)
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคติด
สุราเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (ร้อยละ 1)
- ร้อยละ 9 ของผู้ป่วย
โรคสมาธิสั้น เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต
- ร้อยละ 90 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า
ในระยะเวลา 1 ปี

441
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน
- ร้อยละ 2 ของจานวนผู้
ฆ่าตัวตายสาเร็จลดลงจาก
เดิม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต สานัก/กอง สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.ณัฐกร จาปาทอง

นพ.บุรนิ ทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์
สานัก/กอง โรงพยาบาล
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต
สานัก/กอง สานักบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต

หมายเลขโทรศัพท์/
ประเด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
Tel. 0-4320-9999
อัตราการฆ่าตัวตาย
Mobile. 08-1805-2420
สาเร็จ
e-mail :
n_jumpathong@hotmail.com
Tel. 0-2590-8207
Mobile. 08-9666-7553
e-mail :
burinsura@hotmail.com
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อัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ

442

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
เชิงปริมาณ
ประเทศ
35. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
การฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ การกระทาของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ
เจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่ง
อาจจะกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทาโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทาได้
สาเร็จ
เกณฑ์เป้าหมาย : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
≤ 6.3 ต่อประชากร ≤ 6.3 ต่อประชากร ≤ 6.0 ต่อประชากร ≤ 6.0 ต่อประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
วัตถุประสงค์
1. ทาให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสีย่ งระหว่างกลุ่มบุคคล สถานที่
ช่วงเวลา เมื่อนามาเปรียบเทียบกัน
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การกาหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
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เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการระดับ A - M2 ที่
มีระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
สอดคล้องกับแนวทาง
ของการจัดบริการ
acute care
- ร้อยละ 20 ของหน่วย
บริการระดับ A - M1 ที่
มีบริการจิตเวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพที่มี
บริการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายและมีการบันทึก
ข้อมูลในโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
(43 แฟ้ม)
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
- ร้อยละ 60 ของ
อาเภอที่มี DHB มี
การบูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไป และ
ญาติ แกนนาชุมชน ใน
เรื่องสัญญาณเตือนของ
การฆ่าตัวตาย และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

รอบ 9 เดือน
- ร้อยละ 90 ของ
หน่วยบริการระดับ A - M2
ที่มีระบบบริการ จิตเวช
เร่งด่วนตามบริบท และ
สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดบริการ acute care
- ร้อยละ 30 ของ
หน่วยบริการระดับ A - M1 ที่
มีบริการจิตเวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายามฆ่าตัว
ตาย และบันทึกข้อมูลใน
โครงสร้าง มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)

รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 70 ของจังหวัดใน
เขตสุขภาพที่มีอัตรา
การเข้าถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่ผ่านค่าเป้าหมาย
(โรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 55)
- ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ติดสุราเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปีทผี่ ่าน
มา (ร้อยละ 1)
- ร้อยละ 9 ของผู้ป่วยโรค
สมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต
- ร้อยละ 90 ของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้าย
ตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
- ร้อยละ 2 ของจานวนผูฆ้ ่า
ตัวตายสาเร็จลดลงจากเดิม

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ (เป้าหมาย ≤ 6.3
ต่อประชากรแสนคน)

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ (เป้าหมาย ≤ 6.0
ต่อประชากรแสนคน)

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ (เป้าหมาย ≤ 6.0
ต่อประชากรแสนคน)

ปี 2563 :

ปี 2564 :
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วนประชากรแสนคน
และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ
1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
รวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
การฆ่าตัวตาย
อัตราต่อ
6.08
6.47
6.35
สาเร็จ
ประชากร
แสนคน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน

1. นายแพทย์ณัฐกร จาปาทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4320-9999 ต่อ 63111
โทรศัพท์มือถือ : 08-1805-2420
โทรสาร : 0-4322-4722
E-mail : n_jumpathong@hotmail.com
2. นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4320-9999 ต่อ 63136
โทรศัพท์มือถือ : 09-4905-8877
โทรสาร : 0-4322-4722
E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com
3. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4320-9999 ต่อ 63308
โทรศัพท์มือถือ : 081–7118692
โทรสาร : 0-4322-4722
E-mail : orapin545@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4320-9999 ต่อ 63308
โทรศัพท์มือถือ : 09-4905-8877
โทรสาร : 0-4322-4722
E-mail : orapin545@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการ
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
เชิงปริมาณ
จังหวัด
34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
การเข้าถึงบริการ หมายถึ ง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการ
บริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์
วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic
and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจาแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of
Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส
โรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด)
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
≥ ร้อยละ 55
≥ ร้อยละ 60
≥ ร้อยละ 65
≥ ร้อยละ 70
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาที่ทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องทาให้ลดความรุนแรง
และระยะเวลาการป่วยของโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้า
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนที่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคจิ ต เวชที่ มี อ าการสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย โรค Depressive
Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กร
อนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health
Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1,
F38.x และ F39.x
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึง
บริการ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วทาการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมุลของปีงบประมาณ 2552 – ปีก่อนปี
ที่ต้องการวัด (เช่น ต้องการวัดผลการเข้าถึงบริการปี 2560 ต้องนาข้อมูลปี 2560 รวมกับข้อมูล
ของปี 2552 - 2559) โดยประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ
แล้วนาเสนอผลที่ www.thaidepression.com
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ ได้ แ ก่ 1) วั น ที่ เ ข้ า รั บ การบริ ก าร 2) ค าน าหน้ า 3) ชื่ อ 4) นามสกุ ล
5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อาเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า
11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว)
ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงานมายัง
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดาเนินการได้ดังนี้
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กาหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศ
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail :
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD ส่ง
ทางไปรษณีย์
3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com สาหรับ
หน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online
ทั้ งนี้ กรมสุ ข ภาพจิ ต โดยโรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ์ จะรั บ ด าเนิ น การรวบรวมพร้ อ ม
ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการส่งตามข้อ
1-2
คาอธิบายสูตร:
 ตัวตั้ง คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งราย
เก่าและรายใหม่ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีที่
ต้องการวัด) ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุก
จังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 ตัวหาร คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้ง
ประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551
โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจานวน 19,000
ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเป็น Major Depressive
episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจาปี....(จะใช้ประชากรประจาปี
ย้อนหลังไป 1-2 ปี เนื่องจากปีที่จะวัดยังไม่มีรายงาน เช่น ในปีงบประมาณ 2560 จะฐาน
ประชากรประจาปี 2558) ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ ารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง
ปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด)
B = จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสารวจ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4
รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 55

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 60

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 65

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 70

รวบรวมข้อมูลผลการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐานข้อมูล 43
แฟ้ม โดยการรับข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขเป็นรอบ
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ไตรมาส ที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานที่กาหนดและทาการรวมผลการดาเนินงานในปีปัจจุบัน
เข้ากับผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2552 - ปีที่ต้องการจะวัดในฐานข้อมูลการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แล้ววิเคราะห์ประมวลผล และ
นาเสนอเป็นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศที่ www.thaidepression.com
ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.thaidepression.com
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
อัตราการเข้าถึงบริการ
ร้อยละ
36.76
44.14
48.50
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกที่ได้จากการ
สารวจ
1. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-352599
โทรศัพท์มือถือ: 089-9494885
โทรสาร : 045-352598
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-352599
โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751
โทรสาร : 045-352598
E-mail : virgojinny12@gmail.com
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-352599
โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751
โทรสาร : 045-352598
E-mail : virgojinny12@gmail.com
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 3 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
สถานการณ์
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย และอุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทย มีผู้ป่วย Sepsis ประมาณ
175,000 ราย/ต่อปี และมีผู้ป่วย Sepsis เสียชีวิต ประมาณ 45,000 ราย/ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดแล้วพบว่า มี
ผู้ป่วย sepsis 1 ราย เกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และ มีผู้ป่วย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป็น
ความสูญเสียอย่างมากมาย แม้ว่าปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้า
ในการรักษาโรคติดเชื้อคือมียาต้านจุลชีพที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตได้ดีขึ้น แต่อัตราตายของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงสูง โดยอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดในประเทศไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ที่ร้อยละ 32.03
กลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติการ เพื่อทาให้การดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ประสบ
ความสาเร็จ ประกอบไปด้วย
1. การสร้ า งทีม งานคอยประสานงานและติด ตามตัว ชี้วั ด ในโรงพยาบาลทุ กแห่ ง โดยในแต่ ล ะ
โรงพยาบาลควรต้องมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และต้องมี ผู้รับผิดชอบ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis case manager) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลอย่างน้อย
1 คน
2. เน้นการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว (early detection) โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัดกรองการติด
เชื้อในกระแสเลือด เพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทยก็มีการ
ใช้ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score ช่วยในการคัดกรอง
3. จัดทาแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น (early resuscitation) โดยทาเป็นรูปแบบมาตรฐาน
checklist เน้นการปฏิบัติงานให้ครบ (sepsis bundles)
4. จัดทาแนวทางการการส่งต่อที่ชัดเจนเพื่อทาให้เกิดการสื่อสารและดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างช่องทางด่วนช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
และสามารถเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนักไอซียูได้อย่างรวดเร็ว (Sepsis Fast Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียู
ว่างและสามารถรับผู้ป่วยได้
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6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลในทุกโรงพยาบาล เพื่อรับทราบปัญหาที่
เกิดขึ้นและสร้างแนวทางการพัฒนางานต่อไปให้สาเร็จมากยิ่งขึ้น
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดโดยผ่านประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น ดังนี้
1. มีการติดตามตัวชี้วัด output คือ อัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis ให้ได้น้อย
กว่าร้อยละ 30 [รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)]
2. มีการติดตามตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ในกลุ่ม
ผู้ป่วย community-acquired sepsis ได้แก่
- อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90
- อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90
- อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตรสาหรับผู้ใหญ่)ใน 1 ชม.แรก ≥ ร้อยละ 90 (ในกรณี
ไม่มีข้อห้าม)
- อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) เป็นต้น ภายใน 3 ชม.หลัง
ได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ตัวชี้วัดหลัก (ตัวชี้วัด Output)
เป้าหมาย
อัตราการเสียชีวิต จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ชนิด
community-acquired
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 30
ในกลุ่มผู้ป่วย [รวมผู้ป่วยที่
ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่
นับรวมผู้ป่วย palliative
(รหัส Z 51.5)]

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. มีคณะทางาน sepsis เป็น
ทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ
2. มีผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis
case manager) ในแต่ละ
โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์และพยาบาลอย่างน้อย
1 คนเพื่อคอยติดตามตัวชี้วัด
และแจ้งผลให้คณะทางาน
รับทราบทุกไตรมาส
3. รายงานผลจากฐานข้อมูล
HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละ
โรงพยาบาลโดยนาเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ
ภาพรวมของเขตสุขภาพให้
คณะทางานรับทราบทุกไตรมาส

แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามอัตราการเสียชีวิต
จากภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย
community-acquired
sepsis จากฐานข้อมูล HDC
หรือฐานข้อมูลของแต่ละ
โรงพยาบาลโดยนาเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ
ภาพรวมของเขตสุขภาพทุก
ไตรมาส (โดยการตรวจ
ราชการกรณีปกติ)
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ปี 2561 น้อยกว่าร้อย
ละ 30 และลดลงถึง
น้อยกว่าร้อยละ 22 ในปี
2565 ตามลาดับ
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. ตัวชี้วัดย่อย (ตัวชี้วัด Process)
เป้าหมาย
- อัตราการได้รับ Antibiotic
ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาได้รับ
การวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90
- อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้
Antibiotic ≥ ร้อยละ 90
- อัตราการได้รับ IV 30
ml/kg (1.5 ลิตร สาหรับ
ผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก ≥ ร้อย
ละ 90 (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
- อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแล
แบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล
2-3 ) ภายใน 3 ชม.หลังได้รับ
การวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. การสร้างทีมงานคอย
ประสานงานและติดตาม
ตัวชี้วัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง
2. เน้นการค้นหาผู้ป่วยได้
รวดเร็ว (early detection)
โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัด
กรองการติดเชื้อในกระแสเลือด
ได้แก่ qSOFA score, SOS
score หรือ Early warning
score
3. จัดทาแนวทางการดูแล
รักษาเบื้องต้น (early
resuscitation) โดยทาเป็น
รูปแบบมาตราฐาน checklist
เน้นการปฎิบตั ิงานให้ครบ
(sepsis bundles) โดย
เฉพาะที่ห้องฉุกเฉินของทุก
โรงพยาบาลในจังหวัด
4. จัดทาแนวทางการการส่งต่อ
ภายในจังหวัดที่ชัดเจนเพื่อทา
ให้เกิดการสื่อสารและดูแล
อย่างต่อเนื่อง
5. มีการเตรียมจัดยา
Antibiotic IV พื้นฐานตาม
แนวทางการดูแลติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ได้แก่
Ceftriazone เป็นต้น และมี
การเตรียมจัดขวด
Hemoculture ไว้ที่ห้องฉุกเฉิน
ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัด
6. สร้างช่องทางด่วนช่วยให้
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงได้รับการดูแลอย่าง
ทันท่วงทีและสามารถเข้ารับ
การดูแลในหอผู้ป่วยหนักไอซียู
ได้อย่างรวดเร็ว (Sepsis Fast
Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียู
ว่างและสามารถรับผู้ป่วยได้

แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามตัวชี้วัดจาก
ฐานข้อมูลของแต่ละ
โรงพยาบาลหรือ โปรแกรม
SepNet หรือด้วยวิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบอื่นๆ โดยนาเสนอ
ในภาพรวมของจังหวัด และ
ภาพรวมของเขตสุขภาพทุก
ไตรมาส
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ)
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))

Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ทีม service plan สาขา
อายุรกรรม มีการนาตัวชี้วัด
หลักและตัวชี้วัดย่อย ใหม่
(output and process)
มาใช้เป็นแนวทางการตรวจ
ราชการ ในทุกจังหวัดและ
ทุกเขต

ทีม service plan สาขา
อายุรกรรม มีการจัดทาฐานข้อมูล
สาหรับวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดย่อย ใหม่ (output and
process) ในทุกจังหวัดและทุก
เขต

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย
ใหม่ (output and
process) มีความถูกต้อง
ของข้อมูล ในทุกจังหวัดและ
ทุกเขต

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัด
ย่อย ใหม่ (output and
process) ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มากกว่า
40 จังหวัด

ตารางประกอบคานิยาม
ตารางที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature >38°C or <36°C
Heart rate >90 beats/min
Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg
WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %
ตารางที่ 2 Tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output <0.5 mL/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 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 )
ตารางที่ 3 qSOFA (quick SOFA) score ในการประเมิน 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
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ตารางที่ 4 SOS score (search out severity)

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
ระดับ 0 (Level 0)
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital
ระดับ 1 (Level 1)
Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels
of care, whose needs can be met on an acute ward with additional advice and support from
the critical care team
ระดับ 2 (Level 2)
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single
failing organ system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of
care
ระดับ 3 (Level 3)
Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together
with support of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring
support for multi-organ failure
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ตารางที่ 5 Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration
Criteria
Point Value
Systolic BP (mmHg)
≤70
+3
71-80
+2
81-100
+1
101-199
0
≥200
+2
Heart rate (beats per minute)
<40
+2
41-50
+1
51-100
0
101-110
+1
111-129
+2
≥130
+3
Respiratory rate (beats per minute)
<9
+2
9-14
0
15-20
+1
21-29
+2
≥30
+3
Temperature in °C (°F)
<35 (<95)
+2
35–38.4 (95–101.12)
0
≥38.5°C (101.3)
+2
Interpretation MEWS
- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an
intensive care unit.
- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for
patient.
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ตัวอย่างแบบบันทึก ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (รวมตัวชี้วัดย่อย)
ปีงบประมาณ 2561
ชื่อโรงพยาบาล............................................................. H code ............................................
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

จานวนผู้ป่วยทั้งหมด

2

จานวนผู้ป่วยตายทั้งหมด
(รวมปฏิเสธการรักษาที่กลับไปเสียชีวิต
ที่บ้าน)

3

อัตราตาย

4

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1
ชม. (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)≥
ร้อยละ 90

5

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้
Antibiotic ≥ ร้อยละ 90

6

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1
ชม.แรก ≥ ร้อยละ 90 (ในกรณีไม่มีข้อ
ห้าม)

7

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) ภายใน 3
ชม.หลังได้รับการวินจิ ฉัย ≥ ร้อยละ 30

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.– ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.–มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.– มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.–ก.ย.)

รวม

หมายเหตุ :
1. นับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)

นิยามการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย (ตัวชี้วัด Process)
1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
สูตรคานวณ =

จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
จานวนผู้ป่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

455
2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดยนับจากเวลา
วินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)
สูตรคานวณ =

จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

X 100

3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร (สาหรับผู้ใหญ่)
ภายใน 1 ชม. แรกหลังวินิจฉัย
สูตรคานวณ =

จานวนผูป้ ่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม.
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

X 100

4. อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3) ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วสามารถได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3) เช่น ICU ภายใน 3 ชม. (Sepsis
Fast Track)
สูตรคานวณ =จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต ภายใน 3 ชม.
จานวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่
ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามคานิยามที่
กาหนด
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

LE
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม
Lagging Indicator
ประเทศ
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย
ภาวะsevere sepsis หรือ septic shock
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อใน
ร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue
hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ
hypotension ก็ได้
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปว่ ยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อใน
ร่างกาย 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 sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน
โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
3. กลุม่ เป้าหมาย คือ ในการดาเนินการปี 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม
community – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกันทั้ง
ประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรอง
ผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง เพี่อนาไปสู่การวินิจฉัย
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไป ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการคัดกรอง (sepsis
screening tools) ได้แก่ qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3) หรือ SOS score
(search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)หรือ Modified Early
Warning Score(ตารางที่ 5) เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยได้
5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ
ของแต่ละโรงพยาบาล
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง เป็นภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญพบว่าอัตรา
อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับ
ยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษา
ผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะ
ต่างๆ ทางานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย
การทางานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
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เกณฑ์เป้าหมาย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 22ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis และ น้อยกว่าร้อยละ 46 ในกลุ่มผู้ป่วย
hospital-acquired sepsis
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 65
30
28
26/50
24/48
22/46
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชือ้ ในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
โดยนาเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต(dead)จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2 ใน Principle
Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity
(complication) และไม่นับรวมผูป้ ่วย palliative (รหัส Z 51.5)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อนากลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R 57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวม
ที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นบั รวมผู้ป่วย
palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจาหน่าย (Discharge status) = 2
ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจาหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
รายการข้อมูล 3
C = จานวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อนากลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R 57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวม
ที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นบั รวมผู้ป่วย
palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจาหน่าย (Discharge status) = 2
ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจาหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดขี ึ้น
รายการข้อมูล 4
D = จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2 ใน Principle Diagnosis และ
Comorbidity ไม่นับรวมทีล่ งใน Post Admission Comorbidity (complication)
และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A+C) / D ×100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
1. มีคณะทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
3. มีผลการติดตามกากับการดาเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
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ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

ปี 2564:
รอบ 3 เดือน

รอบ 3 เดือน
ปี 2565:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 30

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด communityacquired sepsis น้อย
กว่า ร้อยละ 30

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 28

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด communityacquired sepsis น้อย
กว่า ร้อยละ 28

รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 26 และ hospitalacquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด communityacquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 26 และ hospitalacquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 50

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

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด communityacquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 24 และ

รอบ 6 เดือน
hospital-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 48
รอบ 6 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 22 และ hospitalacquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 46
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รอบ 9 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
hospital-acquired sepsis
น้อยกว่าร้อยละ 48
รอบ 12 เดือน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด communityacquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 22 และ hospitalacquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 46
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วิธีการประเมินผล :

1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยนาเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
2. เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช้อัตราความสาเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้
คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
อัตราตายสูง อัตราตายสูง อัตราตายได้ อัตราตาย อัตราตาย
กว่าเกณฑ์ กว่าเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ต่ากว่า
ต่ากว่า
เป้าหมายที่ เป้าหมายที่
เป้าหมายที่
เกณฑ์
เกณฑ์
กาหนด
กาหนด
กาหนด รายปี เป้าหมาย เป้าหมาย
มากกว่า
มากกว่า
อยู่ในช่วง
ที่กาหนด ที่กาหนด
ร้อยละ 10 ร้อยละ 5
มากกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า
น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ร้อยละ 10
ไม่เกิน ร้อยละ 5

เอกสารสนับสนุน :

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
อัตราตายผู้ป่วย
ร้อยละ
35.40
34.79
32.03
ติดเชื้อใน
กระแสเลือด
แบบรุนแรง
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์มือถือ: 081-6125891 E–mail :drpojin@yahoo.com
2. นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ
นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โทรศัพท์มือถือ: 081-421 7606 E–mail :kittii04@yahoo.com
3. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์มือถือ: 081- 596 8535 E–mail :mr.sepsis@yahoo.com
4 .นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลาปาง
โทรศัพท์มือถือ: 088-251 8036 E–mail :crisis27@gmailcom
หน่วยงานประมวลผลและ 1. กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ระดับส่วนกลาง)
3. สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081-935 7334
โทรสาร 02-965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักยุทธศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590 6347 โทรศัพท์มือถือ : 089-959 4499
โทรสาร 02-591 8279
E-mail : eva634752@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 4 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์
สถานการณ์
อัตราป่วยตายในเด็กตากว่า 5 ปี มากกว่า 50% เป็นการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดซึง SP NB ดูแล
ส่วนในเด็กเล็กโรคทีทาให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ ปอดบวม ข้อมูลปี 2560 มีอุบัติการณ์ของโรคปอดบวมในเด็ก
เพิมขึ้น 20 % จากปีก่อน อัตราป่วยตายปอดบวมในเด็กตากว่า 5 ปี ในปี 2560 เป็น 0.3 % ( เทียบกับ
ปี 2559 เป็น 0.28 %) ส่วนใหญ่เด็กทีเสียชีวิต 50 % เป็นกลุ่มอายุ น้อยกว่า 6 เดือน ภาพรวมทุกเขตมี
อัตราการป่วยตายในเด็ก < 1% ( ผ่านเกณฑ์baseline มาตรฐานทีกาหนดไว้ ) โดยสูงที เขต 12 = 0.5 %
เขต 2 = 0.47 % เขต 4 = 0.46 % เขต 5 และเขต 10 = 0.4% พบว่าบางจังหวัด ทีอัตราป่วยตายสูง
มากกว่า 1 % เช่น จังหวัดนราธิวาส ซึงเด็กส่วนใหญ่ทีเสียชีวิตมีโรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจแต่กาเนิดรอการ
ผ่าตัด จังหวัดตาก พื้นทีชายแดน ซึงข้อมูลบางส่วน HDC รวมเด็กต่างด้าวอยู่ด้วย ปัจจัยส่วนหนึงทีทาให้เด็ก
ป่วยมากและอัตราเสียชีวิตไม่ลดคือ การระบาดของ seasonal flu ปี 2560
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. มี ก ารคณะกรรมการระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ สาขากุ ม ารเวชกรรม ทั้ ง ระดั บ เขต, ระดั บ จั ง หวั ด , ระดั บ
โรงพยาบาล
๒. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด.
๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพือพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผลการพัฒนา
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ทีต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น ๑. มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับ
จังหวัด, ระดับโรงพยาบาล
- จัดตั้งคณะกรรมการ
มีเอกสาร มีรายงานการ
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
ประชุม
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น ๒. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับ
จังหวัด
- จัดทาแผนพัฒนา
มีแผนพัฒนาปี 2561
- มีแผนชัดเจน
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น ๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพือพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผลการ
พัฒนา
- จัดอบรม ARIC,
- ตรวจรายงานกิจกรรม
- จัดอบรม ARIC จริง
- กิจกรรมคุณภาพทบทวน
- จัดกิจกรรมคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจริง
- จัดอบรมการใช้เครืองช่วย - ตรวจรายงานกิจกรรม
- จัดอบรมการใช้เครืองช่วย
หายใจในเด็ก
หายใจในเด็กจริง
- นิเทศ ติดตาม
- ตรวจรายงานกิจกรรม
- นิเทศ ติดตามจริง
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ
10 เทียบกับปีที่ผ่านมา (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
๓ เดือน
1. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบชัดเจน
2. มีแผนการพัฒนาชัดเจน

๖ เดือน
1. มีแผนพัฒนาชัดเจน
2. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของ เพือ
พัฒนาศักยภาพ

๙ เดือน
๑๒ เดือน
1. มีระบบสนับสนุน
1.ประเมินอัตราป่วยตายโรค
ทรัพยากร คน เงิน ของ เพือ ปอดบวมในเด็กลดลง
พัฒนาศักยภาพ และกากับ
ติดตามผลการพัฒนา

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : จานวนโรงพยาบาล M2 ในเขต สามารถดูแลเด็กใช้เครื่องช่วยหายใจ
(นับรวมเครืองแบบ noninvasive ventilation,HHFNC) เพิมขึ้น
สถานการณ์
นโยบาย Service plan มีเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด โดยมีโรงพยาบาล M2 เป็น Node
ใหญ่ ใ นการพั ฒ นา ซึ งต้ อ งมี แ พทย์ ส าขาหลั ก และสามารถดู แ ลผู้ ป่ ว ยหนั ก สามารถผ่ า ตั ด ได้ ต ามเกณฑ์
โรงพยาบาล M2 สาขากุมารเวชกรรม ต้องมีกุมารแพทย์ 2 คน ต้องสามารถดูแลผู้ป่วยทีใช้เครืองช่วยหายใจ
ได้ ข้อมูลโรงพยาบาล M2 88 แห่ง ในปี 2559 มีโรงพยาบาลทีสามารถดูแลผู้ป่วยทีใช้เครืองช่วยหายใจได้
30 % แต่ปี 2560 เพิมเป็น 51 % ของโรงพยาบาล M2 (นับรวม noninvasive-ventilator, Heated
Humidified High flow nasal cannula, HHHFNC ) คณะกรรมการ SP เห็นความสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลผู้ป่วยทีใช้เครืองช่วยหายใจได้ ทุกแห่งในอนาคต
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. มีการจัดทาแผนพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลผู้ป่วยทีใช้เครืองช่วยหายใจได้ ระบบ
บริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต , ระดับจังหวัด
๒. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร เพือพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผลการพัฒนา
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ทีต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น ๑. มีการจัดทาแผนพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลผู้ป่วยทีใช้เครืองช่วย
หายใจได้ระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด
- จัดทาแผนพัฒนา
มีแผนพัฒนาปี 2561
- มีแผนชัดเจน
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น ๒. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร เพือพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผลการพัฒนา
- จัดอบรมการใช้เครืองช่วย - ตรวจรายงานกิจกรรม
- จัดอบรมการใช้เครืองช่วย
หายใจในเด็ก และจัดหา
หายใจในเด็กจริงและจัดหา
เครืองช่วยหายใจ ใน
เครืองช่วยหายใจ ใน
โรงพยาบาล M2 เป้าหมาย
โรงพยาบาล M2 เป้าหมาย
- นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามจริง
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ตั ว ชี้ วั ด ก ากั บ ติ ด ตาม : จ านวนโรงพยาบาล M2
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))

ในเขต สามารถดู แ ลเด็ก ใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ

Small Success
๓ เดือน
๑. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบชัดเจน
๒. มีแผนการพัฒนา
ชัดเจน

๖ เดือน
๑. มีแผนพัฒนาชัดเจน
๒. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร เพือพัฒนา
ศักยภาพ

๙ เดือน
๑. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร เพือพัฒนา
ศักยภาพ และกากับติดตาม
ผลการพัฒนา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑๒ เดือน
๑. จานวนโรงพยาบาล M2 ในเขต
สามารถดูแลเด็กใช้เครืองช่วยหายใจ
(นับรวมเครืองแบบ noninvasive
ventilation,HHFNC) เพิมขึ้น เทียบ
กับปี 2560
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เชิงปริมาณ
เขต
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์หมายถึง เด็กอายุ 1 เดือนถึง 5ปี
บริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม (รหัส ICD 10 J12-18) ในโรงพยาบาลทุกระดับ (A-F3)
ลดลงร้อยละ 10 หมายถึง เด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบรู ณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม (รหัส ICD
10 J12-18) ในสถานบริการลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผา่ นมา

เกณฑ์เป้าหมาย:
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 65
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์
ประชากร
เด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวม
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
การรายงาน 43 แฟ้มของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
HDC/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
รายการข้อมูล 1
A = จานวนเด็กไทยตายจากโรคปอดบวม อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบรู ณ์
รหัสโรคหลัก PDx J12-18 ในโรงพยาบาลทุกระดับ (A-F3)
รายการข้อมูล 2
B =ผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็กไทยรหัสโรคกลุ่มเดียวกันเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) ×100
ระยะเวลา
ไตรมาส 2 และ 4
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1-3
ขั้นตอน 2 - 3
ขั้นตอน 3 - 4
ลดลงร้อยละ 10
วิธีการประเมินผล : ตามขั้นตอนดังนี้
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน รพช.แม่ข่าย
(Node)
2. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตาม
ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
3. มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
4.วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน : 1. เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

Baseline data

หน่วยวัด

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมใน
เด็ก อายุ 1 เดือน -5 ปี
บริบูรณ์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.
2559
2560
2561
0.28
0.3
-

1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006
2.นางสมสินี เกษมศิลป์ โทรศัพท์ 025901637
กองบริหารการสาธารณสุข

1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006
2.นางสมสินี เกษมศิลป์ โทรศัพท์ 025901637
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 5 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
สถานการณ์
การตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) ยังสูงกว่าเป้าหมายข้อมูลมาจาก MCH Board MCH
Board 12 เขต จากหลักฐานทางวิชาการการตายจากภาวะ PPH ป้องกันและรักษาได้ได้ร้อยละ 93 และการ
ตายของมารดาจาก PPH เกิดขึ้นใน 2 ชั่วโมงของการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าของ
การดูแลรักษา การตายของมารดาในปี พศ. 2560 เกิดจากภาวะ PPH ร้อยละ 36 บทบาทและความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับ จังหวัด ทีมสหสาขาวิชาชีพสูติกรรม การวางระบบบริการ
จัดการในการป้องกันและรักษา PPH เช่น มีการใช้ถุงตวงเลือดในการประเมินการเสียเลือด มีการป้องกันและ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดตาม CPG มียาและคลังเลือด การมีการวางเป้าหมายความสาเร็จของการ PPH
(Timing of PPH Treatment) และการส่งต่อแบบ Obstetrics Fast Tract มีการวางเป้าหมายในการรักษา
ด้วยการผ่าตัดกรณีที่การรักษาด้วยยาล้มเหลว มีส่วนสาคัญในการลดการตายของมารดาจากภาวะ PPH
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด, ระดับโรงพยาบาล
๒. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด
๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผลการพัฒนา
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด,
ระดับโรงพยาบาล
- จัดตั้งคณะกรรมการ
มีเอกสาร มีรายงาน
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
การประชุม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับ
จังหวัด
- จัดทาแผนพัฒนา
มีแผนพัฒนาปี 2561
- มีแผนชัดเจน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกากับติดตามผล
การพัฒนา
- กิจกรรมคุณภาพทบทวน - ตรวจรายงานกิจกรรม
- จัดกิจกรรมคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย
ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจริง
- นิเทศ ติดตาม
- ตรวจรายงานกิจกรรม
- นิเทศ ติดตามจริง
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด
(Template))
Small Success
รอบ 3 เดือน
1. มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูต-ิ นรี
เวชกรรม ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ เพื่อทาบทบาท
หน้าที่ในการกาหนดกรอบ
และแนวทางพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูต-ิ นรี
เวชกรรม มีการวิเคราะห์
การตายของมารดาระดับ
จังหวัดและวางมาตรการใน
การป้องกันและรักษา
2. มีการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขา
สูต-ิ นรีเวชกรรม มีการวาง
มาตรการป้องกันการตาย
ของมารดาจากภาวะตก
เลือดหลังคลอด และมีการ
นาแนวทางไปใช้ปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบและเชื่อมโยงทั้ง
รพช./รพท./รพศ.

รอบ 6 เดือน
ดาเนินการข้อที่ 1-2
3. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร
คน เงิน ของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node)
และกากับติดตามผลการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ
นรีเวชกรรม
- มีการนิเทศเสริมพลังงาน
อนามัยแม่และเด็กเพื่อลดการ
ตายของมารดาโดยระดับเขตลง
เยี่ยมระดับจังหวัด ระดับจังหวัด
ลงเยี่ยมระดับอาเภอ
- มีการพัฒนาและดาเนินการ
เช่น มีการใช้ถุงตวงเลือด ในการ
ประเมินการเสียเลือดหลังคลอด
- มี CPG/Standing order ของ
PPH ใน รพช.
- มีการวางเป้าหมายในการดูแล
รักษาในเรื่องระยะเวลาในการ
ดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดที่
ชัดเจน เช่น การรักษา PPH
ด้วยยา ตามมาตรฐานการรักษา
แล้วเลือดไม่หยุดภายใน 30
นาที ต้องมีการประสานการส่ง
ต่อแบบ obstetrics fast tract
- มีการพัฒนาทีมที่ดูแลวิกฤติ
ทางสูติกรรมและมีการซ้อม
สถานการณ์จาลองอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดาเนินการข้อที่ 1-3
อัตราตายมารดาจากการ
4. มีการจัดทาระบบข้อมูล
ตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ
ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่าย
0
ผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/
เขตสุขภาพ
5. วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง และ เสนอผู้บริหาร
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย:
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ0
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอน1-2
วิธีการประเมินผล :

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
05
เขต
อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
การตายของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด หมายถึงมารดาทีเ่ สียชีวิตหลังคลอดภายใน 42 วันจาก
การตกเลือด
ตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร หลังการคลอดทางช่องคลอด หรือ
มากกว่า 1000 มิลลิลติ ร หลังการผ่าตัดคลอด (รหัสโรค ICD10 O72)
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ0
ร้อยละ0
ร้อยละ0
เพื่อลดการตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด
มารดาที่คลอด ในโรงพยาบาลทุกระดับ

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ0

รายงานอัตราตายของมารดาของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูลการตายของมารดาของโรงพยาบาลทุกแห่ง
A =จานวนมารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด
B =จานวนมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
(A/B) ×100
3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน1-3
ขั้นตอน1-5
ร้อยละ 0
ตามขั้นตอนดังนี้
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ -นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ เพื่อทาบทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ -นรี
เวชกรรมมีการวิเคราะห์การตายของมารดาระดับจังหวัด
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ -นรีเวชกรรม มีการวางมาตรการป้องกันการ
ตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด
3. มีระบบสนับสนุ นทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับ
ติดตามผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรมมีการนิเทศเสริมพลังงานอนามัยแม่และ
เด็กเพื่อลดการตายของมารดา
4. มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
5. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และ
เสนอผู้บริหาร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

468
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย การลดการตายของมารดา (Reduction of Maternal
Mortality)
Berg et al. Preventability of pregnancy related deaths: results of a statewide review.
Obstet Gynecol 2005; 106:1228-34.
Baseline data

หน่วยวัด

มารดาจากการตก
เลือดหลังคลอด

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.
2559
2560
2561
NA
NA
NA

1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
กองบริหารการสาธารณสุข

1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : KPI 6 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลง
ร้อยละ 10 เทียบจากปีที่ผ่านมา
สถานการณ์
ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 -2558 ที่มา
พบว่าร้อยละ 11.4,9.6,8.6,8.4 และ 8.6 ตามลาดับประมาณร้อยละ 50 เกิดจากการคลอดก่อนกาหนด
(ที่มาสานักส่งเสริมสุขภาพ)
การคลอดก่อนกาหนดในประเทศไทย 2553 เกิดมีชีพ 838,300 ราย คลอดก่อนกาหนดร้อยละ
12.0 (100,700 ราย) การรับไว้รักษาใน NICU(NICU Admission) ร้อยละ1.4 (11,736 ราย) ทารก
เสียชีวิต 2,500 ราย (ร้อยละ 0.30) และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกคลอดก่อนกาหนดใน NICU
ประมาณ 2053.8 ล้านบาท/ปี
จากข้อมูลของ Cochrane Review พบว่าการป้องกันการคลอดก่อนกาหนดด้วย progesterone
ในรายที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกาหนด ในรายที่ทาอัลตร้าซาวด์วัดความยาวของปากมดลูกแล้วพบว่าสั้น
ช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกาหนดลง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. Primary Prevention
2. Secondary Prevention
๓.Tertiary Prevention
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. Primary Prevention

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. มีมาตรการในการลดการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น (Reduce teenage
Pregnancy)
2. มีการใช้ Folic acid และ
Calcium Supplement ระหว่าง
ตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์
3. มีมาตรการในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. Secondary Prevention (กรณีที่มี progesterone ใช้ในจังหวัด/เขต)
1. มีการทา Ultrasound วัด
cervical length ระหว่าง 20-24
สัปดาห์
2. มีการใช้ Progesterone
Prevention Pretermในราย
Pregnancy with previous
preterm
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

470
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
3. มีการใช้ Progesterone
Prevention Preterm ในราย
Pregnancy with short cervix

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.Tertiary Prevention
1. มีการใช้ Tocolytics drugs ใน
การรักษาอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนดตามข้อบ่งชี้
2. มีการใช้ Dexamethasone
ระหว่างอายุครรภ์ 24-36สัปดาห์
3. มีการใช้ Antibiotics เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในมารดาที่มีการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกาหนด
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10
จากปีงบประมาณก่อน (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
รอบ 3 เดือน
อัตราการคลอดก่อนกาหนด
ลดลง ร้อยละ 2
1. ทุกรพ.สต./รพช./รพท./
รพศ. มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์
ที่มีประวัติคลอดก่อนกาหนด
ครรภ์ก่อน
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่น รพท./รพศ. 50 %
รพช. 20%
3. รพ.สต./รพช./รพท./
รพศ. มี ANC คุณภาพ
100 % (focus หยุดสูบ
บุหรี่โภชนาการที่ดี ใช้
folic,calcium ลด
ความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี LR
คุณภาพ 100 % มีการใช้
Tocolytic drugs,
Antibiotic และ
Dexamethasone 100%
ตาม CPG
5. มีการอบรมวัด cervical
length ใน รพช./รพท./รพศ.

รอบ 6 เดือน
อัตราการคลอดก่อนกาหนด
ลดลง ร้อยละ 4
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.
มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนกาหนดครรภ์
ก่อน
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่นรพท./รพศ. 75 %
รพช. 30 %
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.
มี ANC คุณภาพ 100 %
(focus หยุดสูบบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic ,
calcium ลดความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี LR
คุณภาพ 100 % มีการใช้
Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone
100% ตาม CPG
5. มีการวัด cervical length
ใน รพท./รพศ. 50 % รพช.
25 %หรือมีการส่งต่อ case
ไปวัด cervical length ที่
รพท./รพศ. (ในกรณีที่มียา)
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา
progesterone ในราย previous
preterm , short cervix รพท./
รพศ. 75 % รพช. 30.% หรือมี
การส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./
รพศ. (ในกรณีที่มียา)

รอบ 9 เดือน
อัตราการคลอดก่อนกาหนด
ลดลง ร้อยละ 6
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.
มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนกาหนดครรภ์
ก่อน
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่นรพท./รพศ. 85 %
รพช. 40 %
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.
มี ANC คุณภาพ 100 %
(focus หยุดสูบบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic,
calcium ลดความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี LR
คุณภาพ 100% มีการใช้
Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone
100% ตาม CPG
5. มีการวัด cervical length ใน
รพท./รพศ. 60% รพช. 30 %
หรือมีการส่งต่อ case ไปวัด
cervical length ที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา)
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา
progesterone ในราย previous
preterm , short cervix รพท./รพ
ศ. 85 % รพช. 40% หรือมีการ
ส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./
รพศ. (ในกรณีที่มียา)
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รอบ 12 เดือน
อัตราการคลอดก่อนกาหนดลดลง
ร้อยละ 10
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. มี
การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติ
คลอดก่อนกาหนดครรภ์ก่อน
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
รพท./รพศ. 100% รพช. 60%
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. มี
ANC คุณภาพ 100% (focus
หยุดสูบบุหรี่โภชนาการที่ดี ใช้
folic,calcium ลดความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี LR
คุณภาพ 100% มีการใช้
Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone 100%
ตาม CPG
5. มีการวัด cervical length ใน
รพท./รพศ. 80% รพช. 40%
หรือมีการส่งต่อ case ไปวัด
cervical length ที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา)
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา
progesterone ในราย previous
preterm , short cervix รพท./
รพศ. 100% รพช. 60% หรือมี
การส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./
รพศ.(ในกรณีที่มยี า)
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
06
เขต
ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลงร้อยละ 10 เทียบจากปีที่ผ่านมา
การคลอดก่อนกาหนด หมายถึงการคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
โรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A

เกณฑ์เป้าหมาย:
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 65
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 5 เทียบ ลดลงร้อยละ 5 เทียบ ลดลงร้อยละ 5 เทียบ
เทียบจากปีที่ผ่านมา เทียบจากปีที่ผ่านมา จากปีที่ผ่านมา
จากปีที่ผ่านมา
จากปีที่ผ่านมา
หรืออัตราคลอดก่อน หรืออัตราคลอดก่อน หรืออัตราคลอดก่อน หรืออัตราคลอดก่อน หรืออัตราคลอดก่อน
กาหนดร้อยละ <11 กาหนดร้อยละ < 10 กาหนดร้อยละ < 9.5 กาหนดร้อยละ < 9 กาหนดร้อยละ < 8.5
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลง
ประชากร
ผู้ป่วยที่ได้รับการคลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2F1 F2
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
รายงานการคลอดก่อนกาหนดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูลการคลอดก่อนกาหนดของโรงพยาบาลทุกแห่ง
รายการข้อมูล 1 A =จานวนผู้ป่วยที่คลอด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2
รายการข้อมูล 2 B =จานวนผู้ป่วยที่คลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2
สูตรคานวณ
(A/B) ×100
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการคลอดก่อน
อัตราการคลอดก่อนกาหนด อัตราการคลอดก่อนกาหนด อัตราการคลอดก่อนกาหนด
กาหนดลดลง ร้อยละ 2
ลดลง ร้อยละ 4
ลดลง ร้อยละ 6
ลดลง ร้อยละ 10
1. ทุก รพ.สต./รพช./
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./ 1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./ 1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./
รพท./รพศ. มีการค้นหา
รพศ. มีการค้นหาหญิง
รพศ. มีการค้นหาหญิง
รพศ. มีการค้นหาหญิง
หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติ
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน
คลอดก่อนกาหนดครรภ์
กาหนดครรภ์ก่อน
กาหนดครรภ์ก่อน
กาหนดครรภ์ก่อน
ก่อน
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
2. รพช./รพท./รพศ. มี
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า วัยรุ่น รพท./รพศ. 75 %
วัยรุ่นรพท./รพศ. 85 %
วัยรุ่น รพท./รพศ. 100%
ในวัยรุ่น รพท./รพศ.
รพช. 30 %
รพช. 40 %
รพช. 60%
50 % รพช. 20 %
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.
3.รพ.สต./รพช./รพท./
มี ANC คุณภาพ 100 %
มี ANC คุณภาพ 100 %
มี ANC คุณภาพ 100%
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รพศ. มี ANC คุณภาพ
100 % (focus หยุดสูบ
บุหรี่โภชนาการที่ดี ใช้
folic,calcium ลด
ความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี
LR คุณภาพ 100 % มี
การใช้ Tocolytic drugs,
Antibiotic และ
Dexamethasone
100% ตาม CPG
5. มีการอบรมวัด
cervical length ใน
รพช./รพท./รพศ.

(focus หยุดสูบบุหรี่
(focus หยุดสูบบุหรี่
(focus หยุดสูบบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic,
โภชนาการที่ดี ใช้ folic,
โภชนาการที่ดี ใช้ folic,
calcium ลดความเครียด)
calcium ลดความเครียด)
calcium ลดความเครียด)
4. รพช./รพท./รพศ. มี LR 4. รพช./รพท./รพศ. มี LR 4. รพช./รพท./รพศ. มี LR
คุณภาพ 100 % มีการใช้
คุณภาพ 100% มีการใช้
คุณภาพ 100% มีการใช้
Tocolytic drugs, Antibiotic Tocolytic drugs, Antibiotic Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone
และ Dexamethasone
และ Dexamethasone
100 % ตาม CPG
100 % ตาม CPG
100% ตาม CPG
5. มีการวัด cervical length 5. มีการวัด cervical length 5. มีการวัด cervical length
ใน รพท./รพศ. 50 % รพช. ใน รพท./รพศ. 60% รพช.
ใน รพท./รพศ. 80% รพช.
25 %หรือมีการส่งต่อ case 30 %หรือมีการส่งต่อ case 40%หรือมีการส่งต่อ case
ไปวัด cervical length ที่
ไปวัด cervical length ที่
ไปวัด cervical length ที่
รพท/รพศ (ในกรณีที่มียา)
รพท./รพศ. (ในกรณีที่มียา) รพท./รพศ.(ในกรณีที่มียา)
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ 6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ 6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้
ยา progesterone ในราย
ยา progesterone ในราย
ยา progesterone ในราย
previous preterm , short previous preterm , short previous preterm , short
cervix รพท./รพศ. 75 %
cervix รพท./รพศ. 85 %
cervix รพท./รพศ. 100%
รพช. 30.%.หรือมีการส่งต่อ รพช. 40% หรือมีการส่งต่อ รพช. 60% หรือมีการส่งต่อ
case ไปรับยาที่ รพท./รพศ. case ไปรับยาที่ รพท./รพศ. case ไปรับยาที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา)
(ในกรณีที่มียา)
(ในกรณีที่มียา)
วิธีการ
ตามขั้นตอนดังนี้
ประเมินผล
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อ
ทาบทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-นรีเวชกรรม
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด
3. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลในการป้องกันการคลอดก่อน
กาหนด ทั้ง primary, secondary, tertiary prevention มีการวัด cervical length และใช้ progesterone
(กรณีที่มี progesterone ใช้ในจังหวัด) ในการป้องกันการคลอดก่อนกาหนดตามข้อบ่งชี้ มีการกากับติดตาม
ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม
4. มีการจัดทาระบบข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูล และนามาใช้ประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขต
สุขภาพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เอกสารสนับสนุน Dodd JM, Jones L, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. Prenatal administration of
progesterone for preventing preterm birth in women considered to be at risk of preterm
birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004947. DOI:
10.1002/14651858.CD004947.pub3.
Werner, E. F., Han, C. S., Pettker, C. M., Buhimschi, C. S., Copel, J. A., Funai, E. F. and Thung,
S. F. Universal cervical-length screening to prevent preterm birth: a cost-effectiveness
analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 38: 32–37. doi:10.1002/uog.8911
รายละเอียด
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2559
2560
2561
อัตราการคลอดก่อนกาหนด
ร้อยละ
NA
NA
NA
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2.นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
กองบริหารการสาธารณสุข

1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2.นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้
สถานการณ์
การที่ผู้ป่วย DM HT ไม่สามารถควบคุมน้าตาล/ความดันโลหิตได้ดีย่อมส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตา ไต เท้า หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.
2555-2558 พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัว ใจ (I20-I25) ต่อประชากร 100,000 คนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเท่ากับ 28.92 ต่อแสนประชากร และข้อมูลจาก HDC
พบว่า ในปี 2560 ผู้ป่วย DM HT ที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตได้ดีมีเพียงร้อยละ
22.25 และ 35.56 เท่านั้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด Health Outcome
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี เท่ากับร้อยละ 22.25 (เป้าหมาย > 40%)
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เท่ากับร้อยละ 35.56 (เป้าหมาย > 50%) (ข้อมูล ณ
วันที่ 6 กันยายน 2560)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด Service Outcome
ผู้ป่วยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 มีจานวน 2,669,348 คน แต่ได้รับการตรวจ HbA1c
จานวน 1,488,026 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2560 มี
จานวน 5,609,509 คน ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี มีจานวน 3,444,712 คน
คิดเป็น ร้อยละ 61.41 เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. NCD Clinic Plus
2. กากับติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ
3. การพัฒนาระบบข้อมูล
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. NCD Clinic Plus
1. ร้อยละของสถานบริ1.การ จังหวัดมีการติดตามผลการ
สาธารณสุขได้รับ
ประเมินตนเอง และผลลัพธ์การ
การประเมิน NCD clinic ดาเนินงาน NCD Clinic Plus
plus ร้อยละ 70
ของสถานบริการสาธารณสุข
2. สถานบริการสาธารณสุข
2.
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้นไปค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 60
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองการดาเนินการพัฒนาตาม
แนวทางคลินิก NCD Clinic
plus
2. มีการจัดทาแผนป้องกันความ
เสี่ยงการดาเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคของคลินิก NCD Clinic
plus ภาพรวมของจังหวัด

สถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้นไปค่า
เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 60
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. กากับติดตามให้กลุม่ ป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ
ร้อยละของผู้ป่วย
1. มีการทบทวนและจัดทาแผน 1. สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหา ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคเบาหวานและโรคความ ป้องกันความเสี่ยงการดาเนินงาน แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
โรคความดันโลหิตสูงที่
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
และปัญหาอุปสรรคของกากับ
บริการที่ยังไม่บรรลุผลการ
ควบคุมได้
ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่
ติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ควบคุมได้ตามเป้าหมาย
เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุก 2. มีการดาเนินงานตามรูปแบบ
ร้อยละ 40 % และผู้ป่วย
มิติ
การบริการการป้องกันควบคุม
HT ที่ควบคุมได้ตามค่า
2. มีแผนการบริการการป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย 50 %
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน
(อย่างน้อย 1 แผน)
โลหิตสูง
2.1 การวัดความดันโลหิตความ
3. มีแผนการติดตามการควบคุม ดันโลหิตด้วยตัวเอง ที่บ้าน
ระดับน้าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดย 2.2 โปรแกรมการป้องกัน
การตรวจ HbA1C
โรคเบาหวานในชุมชน
4. มีแผนติดตามการรักษาผู้ป่วย 2.3 การจัดอาหารที่เหมาะสม
ความดันโลหิตสูงให้มีความ
สาหรับป้องกันและควบคุมโรค
ต่อเนื่อง
ไม่ตดิ ต่อ
2.4 การสนทนาสร้างแรงจูงใจ
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพในผู้ป่วย NCDs
3. มีการดาเนินการติดตามการ
ควบคุมระดับน้าตาลผู้ป่วย
เบาหวาน โดยการตรวจ
HbA1C
4. มีการดาเนินการติดตามการ
รักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้
มีความต่อเนื่อง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.การพัฒนาระบบข้อมูล
มีการใช้และแลกเปลี่ยน
มีระบบทะเบียนข้อมูลที่
1. มีระบบทะเบียนข้อมูลปัจจัย พื้นที่สามารถติดตาม
ข้อมูลรายบุคคลในงาน NCD ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
เสี่ยงรายกลุ่ม รายบุคคล
วางแผนจัดการ
จากฐานข้อมูล HDC ระดับ จัดเก็บในระบบ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
อาเภอ และระดับจังหวัด ใน
หลักในพื้นที่มีการใช้และ
การติดตามวางแผนจัดการ
จากการแลกเปลีย่ น
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลัก
ข้อมูลรายบุคคลในงาน
ในพื้นที่
NCD จากฐานข้อมูล
HDC
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด
(Template)
Small Success
NCD Clinic Plus

กากับติดตามให้กลุม่ ป่วย DM/HT เข้าถึง
บริการดูแลรักษาครบทุกมิติ
3 1. โรงพยาบาลมีการประเมิน 1. มีการทบทวนและจัดทาแผนป้องกันความ
เดือน ตนเองการดาเนินการพัฒนา เสีย่ งการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของ
ตามแนวทางคลินิกNCD
กากับติดตามให้กลุม่ ป่วย DM/HT เข้าถึง
Clinic plus
บริการดูแลรักษาครบทุกมิติ
2. มีการจัดทาแผนป้องกัน
2. มีแผนการบริการการป้องกันควบคุม
ความเสีย่ งการดาเนินงาน และ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ปัญหาอุปสรรคของคลินิก
3. มีแผนการติดตามการควบคุมระดับ
NCD Clinic plus ภาพรวม น้าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจ
ของจังหวัด
HbA1C
4. มีแผนติดตามการรักษาผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงให้มีความต่อเนื่อง
6 จังหวัดมีการติดตามผลการ
1. มีการดาเนินงานตามรูปแบบการ
เดือน ประเมินตนเอง และผลลัพธ์
บริการการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
การดาเนินงาน NCD Clinic ความดันโลหิตสูง (อย่างน้อย 1 แผน)
Plus ของสถานบริการ
1.1 การวัดความดันโลหิตความดันโลหิต
สาธารณสุข
ด้วยตัวเองที่บ้าน
1.2 โครงการโปรแกรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในชุมชน
1.3 การจัดอาหารที่เหมาะสมสาหรับ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
1.4 การสนทนาสร้างแรงจูงใจเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในผูป้ ่วย
NCDs
2. มีการดาเนินการติดตามการควบคุม
ระดับน้าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการ
ตรวจ HbA1C
3. มีการดาเนินการติดตามการรักษา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้มี
ความ
ต่อเนื่อง
9 จังหวัดวิเคราะห์ผลการ
สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหาแนวทาง
เดือน ดาเนินงาน และปัญหา
เร่งรัดแก้ไขในเขตบริการที่ยังไม่บรรลุผล
อุปสรรคของ NCD Clinic
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดโดยมีการใช้
plus ภาพรวมของจังหวัด
และแลกเปลีย่ นข้อมูลรายบุคคลในงาน
NCD จากฐานข้อมูล HDC ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด ในการติดตามวางแผน
จัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลักใน
พื้นที่
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พัฒนาระบบข้อมูล
1. มีระบบทะเบียนข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงรายกลุ่ม รายบุคคล
2. มีระบบทะเบียนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
จัดเก็บในระบบ

มีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล
รายบุคคลในงาน NCD จาก
ฐานข้อมูล HDC ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด ในการติดตาม
วางแผนจัดการสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาหลักในพื้นที่

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพป้องกันควบคุม DMHT
ของเขตสุขภาพ
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NCD Clinic Plus
12 1. ร้อยละของสถานบริการ
เดือน สาธารณสุขได้รับ
การประเมิน NCD clinic
plus ร้อยละ 70
2. สถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ
ดีขึ้นไปค่าเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ60

กากับติดตามให้กลุม่ ป่วย DM/HT เข้าถึง
พัฒนาระบบข้อมูล
บริการดูแลรักษาครบทุกมิติ
1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค มีการวิเคราะห์ สรุปผลการ
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์และ
ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมได้ตามค่า ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
เป้าหมาย 40 %
2. ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมได้ตาม
ค่าเป้าหมาย 50 %

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

2. นางเมตตา คาพิบูลย์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
ประเด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ พัฒนา Tel. 02-5903963
ตัวชี้วัด ผู้ป่วย
ระบบสาธารณสุข
e-mail : wsu_1978@hotmail.com โรคเบาหวานและโรค
สานักโรคไม่ติดต่อ
ความดันโลหิตสูง
ควบคุมได้
ตาแหน่งนักวิชาการ
Tel. 02-5903963
ตัวชี้วัด ผู้ป่วย
สาธารณสุขชานาญการกลุ่ม e-mail : mettakum@gmail.com โรคเบาหวานและโรค
พัฒนาระบบสาธารณสุข
ความดันโลหิตสูง
สานักโรคไม่ติดต่อ
ควบคุมได้
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Leading Indicator
เขต
32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วย
รหัสโรค ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
สาหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุม
เข้ม งวด และควบคุม ไม่ เข้ม งวด แต่ ในการวัดค่ าเป้ าหมายปี 2559 ให้ ใช้แ บบเดิม เพื่ อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ใน
ปีงบประมาณที่วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของผู้ปว่ ยที่สามารถควบคุมได้
ปีงบประมาณ
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2560 - 2564
มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
มากกว่าหรือเท่ากับ 50%
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1และ3)
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1และ3)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43
แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้าตาลอยู่
ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทีล่ งทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
รายการข้อมูล 3
C = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 4
D = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
(เบาหวาน)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (ความดัน (C/D) x 100
โลหิตสูง)
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง
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หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 -2561 :
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เบาหวาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
ความดันโลหิตสูง
มากกว่าหรือเท่ากับ 50%
วิธีการประเมินผล :
1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานปี 2560
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ 2558
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทวั่ ไป ฉบับปรับปรุง 2558
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557 2558
2559
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 20.49 25.24
28.82
ที่สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลได้ดี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ร้อยละ 19.54 22.82
27.00
ควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ดี
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทย์ดเิ รก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903965 E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
1.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387
โทรสาร : 02-5903972
E-mail : ncdplan@gmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมได้
โรคเบาหวาน
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ 2
อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เขตสุขภาพที่ 3
ชัยนาท
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
พิจิตร
เขตสุขภาพที่ 4
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
สระบุรี
นครนายก
เขตสุขภาพที่ 5
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เขตสุขภาพที่ 6
สมุทรปราการ

จานวนผู้ป่วย
263,413
72,979
23,913
41,753
25,939
19,984
22,936
50,594
5,315
172,017
24,418
17,396
33,670
47,224
49,309
147,550
18,980
54,156
15,656
29,811
28,947
234,833
43,108
31,156
42,825
18,388
37,293
14,958
33,454
13,651
252,485
46,346
33,164
50,998
42,701
26,096
10,960
21,394
20,826
234,808
43,611

ควบคุมได้ดี
49,368
13,476
2,347
6,421
3,787
6,426
5,280
10,055
1,576
50,374
7,233
5,492
9,394
16,992
11,263
40,755
5,573
13,447
4,085
8,834
8,816
57,844
10,976
7,863
9,568
5,248
8,739
5,065
6,332
4,053
65,589
14,023
9,438
11,646
10,025
7,634
2,397
4,784
5,642
64,844
11,739

โรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จานวนผู้ป่วย
(เป้าหมายร้อยละ 40)
18.74
711,039
18.47
201,802
9.81
63,633
15.38
100,209
14.6
67,275
32.16
59,721
23.02
61,881
19.87
137,404
29.65
19,114
29.28
426,129
29.62
63,933
31.57
57,884
27.9
94,068
35.98
108,688
22.84
101,556
27.62
372,373
29.36
44,809
24.83
134,926
26.09
41,556
29.63
80,428
30.46
70,654
24.63
518,641
25.46
89,035
25.24
64,863
22.34
98,810
28.54
40,160
23.43
84,089
33.86
35,747
18.93
75,743
29.69
30,194
25.98
570,869
30.26
107,077
28.46
79,969
22.84
105,872
23.48
91,710
29.25
53,039
21.87
28,362
22.36
54,730
27.09
50,110
27.62
505,022
26.92
85,629
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ควบคุมได้ดี
237,121
46,979
16,980
46,375
27,317
30,134
23,959
39,277
6,100
183,723
24,296
22,524
46,091
46,634
44,178
138,073
14,860
43,231
17,631
34,204
28,147
163,618
18,924
22,641
29,316
19,047
29,100
15,553
19,871
9,166
193,014
37,667
30,489
37,884
30,238
15,290
6,179
14,716
20,551
158,370
24,611

ร้อยละ
(เป้าหมายร้อยะ 50)
33.35
23.28
26.68
46.28
40.6
50.46
38.72
28.59
31.91
43.11
38
38.91
49
42.91
43.5
37.08
33.16
32.04
42.43
42.53
39.84
31.55
21.25
34.91
29.67
47.43
34.61
43.51
26.23
30.36
33.81
35.18
38.13
35.78
32.97
28.83
21.79
26.89
41.01
31.36
28.74

โรคเบาหวาน
เขตสุขภาพ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
เขตสุขภาพที่ 7
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
เขตสุขภาพที่ 8
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
เขตสุขภาพที่ 9
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
เขตสุขภาพที่ 10
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ 11
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
เขตสุขภาพที่ 12
สงขลา
สตูล
ตรัง

จานวนผู้ป่วย
53,467
27,425
21,963
8,981
35,206
22,991
21,164
276,359
103,823
50,928
66,905
54,703
268,279
18,546
24,002
77,452
35,875
24,987
55,434
31,983
284,249
120,376
59,522
43,925
60,426
197,803
47,930
88,919
28,258
18,943
13,753
181,897
63,694
16,334
14,501
14,194
45,726
6,307
21,141
165,090
54,648
10,244
23,491

ควบคุมได้ดี
16,044
7,804
7,999
2,423
10,056
4,414
4,365
48,497
19,227
7,205
13,650
8,415
47,424
2,710
5,445
12,639
2,971
5,009
11,879
6,771
77,795
29,076
22,089
12,657
13,973
40,038
14,573
13,963
3,930
5,055
2,517
43,544
18,541
3,653
3,400
1,494
10,824
1,291
4,341
33,339
9,893
2,049
5,395

โรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จานวนผู้ป่วย
(เป้าหมายร้อยละ 40)
30.01
111,246
28.46
59,793
36.42
51,275
26.98
22,743
28.56
73,691
19.2
55,160
20.62
45,485
17.55
396,401
18.52
159,655
14.15
67,240
20.4
99,741
15.38
69,765
17.68
403,152
14.61
28,307
22.69
32,726
16.32
116,556
8.28
62,882
20.05
38,235
21.43
79,381
21.17
45,065
27.37
554,749
24.15
247,803
37.11
119,649
28.82
89,552
23.12
97,745
20.24
329,114
30.4
92,500
15.7
146,702
13.91
41,497
26.69
26,967
18.3
21,448
23.94
425,403
29.11
149,178
22.36
34,571
23.45
32,306
10.53
28,875
23.67
104,101
20.47
17,460
20.53
58,912
20.19
423,543
18.1
133,718
20
25,687
22.97
58,036
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ควบคุมได้ดี
25,406
17,146
21,758
8,455
29,322
16,068
15,604
166,129
57,885
30,073
46,493
31,678
182,864
13,996
12,667
53,423
25,153
19,292
38,976
19,357
246,554
102,623
56,581
40,341
47,009
154,900
44,927
69,516
20,702
11,094
8,661
126,231
47,025
15,003
5,801
6,734
30,420
5,175
16,073
113,879
33,971
7,589
18,893

ร้อยละ
(เป้าหมายร้อยะ 50)
22.84
28.68
42.43
37.18
39.79
29.13
34.31
41.91
36.26
44.72
46.61
45.41
45.36
49.44
38.71
45.83
40
50.46
49.1
42.95
44.44
41.41
47.29
45.05
48.09
47.07
48.57
47.39
49.89
41.14
40.38
29.67
31.52
43.4
17.96
23.32
29.22
29.64
27.28
26.89
25.4
29.54
32.55

โรคเบาหวาน
เขตสุขภาพ

จานวนผู้ป่วย

พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

24,635
16,932
13,063
22,077

ควบคุมได้ดี
6,289
2,562
2,833
4,318

โรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จานวนผู้ป่วย
(เป้าหมายร้อยละ 40)
25.53
55,970
15.13
47,860
21.69
35,292
19.56
66,980

ข้อมูล HDC วันที่ 6 พ.ย. 2560
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ควบคุมได้ดี
21,392
7,458
11,113
13,463

ร้อยละ
(เป้าหมายร้อยะ 50)
38.22
15.58
31.49
20.1
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 2 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
สถานการณ์
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
จากรายงานการตรวจราชการ ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสี รักษา ของมะเร็ง 5
อันดับแรก ปีงบประมาณ 2560 พบว่า การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ
78.99, การเข้าถึงการรักษาด้วยเคมีบาบัด ภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 81.89 และ การเข้าถึงการรักษา
ด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 74.55 ดังสรุปผลงานการเข้าถึงบริการสาขามะเร็งรายเขต
ดังนี้
รายการ
ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดภายในระยะเวลา 4
สัปดาห์
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บาบัดภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์

เขตสุขภาพ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82.05

77.73

84.63

86.84

83.37

69.56

75.14

75.53

78.58

86.00

77.75

77.62

86.65

75.05

84.49

84.09

77.56

83.20

86.14

82.17

81.35

80.00

82.07

80.84

89.31

77.16

56.82

77.43

60.54

48.08

91.07

88.47

90.29

81.00

86.69

73.91

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
 ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34)
มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก (C53)
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%
 การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผ่าน Thai cancer based
 การส่งต่อผ่าน electronic refer และเครือข่าย CNC
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น 1. ด้านการผ่าตัด
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 1. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับ
อันดับแรกได้รับการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอื่นๆ อย่าง
ด้วยการผ่าตัดภายใน
เหมาะสม
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. บริหารจัดการให้ได้การวินิจฉัยหลัง
ตัดชิ้นเนื้อเร็วทีส่ ุด
3. การบันทึกวันเริ่มผ่าตัดใน TCB
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกลับไปยังพื้นที่
ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น 2. ด้านเคมีบาบัด
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 1. เปิดบริการเคมีบาบัดมะเร็งเต้านมและ
อันดับแรกได้รับการรักษา
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ใน M1
ด้วยเคมีบาบัดภายใน
2. การพัฒนาศักยภาพ และธารง
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
รักษาศัลยแพทย์ อายุรแพทย์
พยาบาลในการให้ยาเคมีบาบัด
3. พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย
4. การบันทึกวันเริ่มให้เคมีบาบัดใน TCB
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกลับไปยังพื้นที่
ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น 3. ด้านรังสีรักษา
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 1. การบันทึกวันเริ่มฉายรังสีใน TCB
อันดับแรกได้รับการรักษา
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกลับไปยังพื้นที่
ด้วยรังสีรักษาภายใน
2. การบรรจุและธารงรักษาแพทย์
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสี
การแพทย์ ให้พร้อมต่อการบริการ
3. พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตรวจติดตามคิวการผ่าตัด
มะเร็ง 5 โรค
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ)

ปี 2561 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง 85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

ตรวจติดตามคิวการให้ยาเคมี
บาบัด มะเร็ง 5 โรค
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ)

ปี 2561 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง 85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

ตรวจติดตามคิวการฉายรังสี
มะเร็ง 5 โรค
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ)

ปี 2561 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง 85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 มี
การวางแผนการเชื่อมฐานข้อมูล
โรงพยาบาลโปรแกรมทะเบียน
มะเร็งและรายงานตัวชี้วัดเพื่อ
เชื่อมกับ HDC/Thai Cancer
Based

6 เดือน
มีความพร้อมในการเปิดบริการ
ให้ยาเคมีบาบัดสาหรับมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งลาไส้ใหญ่ ในรพ.
ระดับ M1
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9 เดือน
ติดตามการเชื่อมฐานข้อมูล
โรงพยาบาล กับ HDC/ Thai
Cancer Based ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1

12 เดือน
ติดตามการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
บาบัดภายในระยะเวลา 6
สัปดาห์ ของโรงพยาบาล
ระดับ M1

486
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด สาขาโรคมะเร็ง ปี 2559 แยกรายเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
172
146
156
99
82
9
75
69
808

เป้าหมาย
211
247
123
51
70
9
97
76
884

เป้าหมาย
154
101
43
28
64
2
80
24
496

ผลงาน
125
98
138
90
64
9
62
77
663

ร้อยละ
72.67
67.12
88.5
90.91
78.04
100
82.67
89.61
82.05
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ผลงาน
170
202
115
47
65
9
85
73
766

ร้อยละ
80.56
81.78
93.50
92.16
92.85
100
88.54
96.05
86.65

ผลงาน
148
71
40
24
61
2
75
22
443

ร้อยละ
96.1
70.30
93.02
85.71
95.31
100
93.75
91.67
89.31

487
เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
67
250
147
192
215
871

เป้าหมาย
48
453
115
110
260
986

เป้าหมาย
ส่งต่อ
305
72
206
87
670

ผลงาน
47
169
106
181
174
677

ร้อยละ
70.15
67.6
72.1
94.27
80.93
77.73

ผลงาน
41
314
98
106
181
740

ร้อยละ
85.42
69.32
85.2
96.37
69.62
75.05

ผลงาน

ร้อยละ

197
49
198
73
517

64.59
95.8
96.12
83.91
77.16

เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด
นครสวรรค์
กาแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
ชัยนาท
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
550
86
139
84
84
924

เป้าหมาย
482
93
120
91
91
851

เป้าหมาย
150
55
53
84
84
396

ผลงาน
492
58
116
60
60
782

ร้อยละ
89.45
67.4
83.45
71.43
71.43
84.63
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ผลงาน
408
77
100
73
73
719

ร้อยละ
84.65
82.8
83.33
80.21
80.21
84.49

ผลงาน
105
31
24
38
38
225

ร้อยละ
70
56.4
42.3
45.2
45.2
56.82

488
เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด
สระบุรี
ลพบุรี
ปทุมธานี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
นครนายก
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
89

ผลงาน
71

เป้าหมาย
136

ผลงาน
102

เป้าหมาย
27

ผลงาน
26

83
88
83
64
39
85
531

74
70
64
59
38
79
455

30
5
36
2
21
39
269

26
4
34
2
15
34
217

35
54
22
48
7
34
227

28
49
11
29
6
25
174

ร้อยละ
79.78
87.5
89.15
79.55
77.1
92.19
97.43
92
86.84
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ร้อยละ
75
78.1
86.6
80
94.44
100
71.42
87.18
84.09

ร้อยละ
96.3
83.3
80
90.74
45.45
64.44
85.71
73.52
77.43

489
เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
117
157
39
512
151
82
154
129
1341

เป้าหมาย
210
85
23
419
148
55
42
297
1279

ผลงาน
109
134
39
401
125
66
130
114
1118

ร้อยละ
93.16
85.35
100
78.32
82.78
80.49
84.42
88.37
83.37
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ผลงาน
97
77
18
356
120
45
27
252
992

ร้อยละ
46.19
90.59
78.26
84.96
81.08
81.82
64.29
84.84
77.56

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%
เป้าหมาย
211
45
NA
NA
53
ส่งต่อ 5 ราย
NA
4
313

ผลงาน
123
25

ร้อยละ
56.9
55.55

29

54.72

3
180

75
60.54

490
เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
346
222
560
44
94
98
226
92
1682

เป้าหมาย
224
87
2441
53
20
165
275
69
3334

เป้าหมาย
176
102
1118
51
3
105
70
16
1641

ผลงาน
279
179
257
44
80
78
181
72
1170

ร้อยละ
80.64
81
45.89
100
85.11
78.59
80.08
78.26
69.56

ผลงาน
134
73
2108
32
20
141
223
43
2774

ร้อยละ
59.82
83.9
86.35
50.38
100
85.45
81.09
76.81
83.20

ผลงาน
83
44
499
36
2
60
60
5
789

ร้อยละ
47.16
43
44.63
70.59
66.67
57.14
85.7
31.25
48.08

เขตสุขภาพที่ 7
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
ขอนแก่น
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
89
265
38
135
527

เป้าหมาย
88
347
34
72
541

เป้าหมาย
3
59
11
95
168

ผลงาน
82
175
37
102
396

ร้อยละ
92.13
66.04
97.37
75.56
75.14
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ผลงาน
79
299
31
57
466

ร้อยละ
89.77
86.17
91.18
79.17
86.14

ผลงาน
3
58
11
81
153

ร้อยละ
100
98.31
100
85.26
91.07

491
เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
เลย
สกลนคร
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
249
69
55
70
69
2
50
564

เป้าหมาย
300
67
16
77
50
NA
23
533

เป้าหมาย
309
81
57
104
149
52
72
824

ผลงาน
192
50
46
48
46
2
42
426

ร้อยละ
77.11
72.46
83.64
68.57
66.67
100
84
75.53

ผลงาน
227
57
16
75
40

ร้อยละ
75.66
85.07
100
97.4
72.73

23
438

100
82.17

ผลงาน
280
73
51
95
125
46
59
729

ร้อยละ
90.61
90.12
89.47
91.35
83.89
88.46
81.94
88.47

เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
74
423
143
219
859

เป้าหมาย
84
438
207
236
965

เป้าหมาย
NA
1300
NA
450
1750

ผลงาน
47
355
105
168
675

ร้อยละ
63.51
83.92
73.43
76.71
78.58
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ผลงาน
67
388
142
188
785

ร้อยละ
79.76
88.58
68.6
79.66
81.35

ผลงาน

ร้อยละ

1165

89.62

415
1580

91.55
90.29

492
เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
42
67
263
24
376
756

เป้าหมาย
42
67
143
24
377
653

เป้าหมาย
35
74
109
42
358
618

ผลงาน
30
67
246
24
289
651

ร้อยละ
97
100
93.5
100
77
86

ผลงาน
40
65
132
23
265
525

ร้อยละ
95
97
92.3
96
70
80

ผลงาน
30
60
86
37
287
500

ร้อยละ
86
81
78.89
88
80
81

เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด
กระบี่

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

เป้าหมาย
NA

ผลงาน
NA

ร้อยละ
85

เป้าหมาย
NA

ผลงาน
NA

ร้อยละ
NA

นครศรีธรรมราช
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
ชุมพร

NA

NA

92.59

NA

NA

73.33

33
57
NA

31
30
NA

94
74
80

20
65
NA

18
54
NA

90
83.08
83

สุราษฎร์ธานี
รวม

44
134

18
79

40.9
77.75

131
216

106
178

80.92
82.07

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%
เป้าหมาย
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล

ผลงาน

ร้อยละ
86.67

21
NA
Refer หาดใหญ่
และสุราษฎร์ธานี
รอข้อมูล
49
70

19
NA

90.48
90

39
58

79.59
86.69
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เขตสุขภาพที่ 12
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%

ตรัง
นราธิวาส

เป้าหมาย
10
NA

ผลงาน
8
NA

ร้อยละ
80
65.38

เป้าหมาย
28
NA

ผลงาน
26
NA

ร้อยละ
92
72.73

ปัตตานี

32

27

84.37

16

13

81.25

พัทลุง

37

31

83.8

24

21

87.5

ยะลา
สงขลา

131
249

106
210

80.91
84.34

87
223

66
194

75.86
87

สตูล

31

20

64.52

23

16

69.57

490

402

77.62

401

336

80.84

จังหวัด

รวม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80%
เป้าหมาย
33
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล
36
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล
Refer หาดใหญ่
รอข้อมูล
69

ผลงาน
30

ร้อยละ
96.7

21

58.33

51

73.91
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
เชิงปริมาณ
เขต
40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และ
ปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็ง
ปากมดลูก (C53)
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนา
มาสู่การรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบาบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัด
รักษา
- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่ทาการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทา CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นาผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น
- กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัด
หรืออาเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบาบัด หมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
นามาสู่การรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวัน
แรก(การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด)
- กรณีผู้ ป่ ว ยส่ งต่ อจากสถานพยาบาลอื่ น ให้ นั บแบบเดี ย วกับ ผู้ ป่ วยใหม่โ ดยแยกรายงาน
จังหวัดหรืออาเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
นามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบาบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสี
รักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ในกรณีทไี่ ม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่นและผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาล
อื่นให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic
( Unknown primary )

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
1.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥80%
2.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80%
3.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80%
วัตถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด
2. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบาบัด
3. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จาแนกตามประเภทการ
รักษา
2. จานวนผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการรักษา
ได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบาบัด (C) รังสีรักษา(R) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลวันที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องบันทึกเพื่อประมวลผล ได้แก่
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล์ (Obtained_date) วันที่ส่งตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งและเป็นครั้งที่ใช้ยืนยันโรคและนามาซึ่งการรักษานั้นๆ
3.2 วันผ่าตัด (Operation_date) เพื่อการรักษา
3.3 วันที่ได้รับยาเคมีวันแรกและวันที่ได้รับเคมีวันสุดท้าย
3.4 วันที่ฉายแสงวันแรกและ วันทีฉ่ ายแสงวันสุดท้าย
กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิน้ เนื้อ
3.5 วันที่ทาการตรวจวินิจฉัย เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นาผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง
แหล่งข้อมูล
1. จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer
Informatics ของโรงพยาบาล )
2. หน่วยบริการศัลยกรรม ห้องผ่าตัด เคมีบาบัด และรังสีรักษา สามารถบันทึกข้อมูลส่วนที่
เกี่ยวข้องผ่าน TCB ได้ ควบคู่กับงานทะเบียนมะเร็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
รายการข้อมูล
A(S) = จานวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4
สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กาหนด
A(C) = จานวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบาบัดและได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด ≤
6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กาหนด
A(R) = จานวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤
6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2
B(S) = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
B(C) = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีทรี่ ายงาน
B(R) = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A(s)/ B(s)) X 100
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

496

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
80
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
80
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
80
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
85
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

(A(c)/ B(c)) X 100
(A(R)/ B(R)) X 100
ทุกไตรมาส

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
80

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
80

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
80

รอบ 9เดือน
80

รอบ 12เดือน
80

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
85
85
85
สารวจและนิเทศติดตาม
คู่มือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
การผ่าตัดใน 4 สัปดาห์
ร้อยละ
75.66
78.83
78.99
เคมีบาบัดใน 6 สัปดาห์

ร้อยละ

74.65

81.17

81.89

รังสีรักษาใน 6 สัปดาห์

ร้อยละ

68.54

60.40

74.55

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาราญ
ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2026800 โทรศัพท์มือถือ : 081-8130123
โทรสาร : 02-3547036
E-mail : armohmy@yahoo.com
กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
หน่วยงานประมวลผล
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6357
โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : eva634752@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 3.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
SP 3.2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน
สถานการณ์
จากการสารวจสภาวะตาบอด ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2549-2550 ในประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยมี
ความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตา เลือนราง 1.57% สาเหตุสาคัญของภาวะตาบอดคือ ต้อกระจก
(51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้
80% ของภาวะตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษาได้ เป้าหมายองค์การอนามัยโลก (WHO) ลดความชุกภาวะตา
บอดให้ต่ากว่า 0.50% ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)
จากฐานข้อมูลโปรแกรม vision2020thailand ปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด
8,605,755 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา 6,379,304 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.13 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 84.12 และเมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเป็นราย
เขตสุขภาพ พบว่า การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีบางเขตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่
เขต 5,7,8,11,12 ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก มีการคัดกรองแต่ขาดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision2020
thailand ส่งผลให้ ข้อมูลผลการดาเนิ นงานต่ากว่าการทางานจริง ด้านการผ่ าตัดผู้ ป่ว ยต้อกระจกชนิ ดบอด
(Blinding Cataract) ภายใน 30 วัน พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงเขต 6 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ปัญหา
ส่วนหนึ่งมาจากมีการผ่าตัดได้ตามเป้าหมายแต่ขาดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision2020 ส่งผลให้ข้อมูลต่า
กว่าการทางานจริง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
2. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1.ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
ลดความชุก
1. บูรณาการการทางานร่วมมือกัน
มีหรือไม่
มี
ตาบอด
ทั้งภายในทีมสาธารณสุขกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ในการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุเพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยต้อกระจก นาผู้ป่วยมารับการ
ตรวจรักษาและผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติ
สาหรับการผ่าตัดต้อกระจก
2. มีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปี
-จานวน
≥ร้อยละ 75
ขึ้นไป
-ร้อยละ
3.การบันทึกข้อมูลการการคัดกรองสายตา -มีการบันทึกข้อมูลใน
-มี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ผู้สูงอายุลงในโปรแกรม
vision2020thailand

แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
โปรแกรมหรือไม่
-จานวน
-ปัญหาในการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม vision2020
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน
ลดความชุก
1.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจก
-มีหรือไม่
-มี
ตาบอด
โดยใช้ใบ VISA ผ่าตัด จากโปรแกรม
Vision2020thailand แทนหนังสือส่งตัว
2.เร่งรัดการผ่าตัดต้อกระจกให้เป็นไปตาม -มีหรือไม่
-มี
เป้าหมาย โดยทีมผ่าตัดตาของเขตสุขภาพ -จานวนเท่าไร
-จานวน
ช่วยเหลือกันภายในเขต
3.ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด
-จานวน
ร้อยละ 85
(Blinding Cataract) ได้รบั การผ่าตัดภายใน -ร้อยละ
30วัน
4. การบันทึกข้อมูลการการผ่าตัดผู้ป่วยต้อ -มีการบันทึกข้อมูลใน
-มี
ประจกลงในโปรแกรม
โปรแกรมหรือไม่
-จานวน
vision2020thailand
-ปัญหาในการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม vision 2020

ตั ว ชี้ วั ด ก ากั บ ติ ด ตาม : ร้ อ ยละผู้ สู ง อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ได้ รั บ การคั ด กรองสายตา (≥ร้ อ ยละ 75)
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
1.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
75
-

12 เดือน
75

Small Success
1.2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
85
85
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75)
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย :

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
12.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
Leading Indicator
จังหวัด/เขต/ประเทศ
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75)

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
≥ร้อยละ 75
≥ร้อยละ 75
≥ร้อยละ 75
≥ร้อยละ 75
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก
โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ สุขภาพตา
อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บันทึกลงในโปรแกรม Vision2020 thailand ทุกราย และ
นามาคานวณเป็นร้อยละ
แหล่งข้อมูล
โปรแกรม Vision2020thailand
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองสายตา
รายการข้อมูล 2

B = จานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมด

สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
≥ร้อยละ 75
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
≥ร้อยละ 75
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
≥ร้อยละ 75
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
≥ร้อยละ 75
วิธีการประเมินผล :
ตามตารางท้าย KPI Template
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน
≥ร้อยละ 75
รอบ 12 เดือน
≥ร้อยละ 75
รอบ 12 เดือน
≥ร้อยละ 75
รอบ 12 เดือน
≥ร้อยละ 75
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Vision2020thailand
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ร้อยละผูส้ ูงอายุ
ร้อยละ
NA
73.13
74.13
60 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัด
กรองสายตา
นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 034- 225818 ต่อ 7172
โทรศัพท์มือถือ : 061-4261532
โทรสาร :034-225421
E-mail : warroph@gmail.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โปรแกรม vision2020
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
Leading Indicator
จังหวัด/เขต/ประเทศ
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ท่านให้ผู้ป่วย มี ระดับ
สายตาแย่กว่า 20/400

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระ
จกโดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
สุขภาพตาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย
และลดการส่งต่อออกนอกเขต
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุแพทย์/
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทีมจักษุที่ทาการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020 thailand ทุกราย
และ นามาคานวณเป็นร้อยละ
แหล่งข้อมูล
โปรแกรม Vision2020thailand
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ปว่ ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบั การผ่าตัด ภายใน 30 วัน
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบั การวินิจฉัย
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

503
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 85

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 85

ตามตารางท้าย KPI Template
Vision2020thailand
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ร้อยละผู้ป่วยต้อ ร้อยละ
NA
80.5
84.12
กระจกชนิด
บอด (Blinding
Cataract)
ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน
นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 034- 225818 ต่อ 7172 โทรศัพท์มือถือ : 061-4261532
โทรสาร :034-225421
E-mail : warroph@gmail.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โปรแกรม vision2020
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture
สถานการณ์
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน/Baseline : สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องใกล้ตัวที่กาลังจะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก
มีการคาดการณ์ไว้ว่าประมาณปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสัมบูรณ์ ภาวะกระดูกข้อ
สะโพกหัก (Geriatric hip fracture) เป็นภาวะทางออร์โธปิดิกส์ที่มีสถิติอันดับหนึ่งของการนอนโรงพยาบาลใน
ผู้ป่วยสูงวัย อีกทั้งยังสูญเสียงบประมาณในการดูแลจานวนมากและพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีอัตราการ
เกิดกระดูกสะโพกหักซ้าซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 30 จากการศึกษาของ สิ่งสาคัญในการดูแลผู้ป่วย
กลุม่ นี้คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคประจาตัวของผู้ป่วย รวมถึงการรักษาภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท าให้ เ กิ ด กระดู ก หั ก ในผู้ สู ง อายุ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก แผนกทั้ ง ทางอายุ ร กรรม วิ สั ญ ญี กายภาพบ าบั ด
โภชนาการแพทย์ เ วชศาสตร์ ครอบครั ว จะช่ว ยให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาเป็ น ไปอย่ า งครบถ้ ว น การตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการป้องกันการหกล้มซ้า การดูแลเยี่ยมบ้าน จัดสถานที่พักอาศัยให้เหมาะต่อผู้สูงอายุ การ
ได้รับแคลเซียม และวิตามินดี เพื่อรักษาภาวะกระดูกพรุน ล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควรจะขาดตกบกพร่อง จาก
การดาเนินงานโครงการ Capture the fracture ในต่างประเทศ ที่มีระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพก
หักแบบองค์รวม ตั้งแต่ในโรงพยาบาลและหลังจากจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่าสามารถลดโอกาสการ
เกิ ด กระดู ก สะโพกหั กซ้ าได้ ม ากถึ ง 50% ต่ อ ปี ซึ่ ง จะช่ ว ยประหยั ด ภาระงบประมาณในการดู แ ลรั ก ษา
ตลอดจนภาระการดูแลทางสังคม รวมถึงช่วยเพิม่ คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพทั้งหมด (รวม 13 เขต)
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture
มีการจัดตั้งทีม Capture
แต่ละโรงพยาบาลที่พร้อมจัดตั้ง มี Fracture Liaison Service
the Fracture ครบทั้ง 13 ทีม Capture the Fracture แต่ ( FLS ) เกิดขึ้น
เขตสุขภาพทั่วประเทศ
ละกรรมการเพื่อให้มี Fracture
Liaison Service ( FLS )
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด
(Template))
Small Success
3 เดือน
1. จัดทาคูม่ ือ การจัดตั้งทีม
Capture the Fracture แก่
พื้นที่
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1, 2,
3 และ 13

6 เดือน
จัดอบรมให้ความรู้
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
11 และ 12

9 เดือน
12 เดือน
มีการจัดตั้งทีม Capture
จัดอบรมให้ความรู้
Capture the Fracture แก่ the Fracture ครบทั้ง 13
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ เขตสุขภาพทั่วประเทศ
4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 Building Block
1. กิจกรรมทีจ่ ะให้บริการ (Service Delivery)

ทีม Capture the fracture คือ สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกัน
ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก
จากโรคกระดูกพรุนโดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิด
กระดูกสะโพกหักซ้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดย
มีบุคคลช่วยประสานและดาเนินการ (Liaison)
2. การพัฒนาบุคลากร (Health Workforce)
จัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศ Capture the fracture ในทุก
เขตสุขภาพ
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)
เก็บข้อมูลจาก National Registry แล้วจัดส่งที่โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย์
4. ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
คู่มือการจัดตั้งทีมและการดาเนินการโครงการ Capture the
(Drugs & Equipments)
fracture, สื่อส่งเสริมการดาเนิน
โครงการ อาทิ แผ่นพับสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
ประชาชนทั่วไป
5. งบประมาณในการดาเนินการ (Financing)
งบประมาณในการพัฒนา ทีม Capture the fracture 5
ล้านบาทต่อปี
6. นโยบาย/กลยุทธ์หลักในการดาเนินการ (Governance) ตามนโยบายแห่งชาติที่ต้องการให้มีทีม Capture the
fracture เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์/
ประเด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
Tel.02-353-9844
Capture the Fracture
e-mail : somsakortho@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service excellence)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
Lagging indicator
จังหวัด , เขตสุขภาพ ,ประเทศ
37ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
ผู้ป่วย Capture the fracture คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility
fracture) ทุกราย
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทาจากการล้ม ในระดับที่น้อย
กว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height)
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ป่วยที่มภี าวะ
กระดูกหักในตาแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูก
ปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการ
รักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ Capture the fracture โดยนับตั้งแต่วันหลังจาก
กระดูกสะโพกหัก และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโครงการ Capture the fracture เป็นต้น
การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน
72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส
1. Femoral neck fracture S72.000-.019
2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111
3. Subtroch S72.20, 21

คานิยาม

กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้า
แข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้าหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส
1. Compression spine S22, S32
2. Distal radius S52
3. Ankle M80
4. Distal femur S72
5. Plateau S82
6. Proximal humerus S42
ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสหัตถการ ด้วย
รหัส
1. THA 81.51
2. Partial hip replacement 81.52
3. Fixation 79.15, 79.35
4. open reduction femur 79.25
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5. Close reduction 79.05
6. Fixation 78.55

คานิยาม

เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ให้ดาเนินการโดยตั้ง ทีม
Capture the fracture ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มี
กระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้าในผู้ป่วย
กลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและดาเนินการ (Liaison)
องค์ประกอบของทีม Capture the fracture
หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse)
ระดับ รพศ./รพท.คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจาหอผู้ป่วยกระดูกและข้อ
ระดับ รพช.
คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผู้ถูกจัดตั้ง
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
จาเป็นต้องมีระดับ รพศ./รพท.- วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ
หรืออายุรแพทย์ทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์
แนะนาให้มี
ระดับ รพศ./รพท.- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์
ระดับ รพช. - แพทย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู, แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์
ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
จาเป็นต้องมีเภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบาบัด
แนะนาให้มี
ตัวแทนแผนกโภชนาการ
หมายเหตุ: แนะนาให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลในขณะนั้น
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม เวชศาสตร์
ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ
Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fractureหมายถึง เขตสุขภาพตามการแบ่ง
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดตั้งทีม Capture
the fracture

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
1.1 จานวนเขตสุขภาพที่มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture ร้อยละ 100 ของ
เขตสุขภาพทั้งหมด (รวม
13 เขต)

ปีงบประมาณ 62
1.1 ร้อยละ 20 ของ
โรงพยาบาลระดับ S
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
1.2 Refracture<ร้อยละ 30
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ50 ขึ้นไป

ปีงบประมาณ 63
1.1 ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลระดับ S
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม Capture
the fracture
1.2 Refracture<ร้อยละ 28
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery >
ร้อยละ50 ขึ้นไป
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ปีงบประมาณ 64
1.1 ร้อยละ 40 ของ
โรงพยาบาลระดับ S
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
1.2 Refracture<ร้อยละ 25
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ50 ขึ้นไป
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
1. จัดทาคูม่ ือการจัดตั้งทีม
Capture the Fracture แก่
พื้นที่
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
1, 2, 3 และ 13

โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายใน 13 เขตสุขภาพ
เขต
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลน่าน (จ.น่าน)
2
โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
3
โรงพย บาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)
4
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (จ.นนทบุรี)
5
โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี)
6
โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบุรี)
7
โรงพยาบาลขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)
8
โรงพยาบาลอุดรธานี (จ.อุดรธานี)
9
โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา)
10
โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร)
11
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
12
โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง)
13
โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลกลาง กทม.
1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HCD
กระทรวง
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
กรมการแพทย์
เขตสุขภาพ
A = จานวนเขตสุขภาพที่มีการจัดตั้งทีม Capture the fracture
B =จานวนเขตสุขภาพทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
จัดอบรมให้ความรู้
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
11 และ 12

รอบ 9 เดือน
จัดอบรมให้ความรู้
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
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รอบ 12เดือน
มีการจัดตั้งทีม Capture
the Fracture ครบทั้ง 13
เขตสุขภาพทั่วประเทศ
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ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
1. ร้อยละ 5 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 30
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
1. ร้อยละ 24 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture
2. Refracture < ร้อยละ
28
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
1. ร้อยละ 34 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 25
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
1. ร้อยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture
2. Refracture< ร้อยละ 30
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 9เดือน
1. ร้อยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture
2. Refracture< ร้อยละ 30
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 12เดือน
1. ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 30
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 6 เดือน
1. ร้อยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture
2. Refracture < ร้อยละ
28
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 9 เดือน
1. ร้อยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the
fracture
2. Refracture < ร้อยละ
28
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 12เดือน
1. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป
มีการจัดตั้งทีม Capture
the fracture
2. Refracture < ร้อยละ
28
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 6 เดือน
1. ร้อยละ 36 ของโรงพยาบาล
ระดับS ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 25
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 9เดือน
1. ร้อยละ 38 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 25
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รอบ 12เดือน
1. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม
Capture the fracture
2. Refracture< ร้อยละ 25
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับมาตรการและกลยุทธ์
คู่มือการจัดตั้งทีม และดาเนินการโครงการ Capture the fracture
Baseline หน่วยวัด
data
NA
NA

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
NA

NA

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3539-844
โทรศัพท์มือถือ : 0891128899
โทรสาร : 02-3539-845
E-mail : somsakortho@gmail.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 0-2965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
สถานที่ทางาน สานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบ HDC)
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3539-844
โทรศัพท์มือถือ : 0891128899
โทรสาร : 02-3539-845 E-mail : somsakortho@gmail.com
สถานที่ทางาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 0-2965-9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
สถานทีท่ างาน สานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-6347 โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499
โทรสาร 0-2591-8279
E-mail : eva634752@gmail.com
สถานที่ทางาน สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 6 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
สถานการณ์
ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในปัจจุบันที่พบว่ามีอัตราครองเตียง
มากกว่าร้อยละ 85 ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนโดยทั่วไปมีอัตราการครองเตียงน้อยกว่าร้อยละ 50 เกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่างทับซ้อนกันเป็นวงจรที่ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ปุวยบางกลุ่มนั้นแม้จะพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้ว
แต่สมรรถนะทั่วไปยังไม่ดีพอที่จะดูแลตนเองหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงสภาพเมื่อก่อนเข้าโรงพยาบาลและยัง
ต้องการการดูแลในสถานพยาบาลต่ออีกระยะหนึ่งเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอื่น การเร่งจาหน่าย
ผู้ปุวยกลุ่มนี้เพื่อให้ได้เตียงสาหรับผู้ปุวยวิกฤตหรือเฉียบพลันอื่น จะทาให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเช้าสู่
ภาวะพึ่งพิง การเข้ากลับรักษาซ้าโดยไม่จาเป็นและเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดความแออัดอีก
ครั้ง อีกทั้งยังทาให้เกิดปัญหาในเชิงระบบ
แต่ เ นื่ อ งจากการดู แ ลระยะกลางเป็ น โครงการใหม่ แ ละนิ ย ามของการดู แ ลระยะกลางนั้ น
มีความหลากหลาย การพัฒนาระบบฯจึงใช้ทั้งการศึกษาจากต่างประเทศและบทเรียนในประเทศเพื่อปรับให้
เหมาะสม โดยคานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชน ระบบสนับสนุน ความปลอดภัยของ
ผู้ปุวย การยอมรับของประชาชน หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนและเพิ่มความเชื่อมโยงกับระบบบริการที่มีอยู่เดิมและ
ที่จะมีต่อไปในอนาคต (seamless/continuous care)
แนวทางพัฒนาฯ ในช่วงแรกจึงเริ่มจากการดูแลระยะกลางในสถานพยาบาล (institutional-based
IMC) ในลักษณะ step down care ที่มีการกาหนดกิจกรรมไว้โดยเฉพาะเปูาหมายเริ่มพัฒนาจากกลุ่มผู้ปุวย
Post-acute stroke, Post-traumatic brain and spinal cord injury ก่อน เป็นการพัฒนาในเชิงปริมาณ
โดยให้พื้นที่เป็น ผู้กาหนดหน่วยบริ การและดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ มีคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
(service plan) และกรมการแพทย์ทางานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการ service plan เป็นกลไกหลักและมี
กรมการแพทย์ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค และวิ ช าการ รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบที่ ต้ อ ง
มีความหลากหลาย (variety of settings) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปุวยและเกิด ผลลัพธ์
ที่กลับมาแก้ปัญหาในปัจจุบันอันได้ เช่น ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ bed utility rate ชะลอภาวะพึ่งพิงและมีการดูแลในระดับต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกัน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การวางแผนพัฒนาฯทั้งในระดับหน่วยบริการ จังหวัดและเขต รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในระยะแรก
ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณซึ่งอาจยังไม่มีระบบ reimbursement ที่ชัดเจน
2. การสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคจากส่วนกลาง เช่น คู่มือดาเนินงานและการฝึกอบรม
3. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถให้บริการการดูแลระยะกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2
และเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ในไตรมาสที่ 3 และ 4
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เป้าหมาย
โรงพยาบาลระดับ M
และ F ให้บริการการ
ดูแลระยะกลางตาม
เปูาหมายที่กาหนด

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. จังหวัดและเขตมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อให้โรงพยาบาลระดับ M
และ F สามารถดาเนินการ
ให้บริการการดูแลระยะกลาง
ตามคู่มือการดาเนินงานหรือ
แนวทางจากการสรุปบทเรียน
สาหรับผู้ปุวย post-acute
stroke, brain and spinal
cord injury
2. แนวทางการบริหารจัดการ
บุคลากรและงบประมาณใน
ระดับจังหวัดและเขต
3. มีแผนการอบรมและพัฒนา
บุคลากร
4. ระบบข้อมูลการลงทะเบียน
และการรายงาน
5. การปรึกษาและแผนการส่ง
ต่อในกรณีฉุกเฉิน
6. แผนการดูแล (Care Plan)
หรือ Discharge Plan เพื่อส่งต่อ
หรือเชื่อมโยงกับระบบการดูแล
ปฐมภูมิหรือการดูแลในชุมชน
เช่น PCC, LTC, Communitybased Rehabilitation และ
Palliative care

1. มี intermediate
corner/beds/ward ใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F
ที่กาหนดในแผนฯ รวมถึงมี
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ
อาคารให้เหมาะสม
2. มีการดาเนินงานและทา
กิจกรรมตามแผนฯหรือคู่มือ
กาเนินงาน
3. มีระบบประสานงานเพื่อ
การปรึกษาและการส่งต่อใน
กรณีฉุกเฉิน
4. มีระบบการส่งผู้ปุวยกลับที่
เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับระบบ
ปฐมภูมิหรือระบบการดูแล
ในชุมชน เช่น มีการ
ประสานงานกับ Care
Manager หรือ PCC ก่อน
จาหน่ายผู้ปุวย

1. โรงพยาบาลระดับ M
และ F ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง โดยนับเป็น
จังหวัด
2. มีการบริหารจัดการเตียง
บุคลากร อุปกรณ์และ
งบประมาณในระดับจังหวัด
และเขตเพื่อส่งเสริม
การดาเนินงานสาหรับ
โรงพยาบาลเปูาหมาย
3. ลดความแออัดของ
โรงพยาบาลระดับ A และ S
4. มีการเชื่อมโยงการดูแล
ระหว่าง settings ต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่าย ระบบส่งต่อ
หรือระบบข้อมูล
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

-

5

10

10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address

นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี

ตาแหน่ง
นายแพทย์ชานาญการ
พิเศษ สานักวิชาการ
แพทย์

Mobile 0817751555

พญ.บุษกร โลหะชุณ

ตาแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันสิริธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถนะทางการ
แพทย์แห่งชาติ

Mobile 0817071976
email:bloharjun@gmail.com

email:thongtana.p@dms.mail.go.th
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ประเด็นที่
รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบด้าน
วิชาการ งาน
service plan IMC

ผู้รับผิดชอบด้าน
วิชาการและ
กรรมการ service
plan IMC
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผน
โครงการที่
ลักษณะ เชิงปริมาณ
ระดับการแสดงผล

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6 .การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
ลักษณะ เชิงปริมาณ
จังหวัด, เขต, และประเทศ

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
• การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional care) ระหว่าง
หลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลที่บ้านหรือชุมชนโดย
มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน เป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว
(medically stable*) แต่ยังไม่คงที่ถึงกับจะสามารถดูแลโดยศักยภาพที่บ้านหรือชุมชน
โดยทั่วไปได้ดีผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางยังต้องการการดูแลทางการแพทย์
พยาบาลหรื อ สหสาขาวิ ช าชี พในสถานพยาบาล (intermediate bed หรื อ
intermediate ward) โดยการดูแลหลัก ในช่วงนี้ไม่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง หัตถการ
และเครื่องมือที่ซับซ้อนสามารถทาได้อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งนี้
เป็นการดูแลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไม่เกิน6 สัปดาห์หรือ 45 วัน**)
• เนื่องจากคานิยามของการดูแลระยะกลางมีความหลากหลาย การให้ความจากัดความ
ได้คานึงถึงบริบทของปัญหาและระบบสุขภาพของไทย เลี่ยงความซ้าซ้อน
กับระบบบริการเดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเตียงและทรัพยากร หลักฐานทางวิชาการ บทเรียนจากต่างประเทศ
และ best practice ในประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การยอมรับ (acceptability)
การเข้าถึงบริการโดยสะดวก เน้นเติมช่องว่างที่ขาดและความเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่
เดิม เช่น Community-based rehabilitation, ระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือทีมหมอครอบครัว
• กลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้นพัฒนา จึงเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์
เฉียบพลัน (post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของพื้นที่ทั้งบริบทด้านการบริหารจัดการและความต้องการของ
ผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถบรรเทาได้ด้วยแผนการดูแลและกิจกรรมในการดูแลระยะกลาง
* ตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางการแพทย์หรือความเห็นของแพทย์
** พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลัก intensive rehabilitation,บทเรียนจาก
การพัฒนาในต่างประเทศและ best practice บางกล่า, หาดใหญ่, สระบุรี

เกณฑ์เป้าหมาย: 100%
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 10
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 20

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 30

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 50

การดูแลระยะกลางมีจุดประสงค์เพื่อ
1) ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์หรือ acute care settings
2) ฟื้นฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซ้อน เช่น intensive rehabilitation
3) ลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิม
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียง (bed utility) ในระดับจังหวัดหรือเขต
5) เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองในผู้ป่วยและผูด้ ูแล
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

6) เชื่อมโยงแผนการดูแลและการดูแลสู่การดแลในชุมชนและที่บ้าน
1) กลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์เฉียบพลัน (post-acute stroke)
2) กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง
3) กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของพื้นที่และต้องการการดูแลระยะกลาง เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มี
BOR และมีความเสีย่ ง re-admission สูง, กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูแบบ
intensive rehabilitation, กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการประเมินแบบองค์รวมและฟื้นฟู
สมรรถนะ, กลุ่มผูส้ ูงอายุ เป็นต้น

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แบบรายงาน

แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ดาเนินงานการดูแลระยะกลาง

รายการข้อมูล 1

A = จานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ดาเนินงานการดูแลระยะกลาง

รายการข้อมูล 2

B = จานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด

สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B)X 100
1. ไตรมาส 2 และ 4(ปี 2561)
2. ไตรมาส 4 (ปี 2562 - 2564)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 5

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12 เดือน
10

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
30

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
50

-

สสจ.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน
การถอดบทเรียนการดูแลระยะกึ่งเฉียบพลันในประเทศไทย, NIH, Intermediate Care
System NHS UK, British Geriatrics Society, รายงานภาวะโรค IHPP 2556, HDC
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Base line
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
Data
หน่วยวัด
2558
2559
2560
ร้อยละ
1. นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 081-7751555
E-mail : thongtana.p@dms.mail.go.th
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินการ

2. นพ. ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการกองบริหารสาธารณสุข
โทรศัพท์ทางาน : โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536
โทรสาร : E-mail : Peed.pr@gmail.com
กองบริหารสาธารณสุข
1. กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์ภัทรวินฑ์อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851 E-mail : pattarawin@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ที่ทางาน : 02-5906347 โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499
โทรสาร : 02-5918279 E-mail : eva634752@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
สถานการณ์ ร้อยละของโรงพยาบาล (A, S, M1) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง

ร้อยละของโรงพยาบาล (M2,F1-F3) ที่มีการดุแลแบบประคับประคอง

(ข้อมูลจากการตรวจราชการ (ตก.1, ตก.2) ปี 2560)
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1. โรงพยาบาล A,S,M1 ใน 12 เขตสุขภาพ มีการดาเนินการดูแลแบบประคับประคองร้อยละ 97.32
พิจารณาแยกรายเขตพบว่าเขตที่ดาเนินการได้ 100 % คือ 1,2,3,4,5,7,8,9 และเขต 12 เขตที่ดาเนินการ
ได้ไม่ครบ 100 % คือ เขต 6 ได้ 92.86 และเขต 10 ได้ 80 %
2. โรงพยาบาล M2,F1-F3 ใน 12 เขตสุขภาพ มีการดาเนินการดูแลแบบประคับประคองร้อยละ 96.05%
พิจารณาแยกรายเขตพบว่าเขตที่ดาเนินการได้ 100 % คือ 2,3,5,7,8,9 และเขต 12 เขตที่ยังดาเนินการได้
ไม่ครบ คือ เขต 1 ได้ 90.91% เขต 4 ได้ 95.45% และเขต 6 ได้ 85.05 %
3. เขตที่ยังดาเนินการได้ไม่ครบ 100 % มีประเด็นที่ยังดาเนินการไม่ครบถ้วน คือ
-ไม่ มี ศู น ย์ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคอง หรื อ คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลแบบ
ประคับประคอง
-ไม่มีพยาบาลที่ผ่านการ อบรม Palliative care ปฏิบัติงานเต็มเวลา (A, S, M1)
-ปั ญ หาการบริ ห ารยาและอุ ป กรณ์ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย palliative และเข้ า ถึ ง การเบิ ก จ่ า ยยาในกลุ่ ม
Intermediate opioid control release (IOCR)
- มียากลุ่ม Opioid ใน รพช. แต่ไม่เพียงพอมีข้อจากัดการเบิกและใช้ยาเป็นเวลานาน/กฎหมาย
4. กลุ่มโรคที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ครอบคลุม ( ส่วนใหญ่มีเฉพาะกลุ่ม CANCER และ
Neurological Disease /Stroke)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
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รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองจนถึงวาระสุดท้าย
ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับ 1. มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative -มี/ไม่มี
-มี
ก า ร ดู แ ล แ บ บ เป็นประธาน/กรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ -รูปแบบการดาเนินงาน
ประคับ ประคองตาม การดูแลแบบประคับประคอง
มาตรฐานจนถึงวาระ 2. มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่
-มี/ไม่มี
(อย่างน้อย 1 มี
สุดท้าย
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
แผนงาน/โครงการ/
ประคับประคอง ดาเนินงานอย่างเป็น
กิจกรรม)
รูปธรรม ร่วมกับ สสจ., สสอ., รพ.สต.
องค์กรในท้องถิ่น
3. มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong -มี/ไม่มี
> ร้อยละ50 ของผู้ป่วย
Opioid Medication (ในผู้ป่วยที่
-จานวนผู้ป่วยที่ได้รับ
Palliative care ราย
จาเป็นต้องได้รับ) และ/หรือมีการจัดการ (รพ. M2,F1-F3)
ใหม่ในปีที่รายงาน
ดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีม
สุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรค
ผู้ป่วยระยะท้าย
1. มีเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่ง มี/ไม่มี
มี
เข้าถึงการดูแล
ต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง
รักษาแบบ
(ระดับโรงพยาบาล)
ประคับประคอง
2. มี ค ลั งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น มี/ไม่มี
มี
(Accessibility)
ผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมี
การประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 3. ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) และมีส่วนร่วมในการวางแผน
ล่วงหน้า (Advance Care Plan)เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ผู้ ป่ วย ร ะ ย ะ ท้ า ย 1. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อ มี/ไม่มี
>ร้อยละ50 ของผู้ป่วย
ได้ รั บ ข้ อ มู ล และมี ข้อมูล Advance Care Planning
Palliative care ราย
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ใหม่ในปีที่รายงาน
วางแผนล่ ว งหน้ า หรือมีการทา ACP ผู้ป่วยและครอบครัว
(Advance Care ในโรงพยาบาล M2, F1-3
Plan)
2. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น การบรรลุ มี/ไม่มี
≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
เป้าหมายตาม Advance Care Plan
จานวนผู้ป่วยที่
ที่ได้รับการทา ACP
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ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1)

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
4.1 (1) และ 4.2 (1)

ขั้นตอนที่ 5
5.1 (1) และ 5.2 (1)

รายละเอียดการดาเนินการ
(1) ร้อยละของโรงพยาบาล A,S, M1 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3 เดือน
ดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ 1
- มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็น
ประธาน/กรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบ
ประคับประคอง
- มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid
Medication
- ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับการให้ข้อมูลจาก
กิจกรรม Family Meeting และมีการทา
Advance Care Planning (ACP)
- มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic
และ/หรือ การดูแลแบบการแพทย์แผนไทย /
แพทย์ทางเลือก (≥ร้อยละ 50 ของจานวน
โรงพยาบาลระดับ A,S )

6 เดือน
ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน
- มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ.,
สสอ. ,รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ (อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9 เดือน
ประเมินผลตามรอบ 6เดือน
- มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็น
แนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล)
- มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถ
ยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมีการประเมินความต้องการใช้
อุปกรณ์

12 เดือน
ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน
- มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย
(Goal) ตาม Advance Care Plan ที่ได้ทา
และปรับเปลีย่ นร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัว
และทีมสุขภาพ (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่
ได้รับการทา ACP)
- มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R,
Mini Research, CQI)หรือ Best /Good
Practice (อย่างน้อย 1 เรื่อง / โรงพยาบาล)
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2. ร้อยละของโรงพยาบาล M2, F1-F3 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3 เดือน
ดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ 1
- ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล
Advance Care Planning (ACP) จาก
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการ
ทา ACP ผู้ป่วยและครอบครัวที่ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3
- มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong
Opioid Medication (ในผู้ป่วยที่จาเป็นต้อง
ได้รับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวด
มนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับ
สมดุลร่างกายเป็นต้น

6 เดือน

9 เดือน

ระยะเวลา 3 เดือน
ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน
- มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง มี
การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ.,
สสอ. ,รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน
เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล

ระยะเวลา 6 เดือน
- ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน
- มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็น
แนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับ
โรงพยาบาล)
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12 เดือน
ระยะเวลา 9 เดือน
- ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน
- มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal)
ตาม Advance Care Plan ที่ได้ทาและปรับเปลี่ยน
ร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึง
วาระสุดท้ายและการจากไป (ผูป้ ่วยเสียชีวิต) (≥ร้อย
ละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP)
- มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini
Research, CQI)หรือ Best /Good Practice ด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่น(อย่างน้อย 1
เรื่อง / โรงพยาบาล)
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :025918245 โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216
โทรสาร :02591 8244 E-mail : apattanaruenglai@gmail.com
2. นางอาไพพร ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6282 โทรศัพท์มือถือ :081 668 5008
โทรสาร : 0 2591 8264-5
E-mail : ampaiporn.y@gmail.com
3. นางสาวศิวาพร สังรวม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02590 6146 โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836
โทรสาร :0 2591 8264-5
E-mail : keaksiwa@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6357 โทรศัพท์มือถือ :0819357334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02590 6329 โทรศัพท์มือถือ : 081355 4866
โทรสาร :02965 9851
E-mail : klangpol@yahoo.com
1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 0819357334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6347 โทรศัพท์มือถือ : 089 959 4499
โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
5.การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
Lagging Indicator
39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
การดู แ ลแบบประคับ ประคอง หมายถึง การดูแ ลผู้ ป่ วยระยะท้ ายตามแนวทางการดู แ ลแบบ
ประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, Mind,
Psychosocial and Spiritual supportและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่างๆ
(Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Patient and Family Center)
มุ่งเน้นกิจกรรมFamily meeting, Advance care plan เป็นต้น
(ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี หมายถึงผู้ป่วยในปีที่คานวณ ได้รบั การประเมินตามเกณฑ์ของ
สถานพยาบาลนั้นๆ พบว่าต้องได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง
(หน่วยนับเป็นคน)
หมายเหตุ
วิธีนับ การได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1ให้ประเมินจาก ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว
ได้รับข้อมูลระยะของโรค และ/หรือ ได้รับการเตรียมและส่งต่อกลับชุมชนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
เป็นอย่างน้อย
(การเก็บข้อมูล นับจานวนคน ที่เป็นรายใหม่ในปี)
กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย)ผู้ป่วยระยะท้าย เช่น
1. โรคมะเร็ง
2. Neurological Disease /Stroke
3. โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบาบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) และ
กลุ่ ม ที่ มี ภ าวะไตวายเรื้ อ รั ง เริ่ ม เข้ า สู่ ภ าวะคุ ก คามต่ อ ชี วิ ต การรั ก ษาเป็ น ไปเพื่ อ
ประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต
4. Pulmonary and Heart Disease
5. Multiple Trauma Patient
6. Infectious Disease HIV/AIDS
7. Pediatric
8. Aging /Dementia
โดยมี Criteria ของผู้ปว่ ยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care(หรือตามแนวทางการรักษาของ
หน่วยงานนั้น) เช่น
ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจาวันนั่งหรือนอนมากกว่าร้อยละ 50 ของวัน
ต้องพึ่งพิงมากขึ้น
- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ
- การประเมิน Functional Assessment ได้แก่Karnofsky Score (KPS) ≤ร้อยละ
50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น
1. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญ
2. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก
3. Terminal Delirium
4. Cachexia, น้าหนักลดต่อเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง
5. Persistent Hypercalcemia
6. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
7. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่
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8. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง
9. 10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน
สถานพยาบาล/บริบาล
เกณฑ์เป้ าหมาย: โรงพยาบาลทุก ระดับ (A,S,M,F) มีก ารดู แลแบบประคั บประคองตามเกณฑ์ (ผ่า นตามขั้น ตอนการ
ประเมินผล)
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (1) และ
2.3 (1)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1 (1) และ 4.2 (1)
 ขั้นตอนที่ 5
5.1(1) และ 5.2(1)
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1.1
รายการข้อมูล 1.2
รายการข้อมูล 2.1
รายการข้อมูล 2.2
รายการข้อมูล 3.1
รายการข้อมูล 3.2
รายการข้อมูล 4.1
รายการข้อมูล 4.2
สูตรคานวณตัวชี้วัด (1)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (2)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (2) และ
2.3 (2)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(2) และ 4.2(2)
 ขั้นตอนที่ 5
5.1(2) และ 5.2(2)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (3) และ
2.3 (3)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(3) และ 4.2(3)
 ขั้นตอนที่ 5
5.1(3) และ 5.2(3)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (4) และ
2.3 (4)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(4) และ 4.2(4)
 ขั้นตอนที่ 5
5.1(4) และ 5.2(4)

1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีม
สุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรค
และอาการอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
สภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A, S, M, F) ในเขตสุขภาพ
รายงานผลการดาเนินงานที่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
จากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
โรงพยาบาลทุกระดับ(ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
A (1)= จานวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F)ดาเนินการผ่านระดับความสาเร็จ
ตามขั้นตอนที่กาหนดในวิธีการประเมินผล
B (1)= จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด(ระดับ A,S,M,F)ในเขตสุขภาพ
A (2)= จานวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี ได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1
B (2) = จานวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี
A (3)= จานวนผู้ป่วย Palliative ที่ได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ ????)
B (3) =จานวนผู้ป่วย Palliative ที่จาเป็นต้องได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ?)
A (4)= จานวนผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family
Meeting และมีการทา Advance Care Planning (ACP)
B (4) = จานวนผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงาน
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
(A (1)/B (1)) x 100
ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.3)
กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ (ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) ได้รับการดูแลตามแนวทาง
Palliative Care ≥ ร้อยละ 50
(A (2)/ B (2)) x 100
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สูตรคานวณตัวชี้วัด (3)

สูตรคานวณตัวชี้วัด (4)

ระยะเวลาประเมินผล

ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.5)
มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ≥ร้อยละ 30 ของจานวนผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับ Strong
Opioid
โรงพยาบาลระดับ M2,F1-3≥ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ป่วยทีจ่ าเป็นต้องได้รับ Strong
Opioid (A (3)/ B (3)) x 100
ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 2 (ข้อ 2.2)
ร้อยละ ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม
Family Meeting และมีการทา Advance Care Planning (ACP)
(A (4)/ B (4)) x 100
ประเมินทุก 6 เดือน

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:******
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1)
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (2) และ 2.3 (2)
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3)
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4)
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอนที่ 1

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

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

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

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

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

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

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

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

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

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

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

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

1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ ศูนย์การ
ดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
- มีการกาหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญของ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญของโรงพยาบาล
1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่ม
งานการพยาบาลมอบหมายให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Careรับผิดชอบเต็ม
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เวลาและมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงานบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร Palliative Care อย่างน้อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงานบริการผู้ป่วย
ในผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้อง

*****ปี 2561

1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ร้อยละ 50
โดยคิดจากจานวนรายใหม่ในปี และมีวิธีคดิ ดังนี้
สูตร (A/B) x 100
A = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นๆ ว่าต้องได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง (จานวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) ได้รับการดูแลตาม
แนวทาง ในข้อ 1.1 (หน่วยนับเป็นคน)
B= จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นๆว่าต้องได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง (จานวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) (หน่วยนับเป็นคน)
1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การทางาน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน
1.5 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication≥ร้อยละ 30 ของ
จานวนผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รั บ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความ
ปวดแห่งประเทศไทย)** และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์
ทางเลือกเช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication≥ ร้อยละ 20ของ
จานวนผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความ
ปวดแห่งประเทศไทย) **และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์
ทางเลือก เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วนและมีการดาเนินการในข้อต่อไปนี้
2.1 โรงพยาบาลระดับ A, S
มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการร่วมทีม
พัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล
2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ป่วย
นอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทา Advance
Care Planning (ACP)
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงาน
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงาน
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงาน
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงาน
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
นับจากจานวน ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance Care
Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการทา ACP ผู้ป่วยและครอบครัว
ที่ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3
(1) ปี 2561 ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3
(2) ปี 2562 ≥ร้อยละ 60ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP
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จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3
(3) ปี 2563 ≥ร้อยละ 70ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3
(4) ปี 2564 ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับ
การส่งต่อข้อมูล ACP จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทา ACP ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3
2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S
มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น การฝังเข็มใน
แพทย์ แผนจี น หรื อการแพทย์ ทางเลื อกอื่ นๆ เช่ นการดู แลผู้ ป่ วยระยะท้ ายหรื อการดู แลแบบ
ประคับประคอง เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ
โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3
มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication (ในผู้ป่วยที่
จาเป็นต้องได้รับ)และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุล
ร่างกาย เป็นต้น
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ
*****ปี 2561
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ขั้นตอนที่ 3
- ส าหรั บ ปี 2560 มี ก ารด าเนิ น การในขั้ น ตอนที่ 1 ครบถ้ ว น และมี ก าร
ดาเนินการดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
- มี แ ผนงาน/โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง และมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. ,สสอ. ,รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่นอปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล
- สาหรับปี 2561- 2564 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 ครบถ้วนและมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มี แ ผนงาน/โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง มีการดาเนิ นงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. ,สสอ., รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 4 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 ครบถ้วน และมีการดาเนินการต่อไปนี้
4.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่อของเขตสุขภาพที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการดาเนินการตามแนวทางเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง
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เอกสารสนับสนุน :

และเพิ่มการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง
(1) ปี 2561 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุก
แห่ง (ระดับโรงพยาบาล)
(2) ปี 2562 มีการสร้ างเครือ ข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่ อฯ เป็น แนวทางใช้ร่ วมกั นทั้ ง
จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด)
(3) ปี 2563 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้งเขต
สุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ)
(4) ปี 2564 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่อฯ เผยแพร่ทั่วประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ
4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมี
การประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ
(1) ปี 2561มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 เป็น
อย่างน้อย
(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-คืน
ที่เอื้อต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัด
(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-คืน ที่
เอื้อต่อผู้ป่วยทั้งเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 มีการจัดทาระบบบารุงรักษา และฐานข้อมูลอุปกรณ์ให้ยืมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการเข้าถึงทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ้วน และมีการดาเนินการในข้อต่อไปนี้
5.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance Care
Plan ที่ได้ทาและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระสุดท้ายและ
การจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต)
(1) ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(2) ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(3) ปี 2563 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(4) ปี 2564 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
หมายเหตุ (1) - (4) คิดจากจานวนผู้ป่วยในขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 (ตัวหาร)
5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ
Best/Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง (Benchmarking)
กับหน่วยงานอื่น
(1) ปี 2561มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อย่างน้อย 1 เรื่อง /
โรงพยาบาล
(2) ปี 2562มี (1)และ Best /Good Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด
(3) ปี 2563มี (1)-(2) และ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 มี (1)-(3) และ มีก าร Benchmarking ในเขตสุข ภาพหรื อ ในกระทรวง
สาธารณสุข หรือกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ
1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์
2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย์
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : Palliative
Care Version 1.2016
(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf)
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

4. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสาหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical nursing
practice guidelinesfor stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554
5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group.
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consulttriggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014)
Baseline data

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
NA
NA
NA
1. นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :025918245 โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216
โทรสาร :02591 8244 E-mail : apattanaruenglai@gmail.com
2. นางอาไพพร ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6282 โทรศัพท์มือถือ :081 668 5008
โทรสาร : 0 2591 8264-5
E-mail : ampaiporn.y@gmail.com
3. นางสาวศิวาพร สังรวม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :025906146 โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836
โทรสาร :0 2591 8264-5 E-mail : keaksiwa@gmail.com
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6357 โทรศัพท์มือถือ :0819357334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :025906329 โทรศัพท์มือถือ : 0813554866
โทรสาร :02965 9851
E-mail : klangpol@yahoo.com
1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 0819357334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6347 โทรศัพท์มือถือ : 089 959 4499
โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail : moeva_dms@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

530

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๒. : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 8 ร้อยละอาเภอทีจ่ ัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ
SP 9 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากปี ๒๕๖๐
สาขาสุขภาพช่องปาก มีเป้าหมายตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือ เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปาก โดย ๑) มีกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญคือการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพใน รพ.สต./
ศสม. ภายใต้การสนับสนุนของ District Health Broad ด้วยการจัดให้มีทันตบุคลากรให้บริการประจา ร่วมกับ
การหมุนเวียนทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลไปจัดบริการ/สนับสนุนการจัดบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้สะดวก ๒) เพิ่มอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่
ผลการให้พัฒนาบริการสุขภาพช่องปากปี ๒๕๖๐
1. รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพในภาพรวมร้อยละร้อยละ ๖๖.๘
(ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบคือ จัดบริการตามเกณฑ์ ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรม และ จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๒๐)
2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๓๒ ต่ากว่า
เป้าหมายที่ร้อยละ ๓๕ เล็กน้อย เนื่องจากปัญหาความไม่สมดุลของจานวนผู้ปฏิบัติงานสุขภาพช่องปากกับ
จานวนยูนิตทาฟัน จากข้อมูลการสารวจเมื่อปี ๒๕๖๐ มีทันตแพทย์และทันตาภิบาลมากกว่ายูนิตทาฟันใน
หน่วยบริการสาธารณสุขของสานักงานปลัดกระทรวงฯ จานวน ๑,๕๗๖ คน รวมทั้งยูนิตทาฟันจานวนมากมี
อายุการใช้งานมานาน บางส่วนชารุดเสียหายใช้งานไม่ได้
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เพื่อให้การพัฒนาการบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. เชื่อมโยงและขับเคลื่อนภายใต้กับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ จึงกาหนดตัวชีวัดการพัฒนาดังนี้
๑. ร้ อ ยละอ าเภอที่จั ดบริ ก ารสุ ข ภาพช่ องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่ มีคุ ณภาพตามเกณฑ์ภ ายใต้
การสนับสนุนของDistrict Health Broad หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ มีแผนสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพช่องปากใน Primary care cluster
๒. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ครบคลุมทั้งบริการส่งเสริมป้ องกัน
บริการทันตกรรมพื้นฐาน และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑: ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ หรือ District Health Broad
ร้อยละอาเภอที่จัดบริการ
- มีแผนสนับสนุนการจัดบริการ รายงานจากระบบ Health
- ประชาชนเข้าถึง
สุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ สุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. Data Central กระทรวง
บริการสุขภาพช่องปาก
ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ ที่เชื่อมโยง Primary care
สาธารณสุข
ใน รพ.สต./ศสม. ที่มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
cluster โดยคณะกรรมการ
คุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ
- มีการประสานการ
(District Health Broad)
จัดบริการและระบบ
- มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่อง
สนับสนุนระหว่าง
ปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีม
โรงพยาบาล สสอ.และ
หมอครอบครัว และทันตแพทย์
District Health Broad
ใน Primary care cluster ทุก
แห่งในพื้นที่รับผิดชอบ
- มีนโยบายให้กระจายทันตา
ทันตาภิบาลให้บริการประจาใน
รพ.สต./ศสม.
- มีการพัฒนาศักยภาพ
ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ และ
ทันตาภิบาล) ในหลักสูตรทันตก
รรมครอบครัวเพื่อรองรับ
Primary Care Clusters
- มีการสนับสนุนผู้ช่วยงาน
ทันตกรรมใน รพ.สต./ศสม.ที่มี
ทันตาภิบาลให้บริการประจา
๒: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบริการส่งเสริมป้องกัน บริการทันตกรรมพื้น ฐาน และ
บริการทันตกรรมเฉพาะทางสาหรับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน ตามเป้าหมาย ให้ประเมิน
คุณภาพการใช้บริการสุขภาพช่องปาก จากร้อยละจานวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ของรายการบริการ
อัตราการใช้บริการสุขภาพ
- มีแนวทางสนับสนุนการ
รายงานจากระบบ Health
- ประชาชนเข้าถึง
ช่องปากของประชาชนใน
จัดบริการสุขภาพช่องปากของ
Data Central กระทรวง
บริการสุขภาพช่องปาก
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ จังหวัด ให้เชื่อมโยงกับ
สาธารณสุข
และทันตกรรมเฉพาะ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ทางที่มีคุณภาพ
ชีวิตอาเภอ (District Health
- มีการประสานการ
Broad)
จัดบริการและระบบ
- มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ
สนับสนุนระหว่าง
และคุณภาพการจัดบริการ
โรงพยาบาล สสอ.และ
สุขภาพช่องปากระดับเขตและ
District Health Broad
จังหวัด
- จัดระบบการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย
ทันตกรรม ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับเพื่อให้ผู้ป่วย
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ที่จาเป็นได้รับบริการทันตกรรม
เฉพาะ
- มีแผนพัฒนาการศึกษาศึกษา
ต่อระดับหลังปริญญาใน
โรงพยาบาลทุกระดับ
- ให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระดับวุฒิบัตร

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Small Success
๓ เดือน
๖ เดือน
๙ เดือน
๑๒ เดือน
ตัวชี้วัด ๑: ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ หรือDistrict Health Broad
ส่วนกลาง
- อาเภอสามารถ
- อาเภอสามารถ
- อาเภอสามารถ
- จัดทา Service Model งานสุขภาพ ดาเนินการจัดบริการ
ดาเนินการจัดบริการ
ดาเนินการจัดบริการ
ช่องปากในทีมหมอครอบครัว และ PCC สุขภาพช่องปากใน
สุขภาพช่องปากใน
สุขภาพช่องปากใน
- พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนา รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพ รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพ รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพ
ศักยภาพทันตแพทย์ และทันตาภิบาล ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ในหลักสูตรทันตกรรมชุมชนและ
ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๔๕
ร้อยละ ๖๐
ครอบครัว
จังหวัด
- มีแผนกระจายทันตาภิบาลให้บริการ
ประจาใน รพ.สต./ศสม.และการ
หมุนเวียนทันตบุคลากรจากโรงพยาบาล
ไปจัดบริการ
- วางแผนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่อง
ปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีมหมอ
ครอบครัว และทันตแพทย์ ใน Primary
care cluster ทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ
- มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่เชื่อมโยง
Primary care cluster โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(District Health Broad)
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากร ในหลักสูตรทันตกรรมชุมชน
และครอบครัว
- มีแผนการสนับสนุนผู้ช่วยงาน
ทันตกรรมใน รพ.สต./ศสม.
ตัวชี้วัด ๒: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่
ส่วนกลาง
- ดาเนินการจัดบริการ
- อัตราการใช้บริการ
- อัตราการใช้บริการ
- จัดระบบโควตาทันตแพทย์ประจาบ้าน สุขภาพช่องปากในหน่วย สุขภาพช่องปากของ
สุขภาพช่องปากของ
ให้สอดคล้องกับ Service Plan
บริการทุกระดับ
ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย
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๓ เดือน
- จัดทาความร่วมมือกับราชวิทยาลัยใน
การพัฒนา รพ.สป.สธ. ให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมทันตแพทย์หลังปริญญา
จังหวัด
- มีแผนพัฒนาบริการสุขภาพช่องปาก
ในหน่วยบริการทุกระดับ
- จัดระบบการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยทันตกรรม
ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
- มีแผนสนับสนุนครุภัณฑ์ทันตกรรม
ผู้ช่วยงานทันตกรรม และ ปรับปรุงพื้นที่
ให้บริการที่เหมาะสมจากทุกแหล่ง
งบประมาณ
- มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปาก ที่เชื่อมโยงกับ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(District Health Broad)
- มีแผนพัฒนาการศึกษาต่อระดับหลัง
ปริญญาในของเขตและจังหวัด

๖ เดือน
- อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐.๐

๙ เดือน
กว่าร้อยละ ๒๗.๕

๑๒ เดือน
กว่าร้อยละ ๓๕.๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
กองบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์
บุษราคัมรุหะ
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี
วงศ์คงคาเทพ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ Tel. ๐๒๕๙๐๑๖๔๑
กองบริหารการสาธารณสุข Mobile ๐๘๙๕๒๕๐๐๗๕
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔
E-mail : jaru@health.moph.go.th
ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
Tel.๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๓Mobile
กรมอนามัย
๐๘๑๖๖๘ ๓๔๒๑
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๓
E-mail : suneewong@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ หรือ District Health Broad
คานิยาม
การจัดบริการสุขภาพช่องปากทีม่ ีคุณภาพ ประกอบด้วย๒ องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ การให้บริการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการ
สุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตามเกณฑ์ ๖กลุ่มเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม คือ
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
๑.๑ การตรวจสุขภาพช่องปาก
๑.๒ บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
๑.๓ การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้าลาย, อุดฟัน เป็นต้น
๒) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)
๒.๑ การตรวจช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
๒.๒ การฝึกพ่อแม่/ผูด้ ูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ
๒.๓ การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
๓.๒ การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง
๓.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-๕ ปี
๔) โรงเรียนประถมศึกษา
๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี
๔.๒ การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ปี
๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน
๖) กลุ่มผู้สูงอายุ
๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สงู อายุ
องค์ประกอบที่ ๒ จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๒๐
การสนับสนุนของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ หรือ District Health Broad
คือ มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่เชื่อมโยง Primary
care cluster
เกณฑ์เป้าหมาย
ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
จานวนอาเภอที่ทั้งหมดเท่ากับ ๘๗๘ อาเภอ (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ ตุลาคม 25๖๐)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
กองบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม ราย รพ.สต.และรายเครือข่ายบริการ
(http://hdcservice.moph.go.th)
รายการข้อมูล 1
จานวนอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ์ครบทั้ง ๒ องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม.ที่มีในอาเภอ
รายการข้อมูล 2
จานวนอาเภอทั้งหมดในพื้นที่ ไม่นบั อาเภอที่ไม่มี รพ.สต./ศสม.
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
รายการข้อมูล ๑ / รายการข้อมูล ๒x๑๐๐
หน่วยที่รายงาน
กองบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ
ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารการสาธารณสุข และศูนย์อนามัย กรมอนามัย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์

หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์/โทรสาร

๑. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
โทรศัพท์ :๐๘๑๖๖๘ ๓๔๒๑, ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๓ โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๓
E-mail : suneewong@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)
ร้อยละอาเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
-

รายละเอียดตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่
คานิยาม
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากหมายถึงอัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ทันตกรรมปูองกันบริการรักษาทันตกรรมพื้นฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทางและบริการ
ฟื้นฟูสภาพช่องปากทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นที่
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
กองบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม รายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด
http://hdcservice.moph.go.th)
รายการข้อมูล 1
จานวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี(คนต่อสถานบริการ)
รายการข้อมูล 2
ประชากรในพื้นที่
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล
กองบริหารการสาธารณสุข
หน่วยที่รายงาน
กองบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ
ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารการสาธารณสุข และศูนย์อนามัย กรมอนามัย
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้ประสาน/โทรศัพท์
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
โทรศัพท์ :08 1668-3412, 0 2590 4213 โทรสาร : 0 2590 4203
E-mail : suneewong@gmail.com
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
กองบริหารการสาธารณสุข
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑
โทรศัพท์/โทรสาร
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)

หน่วยวัด

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่

ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
255๘
255๙
25๖๐
23.๒
2๘.๑
๓2.๐

ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
อัตราการเข้าถึงบริการทันตฯ ปี ๒๕๖๐
เขตสุขภาพ
ประชากร ปี๖๐ *
OP ทันตกรรม(คน) ** ตค.๕๙๖ เดือน
๑๑ เดือน
สค.๖๐
เขต 1
4,955,531
1,417,057
16.0
28.6
เขต 2
2,806,844
899,014
13.5
32.0
เขต 3
2,444,236
753,022
15.0
30.8
เขต 4
4,532,261
1,257,928
8.3
27.8
เขต 5
4,656,993
1,329,034
17.2
28.5
เขต 6
5,205,596
1,553,238
17.2
29.8
เขต 7
4,394,023
1,588,190
24.7
36.1
เขต 8
4,813,952
1,546,369
14.2
32.1
เขต 9
5,319,467
1,905,502
18.7
35.8
เขต 10
3,838,067
1,700,561
30.3
44.3
เขต 11
3,885,102
1,187,606
18.3
30.6
เขต 12
4,242,676
1,232,131
13.2
29.0
รวม
51,094,748
16,369,652
17.1
32.0
หมายเหตุ
* ประชากร ปี๕๙ จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลทั่วไป -> ประชากร ->
-> 4.ตาราง person เทียบกับ นา DBPOP มาปรับปรุง -> คอลัมภ์ 1+3 , dbpop
** OP ทันตกรรม (คน) จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ->
-> 1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)

อ ัตราการเข้าถึงบริการท ันตฯ ปี ๒๕๖๐ (๑๑ เดือน)
44.3
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

36.1
28.6

16.0

32.0

13.5

30.8

27.8

28.5

29.8

30.3

30.6

29.0

32.0

24.7
17.2

15.0

35.8
32.1

18.7

17.2

14.2

18.3

17.1
13.2

8.3

0.0
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12

๖ เดือน

๑๑ เดือน
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รวม

ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขตสุขภาพ
ประชากร ปี๖๐ *
สมุทรปราการ

1,153,827

OP ทันตกรรม(คน) **
ตค.๕๙-สค.๖๐
203,862

นนทบุรี

1,076,118

224,091

20.82

ปทุมธานี

760,470

363,531

47.80

พระนครศรีอยุธยา

777,524

170,071

21.87

อ่างทอง

268,981

73,580

27.36

ลพบุรี

577,698

130,103

22.52

สิงห์บุรี

204,185

67,827

33.22

ชัยนาท

297,070

92,860

31.26

สระบุรี

655,365

173,662

26.50

ชลบุรี

1,217,776

403,111

33.10

ระยอง

584,914

167,964

28.72

จันทบุรี

456,823

149,822

32.80

ตราด

188,086

62,267

33.11

ฉะเชิงเทรา

678,895

254,930

37.55

ปราจีนบุรี

429,657

145,412

33.84

นครนายก

211,920

55,063

25.98

สระแก้ว

495,618

165,870

33.47

นครราชสีมา

2,095,136

675,177

32.23

บุรีรัมย์

1,185,438

503,961

42.51

สุรินทร์

1,089,997

455,347

41.78

ศรีสะเกษ

1,166,454

465,900

39.94

อุบลราชธานี

1,584,322

859,306

54.24

ยโสธร

439,709

150,838

34.30

ชัยภูมิ

948,896

271,017

28.56

อานาจเจริญ

332,786

116,463

35.00

บึงกาฬ

346,681

121,995

35.19

หนองบัวลาภู

444,600

148,940

33.50

ขอนแก่น

1,552,014

752,584

48.49

อุดรธานี

1,391,992

397,412

28.55

เลย

576,240

159,141

27.62

หนองคาย

431,281

162,930

37.78

มหาสารคาม

835,580

238,765

28.57

ร้อยเอ็ด

1,086,103

336,608

30.99

กาฬสินธุ์

920,326

260,233

28.28

สกลนคร

1,005,603

320,087

31.83

นครพนม

617,555

235,864

38.19

มุกดาหาร

314,796

108,054

34.33

เชียงใหม่
ลาพูน

1,376,248
404,881

372,582
113,517

27.07
28.04

ลาปาง

648,278

184,772

28.50

อุตรดิตถ์

381,241

188,668

49.49
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อัตราการเข้าถึงบริการทันตฯ ปี ๒๕๖๐
(๑๑ เดือน)
17.67

ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขตสุขภาพ
ประชากร ปี๖๐ *
แพร่

393,667

OP ทันตกรรม(คน) **
ตค.๕๙-สค.๖๐
126,417

น่าน

398,681

129,544

32.49

พะเยา

424,852

134,986

31.77

1,086,392

302,005

27.80

แม่ฮอ่ งสอน

222,532

53,234

23.92

นครสวรรค์

786,862

222,023

28.22

อุทัยธานี

294,588

96,140

32.64

กาแพงเพชร

634,538

176,651

27.84

ตาก

479,541

134,922

28.14

สุโขทัย

465,371

150,924

32.43

พิษณุโลก

712,510

234,307

32.88

พิจติ ร

431,178

165,348

38.35

เพชรบูรณ์

768,181

190,193

24.76

ราชบุรี

785,272

237,533

30.25

กาญจนบุรี

685,505

233,293

34.03

สุพรรณบุรี

735,672

209,576

28.49

นครปฐม

852,616

202,676

23.77

สมุทรสาคร

529,679

145,670

27.50

สมุทรสงคราม

172,921

41,477

23.99

เพชรบุรี

465,750

114,349

24.55

ประจวบคีรีขันธ์

429,578

144,460

33.63

นครศรีธรรมราช

1,320,243

370,532

28.07

กระบี่

425,614

212,912

50.02

พังงา

250,598

76,444

30.50

ภูเก็ต

306,792

89,966

29.32

สุราษฎร์ธานี

964,653

270,198

28.01

ระนอง

139,326

45,126

32.39

ชุมพร

477,876

122,428

25.62

สงขลา

1,186,426

335,916

28.31

สตูล

276,081

75,483

27.34

ตรัง

541,727

159,641

29.47

พัทลุง

413,583

153,723

37.17

667,678
471,355
685,826
51,094,748

163,486
161,667
182,215
16,370,190

24.49
34.30
26.57
32.04

เชียงราย

ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม
หมายเหตุ

* ประชากร ปี๕๙ จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลทัว่ ไป -> ประชากร ->
-> 4.ตาราง person เทียบกับ นา DBPOP มาปรับปรุง -> คอลัมภ์ 1+3 , dbpop
** OP ทันตกรรม(คน) จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ->
-> 1.ผู้ป่วยนอกทีร่ ับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)

539

อัตราการเข้าถึงบริการทันตฯ ปี ๒๕๖๐
(๑๑ เดือน)
32.11

จานวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จดั บริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขต
จานวน รพ.สต./ 6 กลุ่มเป้าหมาย
สุขภาพ
ศสม.
14 กิจกรรม
เขต 1
1267
889

ร้อยละ

200 คนต่อ
ร้อยละ ผ่านทั้งสองเกณฑ์
1000 ประชากร
70.17
773 61.01
588

๑๑ เดือน

๖ เดือน

46.4

10.6

เขต 2

674

495

73.44

502

74.48

392

58.2

18.9

เขต 3

590

510

86.44

442

74.92

410

69.5

23.7

เขต 4

818

638

78.00

467

57.09

421

51.5

16.4

เขต 5

929

746

80.30

617

66.42

531

57.2

18.9

เขต 6

802

697

86.91

596

74.31

542

67.6

26.4

เขต 7

850

745

87.65

728

85.65

656

77.2

29.0

เขต 8

898

695

77.39

716

79.73

587

65.4

29.7

เขต 9

978

903

92.33

887

90.70

826

84.5

48.7

เขต 10

866

810

93.53

806

93.07

772

89.2

64.7

เขต 11

747

654

87.55

557

74.56

512

68.5

24.7

เขต 12

879

826

93.97

674

76.68

643

73.2

22.6

10,298

8,608

83.59

7,765

75.40

6,880

66.8

27.9

รวม

่ ง
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จ ัดบริการสุขภาพชอ
ปาก ปี ๒๕๖๐
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
100.0
84.5

90.0
77.2

80.0

69.5

70.0

67.6

58.2

60.0
50.0

51.5

46.4

30.0

18.9
10.6

16.4

64.7

68.5

73.2
66.8

48.7

26.4

23.7

65.4

57.2

40.0
20.0

89.2

29.0

29.7

18.9

24.7

22.6

27.9

10.0
0.0
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต
10

๖ เดือน
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๑๑ เดือน

เขต
11

เขต
12

รวม

จานวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
จังหวัด
จานวน รพ.สต./ 6 กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 200 คนต่อ 1000 ร้อยละ
ศสม.
14 กิจกรรม
ประชากร
สมุทรปราการ
81
63 77.78
13 16.05
นนทบุรี
80
59 73.75
22 27.50
ปทุมธานี
80
73 91.25
74 92.50
พระนครศรีอยุธยา
212
158 74.53
97 45.75
อ่างทอง
76
67 88.16
46 60.53
ลพบุรี
135
73 54.07
52 38.52
สิงห์บุรี
47
44 93.62
40 85.11
ชัยนาท
72
60 83.33
56 77.78
สระบุรี
132
119 90.15
106 80.30
ชลบุรี
121
119 98.35
99 81.82
ระยอง
95
65 68.42
57 60.00
จันทบุรี
110
98 89.09
90 81.82
ตราด
66
63 95.45
55 83.33
ฉะเชิงเทรา
122
121 99.18
117 95.90
ปราจีนบุรี
98
78 79.59
70 71.43
นครนายก
56
45 80.36
30 53.57
สระแก้ว
109
90 82.57
95 87.16
นครราชสีมา
369
317 85.91
329 89.16
บุรีรัมย์
228
228 100.00
224 98.25
สุรินทร์
214
202 94.39
206 96.26
ศรีสะเกษ
256
248 96.88
240 93.75
อุบลราชธานี
337
310 91.99
323 95.85
ยโสธร
116
103 88.79
100 86.21
ชัยภูมิ
167
156 93.41
128 76.65
อานาจเจริญ
79
71 89.87
67 84.81
บึงกาฬ
69
48 69.57
45 65.22
หนองบัวลาภู
89
12 13.48
73 82.02
ขอนแก่น
284
258 90.85
269 94.72
อุดรธานี
213
181 84.98
157 73.71
เลย
128
105 82.03
79 61.72
หนองคาย
74
73 98.65
72 97.30
มหาสารคาม
178
159 89.33
154 86.52
ร้อยเอ็ด
231
203 87.88
184 79.65
กาฬสินธุ์
157
125 79.62
121 77.07
สกลนคร
171
124 72.51
139 81.29
นครพนม
154
152 98.70
151 98.05
มุกดาหาร
78
78 100.00
76 97.44
เชียงใหม่
352
227 64.49
142 40.34
ลาพูน
74
55 74.32
41 55.41
ลาปาง
148
131 88.51
115 77.70
อุตรดิตถ์
94
87 92.55
92 97.87
แพร่
123
93 75.61
115 93.50
น่าน
145
91 62.76
105 72.41
พะเยา
110
83 75.45
85 77.27
เชียงราย
217
158 72.81
139 64.06
แม่ฮ่องสอน
98
51 52.04
31 31.63
นครสวรรค์
194
151 77.84
119 61.34
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ผ่านทั้งสอง
ร้อยละ
เกณฑ์
10 12.35
20 25.00
69 86.25
86 40.57
45 59.21
34 25.19
39 82.98
52 72.22
100 75.76
97 80.17
45 47.37
85 77.27
52 78.79
116 95.08
57 58.16
28 50.00
80 73.39
285 77.24
224 98.25
195 91.12
235 91.80
298 88.43
97 83.62
122 73.05
66 83.54
31 44.93
12 13.48
246 86.62
138 64.79
73 57.03
71 95.95
140 78.65
165 71.43
105 66.88
112 65.50
150 97.40
76 97.44
92 26.14
34 45.95
103 69.59
86 91.49
88 71.54
73 50.34
79 71.82
106 48.85
13 13.27
103 53.09

จานวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
จังหวัด
จานวน รพ.สต./ 6 กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 200 คนต่อ 1000 ร้อยละ
ศสม.
14 กิจกรรม
ประชากร
อุทัยธานี
91
89 97.80
84 92.31
กาแพงเพชร
123
110 89.43
80 65.04
ตาก
140
49 35.00
93 66.43
สุโขทัย
121
99 81.82
92 76.03
พิษณุโลก
157
137 87.26
128 81.53
พิจิตร
110
100 90.91
103 93.64
เพชรบูรณ์
162
123 75.93
97 59.88
ราชบุรี
163
122 74.85
114 69.94
กาญจนบุรี
144
136 94.44
128 88.89
สุพรรณบุรี
174
140 80.46
116 66.67
นครปฐม
136
114 83.82
66 48.53
สมุทรสาคร
55
50 90.91
38 69.09
สมุทรสงคราม
54
26 48.15
18 33.33
เพชรบุรี
119
88 73.95
69 57.98
ประจวบคีรีขันธ์
84
70 83.33
68 80.95
นครศรีธรรมราช
256
209 81.64
183 71.48
กระบี่
79
79 100.00
78 98.73
พังงา
67
52 77.61
52 77.61
ภูเก็ต
25
21 84.00
18 72.00
สุราษฎร์ธานี
177
174 98.31
135 76.27
ระนอง
47
44 93.62
42 89.36
ชุมพร
96
75 78.13
49 51.04
สงขลา
209
203 97.13
161 77.03
สตูล
59
57 96.61
50 84.75
ตรัง
129
125 96.90
103 79.84
พัทลุง
133
128 96.24
123 92.48
ปัตตานี
142
116 81.69
78 54.93
ยะลา
89
86 96.63
75 84.27
นราธิวาส
118
111 94.07
84 71.19
รวม
10,298
8,608 83.59
7,765 75.40
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ผ่านทั้งสอง
ร้อยละ
เกณฑ์
82 90.11
78 63.41
39 27.86
80 66.12
111 70.70
95 86.36
76 46.91
82 50.31
122 84.72
105 60.34
59 43.38
34 61.82
11 20.37
56 47.06
62 73.81
158 61.72
78 98.73
44 65.67
14 56.00
132 74.58
41 87.23
45 46.88
156 74.64
49 83.05
101 78.29
119 89.47
65 45.77
74 83.15
79 66.95
6,880 66.81

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน)
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขตสุขภาพ
จานวนเด็กอายุ 12 ปี (คน) จานวนเด็กอายุ 12 ปี Cavity Free
เขต 1
26,998
20,585
เขต 2
17,244
12,107
เขต 3
13,070
9,521
เขต 4
24,088
16,305
เขต 5
20,678
13,506
เขต 6
37,577
27,246
เขต 7
39,670
31,429
เขต 8
29,474
23,064
เขต 9
32,414
23,302
เขต 10
36,034
28,871
เขต 11
25,650
15,897
เขต 12
27,774
15,513
รวม
330,671
237,346

ร้อยละ
76.25
70.21
72.85
67.69
65.32
72.51
79.23
78.25
71.89
80.12
61.98
55.85
71.78

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟน
ั ดีไม่มผ
ี ุ (Cavity Free) (คน)
ณ ๑๘ สค.๖๐ จากระบบ HDC
100.00
80.00

76.25

72.51
70.21 72.85 67.69
65.32

79.23 78.25

71.89

80.12

71.78
61.98

60.00

55.85

40.00
20.00
0.00
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต
10
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เขต
11

เขต
12

รวม
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(Inspection Guideline)
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 10 มีการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้
Robson ten group classification
สถานการณ์
อัตราผ่าตัดคลอดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย จากการศึกษากว้างขวางของวิโรจน์
ตั้งเจริญเสถียรพบว่าอัตราการผ่าตัดทาคลอดครั้งแรกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.2 ในปี 1990 เป็นร้อยละ 22.4
ในปี 1996 (โดยร้อยละ 64.1 เป็นการผ่าตัดครั้งแรก และร้อยละ 35.9 เป็นการผ่าตัดซ้า) ส่วนใหญ่ของ
การผ่าตัดทาคลอดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลประจาจังหวัด คือประมาณร้อยละ 40 ของการคลอด โดยการผ่าตัด
ทั้งหมด โรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการผ่าตัดสูงที่สุดคืออัตราเกินร้อยละ 50
จากข้อมูลของ สปสช.อัตราผ่าตัดคลอดในประเทศไทยในปี 2552-2559 เท่ากับ ร้อยละ 22.8,
23.1, 25.3, 25.9, 27.5, 29.1, 30.6, 31 ตามลาดับ ในขณะที่อัตรา birth asphyxia และอัตราตาย
ของมารดา ไม่ได้ลดลงตามอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น
คาชี้แจงของ WHO ในปี ค.ศ. 1985 ไม่มีเหตุผลใดที่จะมีอัตราผ่าตัดคลอด (Cesarean Section:
CS) สูงกว่า 10-15 %และคาชี้แจงของของ WHO ในปี ค.ศ. 2015 ระบุว่าในระดับประชากรอัตรา CS สูง
กว่า 10 % ไม่เกี่ยวเนื่องกับการลดอัตราการตายของมารดาและทารกแรกเกิดและ WHO เสนอการใช้
Robson ten group classification (10 กลุ่ม) ในการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะนามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้นต่อไป
จากข้อมูลในประเทศไทย ในบางโรงพยาบาลที่มีการใช้ Robson ten group classification ในการ
วิเคราะห์อัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น พบว่าอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้นเกิดในกลุ่มที่มีการชักนาการคลอด/นัดผ่าตัด
คลอดล่วงหน้า
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. โรงพยาบาลมีการใช้ Robson ten group classification ในการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอด
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑.โรงพยาบาลมีการใช้ Robson ten group classification ในการวิเคราะห์สถานการณ์
การผ่าตัดคลอด
มีและใช้ Robson ten
ในการวิเคราะห์ ใช้ ข้อมูล
group classificationในการ ประกอบไปด้วย 5
วิเคราะห์สถานการณ์การ
parameters
ผ่าตัดคลอด
1. Obstetric history
(parity, previous C/S)
2. Onset of labour
(spontaneous,
induced/elective C/S)
3. Lie and presentation
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
4. Number of fetuses
5. Gestational age
(Term, preterm)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson
ten group classification (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
รอบ 3 เดือน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
สูต-ิ นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ เพื่อทาบทบาทหน้าที่
ในการกาหนดกรอบและแนวทาง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
สูต-ิ นรีเวชกรรม มีการศึกษา
รูปแบบของ Robson ten group
classification
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ นรีเวช
กรรม โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้น
ไปมีการจัดกลุ่มผู้ทไี่ ด้รับการผ่าตัด
คลอด และการคลอดทางช่อง
คลอด ในรูปแบบ Robson ten
group classification

รอบ 6 เดือน
ดาเนินการข้อที่ 1-2
3. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการ
นา Robson ten group
classification มาใช้ในการ
วิเคราะห์อตั ราผ่าตัดคลอด
ที่สูงขึ้น

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 9 เดือน
ดาเนินการข้อที่ 1-3
4. มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล Robson ten
group classification และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอัตรา
ผ่าตัดคลอดทีส่ ูงขึ้น

รอบ 12 เดือน
ดาเนินการข้อที่ 1-4
5. วิเคราะห์และสรุป
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
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รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2561
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย:
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10
เขต
มีการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group
classification
ผ่าตัดคลอด หมายถึงผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการดูแลรักษาผ่าตัดคลอด(รหัสโรค ICD10 740-744,7491,
7499)
โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลระดับ M2, M1 , S A
ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 100

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 100

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 100

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอด และคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ Robson ten group classification ของโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/เขตสุขภาพ
A =โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไปที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงขึ้น
โดยใช้ Robson ten group classification
B =โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป
(A/B) ×100
3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอน 1-2
ขั้นตอน 1–3
ขั้นตอน 1-4
ขั้นตอน 1-5
วิธีการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล:
ขั้นตอน 1 มีก ารจัด ตั้งคณะกรรมการพัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพสาขาสู ติ -นรี เวชกรรม ระดั บ
จังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทาบทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูติ -นรีเวชกรรมมีการศึกษารูปแบบของ Robson ten group
classification
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริก ารสุขภาพ สาขาสูติ -นรีเวชกรรม โรงพยาบาลระดับ
M2 ขึ้ นไปมีก ารจัด กลุ่ม ผู้ ที่ ได้ รั บการผ่า ตั ดคลอด และการคลอดทางช่ อ งคลอด ใน
รูปแบบ Robson ten group classification
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการนา Robson ten
group classification มาใช้ในการวิเคราะห์อัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น
ขั้นตอน 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Robson ten group classificationและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน :
Torloni MR, Betran AP, Souza JP, Widmer M, Allen T, Gulmezoglu M, et al. (2011)
Classifications for Cesarean Section: A Systematic Review. PLoS ONE6(1): e14566.
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014566
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/robsonclassification/en/
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
NA
NA
NA

รพ.ระดับ M2ขึ้นไปมีการ
ร้อยละ
วิเคราะห์สถานการณ์การ
ผ่าตัดคลอดโดยใช้ Robson
ten group classification
1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2.นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
กองบริหารการสาธารณสุข
1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282
2. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์ 025901637
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ภาคผนวก

๕๔๙

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจาปี 2561
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 จัดทาแผนการตรวจราชการฯ(ต.ค. – พ.ย. 60)
1.1 ประชุม TBM สตร. : -กาหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ
- กาหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ
1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดทาแนวทางการตรวจราชการปี 2561
(เน้นให้กรม/สานักที่เกี่ยวข้องเตรียม Template ตัวชี้วัดและประเด็นให้
พร้อม)

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 60 สตร. ,กองตรวจฯ ,
กรมวิชาการ
5 ต.ค.60

สตร. ,กองตรวจฯ,
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดทาคาสั่ง คกต. 4 คณะ / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
กาหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ

1-31 ต.ค.60

กองตรวจฯ ,คกต.

1.4 ประธาน คกต. แต่ละคณะ นาเสนอ กรอบประเด็นการตรวจราชการของ
แต่ละคณะ ในการประชุม TBM (เพื่อพิจารณาร่วมกัน เพิ่มเติม)
1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2561 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน

พ.ย.60
14 พ.ย. 60

ประธาน และเลขานุการ
คกต. 4 คณะ
หัวหน้าผู้ตรวจฯ

1.6 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงาน

ต.ค.-พ.ย.60

1.7 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และ
หน่วยงานใน สป. รวมทั้งผู้ร่วมทีมตรวจฯ จากเขต/จังหวัด (สป.)

ต.ค – พ.ย.60

กองตรวจฯ,เขต
สุขภาพที่ 1-12,
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.
กองตรวจฯ

1.8 จัดทาคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี
2561
1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจาปี 2561
(Tele- Conference)
1.10 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12
1.11 กรมวิชาการและสานักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและทีมสนับสนุนการตรวจราชการ

พ.ย.-ธ.ค. 60

กองตรวจฯ

28 พ.ย. 60

สตร. / กองตรวจฯ

ธ.ค. 60-ม.ค. 61

เขตสุขภาพที่
1-12
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.

ขั้นที่ 2 ดาเนินการตรวจราชการฯ
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี )
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ
3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ ปีละ 2 รอบ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธ.ค. 60

ธ.ค.60-มี.ค.61
พ.ค.-ส.ค.61

ทีมตรวจราชการ
ทีมตรวจราชการ

๕๕๐
กิจกรรม
กาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(1) ทีมตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม รอบ 1: ธ.ค.60-มี.ค.61 ทีมตรวจราชการ
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.61
(ตามความเหมาะสมของประเด็นตรวจราชการ)
(2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิน้ ในแต่ละรอบ

รอบ 1 : เม.ย.61
รอบ 2 : ส.ค.61

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง

(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.1,2,3 )
ส่งให้กองตรวจราชการ เพื่อส่งให้ คกต.4 คณะ ประมวลผลในภาพรวมประเทศ

รอบ 1 ภายใน 20
เม.ย.61
รอบ 2 ภายใน 15
ส.ค. 61
รอบ 1 : เม.ย.61
รอบ 2 : ส.ค.61
รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.61
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.61

หัวหน้างานตรวจ
ราชการ

(4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ
(5) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คกต.) 4 คณะ พิจารณา
กลั่นกรอง ประมวล สรุป และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ
3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หมายเหตุ สรุปผลรอบที่ 1 จัดภายในกระทรวงฯ
สรุปผลรอบที่ 2 จัดภายนอก โดย ช่วงเช้าเป็นการนาเสนอ
สรุปผลของแต่ละคณะ (ปลัดเป็นประธาน) และช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงตัวชี้วัด
และแนวทางการตรวจราชการ ปี 2562 )
3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
3.4 จัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2561 และเผยแพร่
4. การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
4.1 ทบทวนและปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 ประชุมคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
หมายเหตุ ประเด็นสาคัญที่ขบั เคลื่อน ได้แก่
1. ระบบการจัดทาแผนแนวทางการตรวจราชการ
2. ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ
(ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการ/ผูน้ ิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าทีต่ รวจราชการ/สนับสนุนการ
ตรวจราชการ (ดาเนินการโดย กองตรวจราชการ)
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองตรวจราชการ
คกต.

รอบ 1 : 8 พ.ค. 61 กองตรวจราชการ
รอบ 2 : 10 ก.ย.61

รอบ 1 : พ.ค.61
รอบ 2 : ก.ย.61
รอบ 1 : มิ.ย.61
รอบ 2 : ต.ค.61

กองตรวจราชการ

1-10 ต.ค. 60

กองตรวจราชการ

คกต./กองตรวจฯ

อย่างน้อยไตรมาสละ กองตรวจฯ
1 ครั้ง
คกก.ขับเคลือ่ นฯ
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กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 และ 2
เขต
สุขภาพที่
1

2

3

4

5

จังหวัด

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2

เชียงราย
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
น่าน
เชียงใหม่
ลาพูน
แพร่
ลาปาง
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
ตาก
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
นครนายก
สิงห์บุรี
ลพบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี

10-12 มกราคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
14-16 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561
10-12 มกราคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
10-12 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
14-16 มีนาคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
14-16 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 มีนาคม 2561
14-16 มีนาคม 2561
10-12 มกราคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
14-16 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 มีนาคม 2561

13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
18-20 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
1-3 สิงหาคม 2561

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
8-10 สิงหาคม 2561
15-17 สิงหาคม 2561
13-15 มิถุนายน 2561

20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
18-20 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
1-3 สิงหาคม 2561
13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
18-20 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
1-3 สิงหาคม 2561
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เขต
สุขภาพที่
6

7

8

9

10

11

จังหวัด
จันทบุรี
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
ระยอง
ชลบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
นครพนม
สกลนคร
เลย
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
หนองคาย
อุดรธานี
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร
พังงา
กระบี่
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ชุมพร

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2

13-15 ธันวาคม 2560
20-22 ธันวาคม 2560
27-29 ธันวาคม 2560
10-12 มกราคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
13-15 กุมภาพันธ์ 2561
20-22 กุมภาพันธ์ 2561
26-28 กุมภาพันธ์ 2561
9-12 มกราคม 2561
16-19 มกราคม 2561
23-26 มกราคม 2561
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
20-23 กุมภาพันธ์ 2561
6-9 มีนาคม 2561
13-16 มีนาคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
14-16 กุมภาพันธ์ 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 มีนาคม 2561
13-15 ธันวาคม 2560
20-22 ธันวาคม 2560
10-12 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561

2-4 พฤษภาคม 2561
9-11 พฤษภาคม 2561
16-18 พฤษภาคม 2561
23-25 พฤษภาคม 2561
6-8 มิถุนายน 2561
13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
18-20 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
5-8 มิถุนายน 2561
12-15 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
3-6 กรกฎาคม 2561
10-13 กรกฎาคม 2561
17-20 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2561
20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
6-8 มิถุนายน 2561
13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
6-8 มิถุนายน 2561
13-15 มิถุนายน 2561
20-22 มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
11-13 กรกฎาคม 2561
18-20 กรกฎาคม 2561

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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เขต
สุขภาพที่
12

จังหวัด
ตรัง
พัทลุง
สตูล
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
สงขลา

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1
10-12 มกราคม 2561
17-19 มกราคม 2561
24-26 มกราคม 2561
31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 กุมภาพันธ์ 2561
21-23 กุมภาพันธ์ 2561
7-9 มีนาคม 2561

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Inspection Guideline)
คณะที่ .... : …………………………………………………………..
หัวข้อ .......................................................................................………
ตัวชี้วัด : ........(ตัวชี้วัดภายใต้หัวข้อ)...............................................................................
สถานการณ์
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1..............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1......................................................................

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2......................................................................

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3......................................................................

ตัวชี้วัด ........................................................................(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))
Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรม........................ สานัก/กอง...............................
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง.........................
สานัก/กอง.....................
ตาแหน่ง.........................
สานัก/กอง.....................

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….
Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….

ประเด็นที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆที่สาคัญและจาเป็นได้ตามดุลยพินิจของ คกต. แต่ละคณะ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๕๖
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .............................
4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
................................................................................................................................................. .......................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๕๗
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .....................
4. สรุ ปประเด็ นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่ อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรื อการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..........
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๕๘
แบบ ตก. 3

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
เขตตรวจราชการที่ ………. รอบที่……..... จังหวัด………………………………
ลาดับ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ

ผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................
เขตสุขภาพที่........
วันที่...............................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจราชการ
และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดและข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแผนตรวจราชการของแต่ละ
คณะ เป็นส่ วนหนึ่ ง ของเป้า หมายตัว ชี้วั ดตามยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ได้ประกาศใช้แล้ว ดังนั้น จึงสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้ที่
- เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/node/91
- เว็ บ ไซต์ ก องตรวจราชการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข http://203.157.240.30/bie/home
ส่วนรายชื่อแนบท้า ยคาสั่งผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งาน ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 , ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และค าสั่ ง อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
- เว็ บ ไซต์ ก องตรวจราชการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข http://203.157.240.30/bie/home
- เว็ บ ไซต์ ร ะบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection
System) http://203.157.240.30/e-insreport/

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………….
โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะ
ทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๔๘"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกากับของฝ่ายบริหาร
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสานักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ
เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
อธิบดี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย
ข้อ ๖ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ
………………………………………..
ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ
หรือไม่
(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพื้นที่
ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปี หรือ
ตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาตามรอบปีงบประมาณ โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจาปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อยุตินั้น
ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ
ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของ
กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของกรม
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่อง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันดาเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ ๑๑ การแบ่งพื้นที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
หมวด ๒
อานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
………………………………..
ข้อ ๑๒ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมี
อานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา
โดยด่วน
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(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบ
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามคาสั่งนั้นโดย
พลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔
ข้อ ๑๕ เพื่อให้ การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิภ าพ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายมีอานาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหั วหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้
ในกรณีมีความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาจขอกาหนดให้มี
ตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได้
ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอานาจและหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ตรวจราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อม
ที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ
ราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่ ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดาเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
หมวด ๓
การรายงานและการดาเนินการตามผลการตรวจราชการ
………………………………………..
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีผู้ตรวจราชการสา นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และในกรณี ที่ ป ลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า มี ปั ญ หาส าคั ญ
ให้ ส รุ ป รายงานเสนอรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ก ากั บ การบริ ห ารราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสาคัญ
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นว่ามี
ปัญหาสาคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทารายงานที่จะคอยติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดาเนินการแก้ ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้ ร ายงานรั ฐ มนตรี ห รื อรองนายกรั ฐ มนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ กากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่เพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
สาหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล วิเคราะห์
และจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และนารายงานเสนอแนะผู้มีอานาจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ให้รีบจัดทารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้น เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ
เมื่อ ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้ าผู้ ต รวจราชการยังมิ ได้รั บแจ้ งผลการ
ดาเนิน การ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออานาจของหน่วยงานของรัฐนั้น
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรื ออุปสรรคดังกล่ าวภายในเวลาอันสมควร ส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ
ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอคา
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดาเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น
และให้บันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย
ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทาโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้
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ในกรณีที่ได้แนะนาหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคาแนะนาและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย
หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ
……………………………………..
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทาหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วย และให้นาความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน ทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
…………………………………
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจา ณ
สานักงานหรือที่ทาการ
หน่วยของรัฐอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ
ตามที่เห็นสมควรหรือจาเป็นก็ได้
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการ
ที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จาเป็นต้องดาเนินการโดย
รีบด่วน และได้แนะนาหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว
(๔) การดาเนินการของผู้รับการตรวจ
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ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่สานักงานหรือที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ
ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง และวัน
เดือน ปี ที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็ ได้ แต่ต้อง
บันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ตรวจนั้นด้วย
ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจดาเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดาเนินการได้โดยทันที ให้รีบดาเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถดาเนินการได้ ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ
ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดทาสาเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดาเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ การตรวจหรื อ กิ จ กรรมที่ ต รวจอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นอก
กรุงเทพมหานคร ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
บทเฉพาะกาล
……………………………
ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ดาเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้
ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุง
ระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๕๖๗

สำเนำคู่ฉบับ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1479/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อนุ ส นธิคาสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ขที่ 1826/2559 ลงวันที่ 25 ตุล าคม พ.ศ. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปีงบประมาณ
เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพิ่มขึ้น รวมถึง
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่ อง และมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคาสั่งกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ 1826/2559 และขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ อ านวยการส านั กงานสนั บสนุ นเขตสุ ขภาพและบริ หารโครงการพิ เศษ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19. ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
20. ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21. ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

22. ผู้อานวยการกอง...
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22. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
23. ผูอ้ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
24. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมระบบปฐมภูมิ
และหมอครอบครัว
25. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
26. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
28. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
29. ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
30. ผู้อานวยการกองบริหารงานคลัง
31. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
32. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ
33. หัวหน้ากลุ่มประเมินผล กองตรวจราชการ
34. ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
35. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดทาแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง
บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริห ารระดับสูง/หน่วยงานส่ว นกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป
3. กาหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4. สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพื่อให้การตรวจราชการในพื้นที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
สาเนาถูกต้อง
ศิริพร ลั่นซ้าย
(นางศิริพร ลั่นซ้าย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สำเนำคู่ฉบับ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1674/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย เป็นมาตรการสาคัญที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ และการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย
และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนด
ขอบเขตการตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลัก ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีด้วย
เพื่อให้การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวง และบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมาย กระทรวงสาธารณสุ ขจึ งแต่ งตั้ งบุ คคลดั งมี รายชื่ อตาม
เอกสารแนบท้ายคาสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และกาหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม
๒. กาหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ กากับ
ติดตาม และประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ
๓. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย
๔. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย
5. กากับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สาเนาถูกต้อง
ศิริพร ลั่นซ้าย
(นางศิริพร ลั่นซ้าย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ลงชื่อ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
1. นายณรงค์ สายวงศ์
2. นายไพศาล ดั่นคุ้ม
3. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
4. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ
5. นายยุทธนา พูนพานิช
6. นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
7. นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์
8. นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว
9. นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม
10. นางสุนันทา กาญจนพงศ์
กรมอนามัย
11. นายนุกูลกิจ พุกาธร
12. นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
13. นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์

14. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
15. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
16. นางศรีสุดา ลีละศิธร
17. นางปรียานุช บูรณะภักดี
18. นางวิมล บ้านพวน
19. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
20. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผู้อานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
กรรมการ
แห่งชาติ กรมอนามัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย
รองผู้อานวยการสานักโภชนาการ
กรรมการ
กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ กรมอนามัย
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
รองผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรมอนามัย
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุภาาพ กรมอนามัย
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรรมการ
กรมอนามัย
21. นายสุทิน...
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21. นายสุทิน ปุณฑริกาักดิ์
22. นางสาวพรวิาา ดาวดวง
23. นางพรเลภา บรรหารศุาวาท
24. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
25. นางกรกมล นิยมศิลป์
26. นางกันยา บุญธรรม
27. นางนาาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
28. นางสาววิาาศรี สุวรรณผล
29. นายกิตติ ลาาสมบัติศิริ
30. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
31. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
32. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
33. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์
34. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
35. นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
36. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
37. นางพรพิศ กาลนาน
38. นางสาวกอกุล ใสสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
นักโาชนาการชานาญการพิเศษ
กรมอนามัย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโาชนาการวัยเรียน
สานักโาชนาการ กรมอนามัย
นักโาชนาการปฏิบัติการ
สานักโาชนาการ กรมอนามัย
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ กรมอนามัย
ทันตแพทย์ชานาญการ
สานักทันตสาธารณสุภ กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักโาชนาการ กรมอนามัย
นักโาชนาการปฏิบัติการ
สานักโาชนาการ กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุภาาพ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุภ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุภ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุภปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุภ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการพิเศษ
สานักสุภาาิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย

กรรมการ

ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มคลินิก
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

39. นายพรเทพ...
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39. นายพรเทพ ล้อมพรหม
40. นายสุชาติ เลาบริพัตร
41. นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์
42. นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง
กรมควบคุมโรค
43. นายนคร เปรมศรี
44. นางวัชรี แก้วนอกเภา
45. นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโาค
46. นางผลิน กมลวัทน์
47. นายสุภสันต์ จิตติมณี
48. นายอรรถกร จันทร์มาทอง
49. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
50. นายดิเรก ภาแป้น
51. นางจุรพี ร คงประเสริฐ
52. นางสาวสุมนี วัชรสินธุ์
53. นางเมตตา คาพิบูลย์
54. นางสาวอีสตีน่า อุสนุน
55. นางนงนุช ตันติธรรม
56. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
57. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
58. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้างานตรวจราชการและนิเทศงาน
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
กรรมการ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
กรรมการ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้
กรรมการ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาภ้อมูลวัณโรค กรรมการ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภปฏิบัติการ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภเชี่ยวชาญ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
59. นายปัญณ์...
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59. นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
60. นายชาญยุทธ์ วิหกโต
61. นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์
62. นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
63. นายอัมภัส วิเศษโมรา
64. นางอรนาถ วัฒนวงษ์
65. นายสมาน ฟูตระกูล
66. นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
67. นางพรทิพย์ เข็มเงิน
68. นางสาวณราวดี ชินราช
69. นางสาวพรทิพย์ ศิริาานุมาศ
70. นางสุจิตรา บัวแช่ม
71. นางสาวดาริกา มุสิกุล
กรมสุขภาพจิต
72. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
73. นางสาวกนกเนตร รัตนจันท
74. นายอาทิตย์ พันเดช

75. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ

นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

กรรมการ

ผู้อานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุภาาพจิต

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เาสัชกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโาคด้านผลิตาัณฑ์
สุภาาพในส่วนาูมิาาคและท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทย์...
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กรมการแพทย์
76. นายเกษม เสรีพรเจริญกุล
77. นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
78. นายธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
79. นายประสิทธิชัย มั่งจิตร
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
81. นางณปภัช นฤคนธ์
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82. นางสาวพวงผกา มะเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักงานบริหารยุทธศาสตร์
83. นายยงยศ ธรรมวุฒิ
สุภาาพดีวิถีไทย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุภ
นักวิชาการสาธารณสุภชานาญการ
84. นางเอื้อมพร จันทร์ทอง
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุภาาพดีวิถีไทย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุภ
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
85. นายภูมินทร์ ศิลาพันธ์
รองผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
86. นายสุทัศน์ กองขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
87. นายวสันต์ สุทธิสงวน
นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88. นางสาวภัสรา สอาด
นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
89. นายสราวุฒิ บุญสุข
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
90. นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
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กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
91.นางสาวลภัสรดา...
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91. นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
92. นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง
93. นางศิริเพ็ญ ตลับนาค
94. นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
95. นางรัตติยา ฤทธิรงค์

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
กองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9
กองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
กองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
กองตรวจราชการ
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
กองตรวจราชการ
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
2. นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
3. นายผดุชชัย เคียนทอง
กรมการแพทย์
4. นายกุลพัฒน์ วีรสาร
5. นายภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
6. นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม
7. นายสุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
8. นางจุฑาภรณ์ บุญธง
9. นายเกรียงไกร เฮงรัศมี
10. นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
11. นายสกานต์ บุนนาค
12. นายศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
13. นางสายจินต์ อิสีประดิฐ
14. นายวรภัทร วงษ์สวัสดิ์
15. นายอังกูร ภัทรากร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
ประธาน
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
รองประธาน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรมการแพทย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
16. นางระเบียบ...
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16. นางระเบียบ โตแก้ว
17. นายอากาศ พัฒนเรืองไล
18. นางอาไพพร ยังวัฒนา
19. นางสาวศิวาพร สังรวม
20. นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ
21. นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ
22. นางปฐมพร ศิรประภาศิริ
23. ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
24. นายประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
25. นายธงธน เพิ่มบถศรี
26. นายเกษม เสรีพรเจริญกุล
27. นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
28. นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
29. นายพจน์ อินทลาภาพร
30. นายรัฐภูมิ ชามพูนท
31. นายณรงค์ อภิกุลวนิช
32. นางนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลพิษณุโลก
รองอธิบดีกรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
33. นายรัฐพงษ์...
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33. นายรัฐพงษ์ บุรีวงษ์
34. นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ
35. นางนริศรา แย้มทรัพย์
กรมสุขภาพจิต
36. นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
37. นางพรทิพย์ ดารงปัทมา

นายแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นายแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ สานักวิชาการแพทย์
กรมการแพทย์
ผู้อานวยการสานักบริหารระบบบริการ
กรรมการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

กรมควบคุมโรค
38. นางผลิน กมลวัทน์

ผู้อานวยการสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค

39. นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อานวยการสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรรมการ

40. นายอรรถกร จันทร์มาทอง

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้ กรรมการ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค กรรมการ
41. นางสาววิลาวรรณ สมทรง
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ
42. นายดิเรก ขาแป้น
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
43. นางจุรีพร คงประเสริฐ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
44. นางสุมนี วัชรสินธุ์
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
45. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
46. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กรรมการ
47. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
48. นางสุจิตรา บัวแช่ม
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
49. นางสาวดาริกา มุสิกุล
กรรมการ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
50. นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
51. นางสาวอัญชลี...
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51. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
52. นายสมศักดิ์ กรีชัย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
53. นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์
54. นางสาวณธิป วิมุตติโกศล
55. นายอาทิตย์ พันเดช
56. นางนภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
57. นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
58. นางสาวนภวรรณ เจนใจ

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
กรรมการ
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
(รก.) ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชานาญการ สานักยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรรมการ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรรมการ

กรมอนามัย
ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
59. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
60. นายธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
61. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
62. นางณปภัช นฤคนธ์
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เภสัชกรชานาญการ
63. นางสาวไพรา บุญญฤทธิ์
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
64. นางณัฎฐิณา รังสินธุ์
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
65. นางสาวพวงผกา...
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65. นางสาวพวงผกา มะเสนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
66. นางสมสินี เกษมศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
67. นายจารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
68. นายพิพัฒ เคลือบวัง
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
กรรมการ
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
69. นายสุธิต คุณประดิษฐ์
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
กรรมการ
โรงพยาบาลลาพูน จังหวัดลาพูน
สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
70. นางดวงดาว ศรียากูล
รองผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ กรรมการ
และคลินิกหมอครอบครัว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
71. นายชาลี เอี่ยมมา
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
กรรมการและเลขานุการ
กองตรวจราชการ
72. นางกองมณี สุรวงษ์สิน
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
73. นางโกสุม สาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
74. นางอรธนัท นิลวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
1. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
2. นายบุญชัย ธีระกาญจน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
3. นายสุระ วิเศษศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
4. นายสุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
5. นายชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
6. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
7. นายสมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
8. นายกิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5
9. นายอภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
10. นายอิทธิพล สูงแข็ง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
11. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
12. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
13. นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
14. นางภารณี วสุเสถียร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
15. นางสิริพรรณ โชติกมาศ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
16. นายถาวร สกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17. นายพงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18. พญ.มานิตา พรรณวดี
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19. นางณิชากร ศิริกนกวิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20. นางสาวดารณี คัมภีระ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21. นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22. นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23. นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26. นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27. นางฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28. นางสาวเปรมฤทัย เครือเรือน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
30. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
31. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
32. นายธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34. นางณปภัช นฤคนธ์
รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
35. นางสาวไพทิพย์...
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35. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
36. นางสาวพวงผกา มะเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37. นางสาววรกมล อยู่นาค
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38. นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
39. นางสาวกนกพร ปากชานิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
40. นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
41. นางภารวี แก้วพันนา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42. นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
43. นางสาวอังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
44. นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
45. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
46. นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
กรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
47. นางน้าค้าง...
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47. นางน้าค้าง บวรกุลวัฒน์

นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
48. นางอุทัย เกษรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
49. นางอมรรัตน์ พีระพล
ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
50. นางพจอาภา ธนาบุญพัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กองบริหารงานคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
51. นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
กองตรวจราชการ
52. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
กองตรวจราชการ
53. นายอติชาต หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4
กองตรวจราชการ
54. นายกานต์ การะนันต์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
กองตรวจราชการ
55. นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8
กองตรวจราชการ
56. นางกองมณี สุรวงษ์สิน
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
กองตรวจราชการ
57. นายบรรเจิด ทิงเหม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองตรวจราชการ
58. นางสาวธัญชนก เหลืองทองอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองตรวจราชการ
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กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1674/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 4 : การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-13
นายดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายไผท สิงห์คา
นายแพทย์ชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพรสุดา คาเหลือง
นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนิตยา คณิตสาร
นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองตรวจราชการ
นายพีระพล กล้าหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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สำเนำคู่ฉบับ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1634/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ด้ว ยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินภายใต้บริบทการบริห ารราชการ
แผ่นดินร่วมสมัย มุ่งเน้นให้การปฏิบัติราชการและการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้กาหนดการตรวจราชการที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence
เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการกากับ ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกระทรวง และสามารถแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อตาม
เอกสารแนบท้ายคาสั่งนี้ เป็นผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
2. ติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์สถานการณ์
ความเสี่ยง หรือประเด็นสาคัญที่ควรกากับ ติดตาม ก่อนลงตรวจราชการในพื้นที่
3. ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย ตามที่มีกรณี
จาเป็น โดยเน้นพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่จาเป็นต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่
4. กากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามขอบเขต
ภารกิจของกรม/สานัก และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ และให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อการแก้ ไขปรั บปรุ งและพั ฒนางาน ตลอดจนข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
6. รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้อานวยการสานัก/กอง
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละรอบ หากกรณีพบปัญหาสาคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพื่อเป็น
การป้องปราม แก้ไขปัญหา หรือให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที
7. ประสานการดาเนินการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
8. ปฏิ บั ติ งานอื่ นตามที่ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข อธิ บดี ผู้ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
สาเนาถูกต้อง
ศิริพร ลั่นซ้าย
(นางศิริพร ลั่นซ้าย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ลงชื่อ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายชือ่ ตามเอกสารแนบท้ายคาสั่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://203.157.240.30/bie/home
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายชื่อบุคลากรที่เขตสุขภาพมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจราชการ ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามเอกสารแนบท้ายคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1634/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://203.157.240.30/bie/home

ทำเนียบผู้ประสำน

ทาเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2501)
เขตสุขภาพที่ 2
รองหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2406)
เขตสุขภาพที่ 11
นพ. ไพศาล ดัน่ คุม้
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 9
(ห้อง 2515 )
เขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด) : สธ 0205.011
เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 1
นพ. ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2404)
เขตสุขภาพที่ 1
นาย ผดุชชัย เคียนทอง
ผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการ
(ห้อง 2509)
เขตสุขภาพที่ 1
นาย ชาลี เอีย่ มมา

หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) : สธ 0205.021
เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 2
(ห้อง 2503)
นพ. ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2504)
เขตสุขภาพที่ 2
นส. พินทุสร เหมพิสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 2
นาย สุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) : สธ 0205.031
เขต 2 ชัยนาท
เขต 18 กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
นพ. บุญชัย ธีระกาญจน์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2415)
เขตสุขภาพที่ 3
นพ. สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 3
นส. ปนิตา ธีรสฤษกุล
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 3
นส. ฐปณภร เจริญวงศ์
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 3

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

ณ วันที่ 9 ตค.60
e-mail

0-2590-1591 0-2590-1690 081-3793039 konc62@yahoo.com
0-2590-1601
0-2590-1462 0-2590-8534 081-4764288 matsurat@gmail.com
0-2590-1610 0-2590-8534 081-9910166 paisarnpom@gmail.com

0-2590-1488 0-2591-8532 081-7985544 drthong@gmail.com
0-2590-1228 0-2590-1431 081-9612312 paisal001@hotmail.com
pdckt2501@hotmail.com
0-2590-1597 0-2590-1431 0840952073
081-7857399
0-2590-2475 0-2590-2468 061-3955353 aiamma@hotmail.co.th

0-2590-1601 0-2591-8527 081-3793039 konc62@yahoo.com
0-2590-1600 0-2590-1690 081-9528145 chaiynan@yahoo.com
055-252052 055-248658 089-8876188 yolk@health.moph.go.th
ต่อ 361
0-2590-1601 0-2591-8527 081-6466620 surut_moph@hotmail.com

0-2590-1467 0-2590-1431 089-8561767 boonchai65@gmail.com

056-334426 056-334426 084-8744091 dhpanita62@gmail.com
0-2590-2461 0-2590-2468 084-3883041 tapanapon11@gmail.com
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ทาเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด) : สธ 0205.041
เขต 1 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี
เขต 2 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
นพ. สุระ วิเศษศักดิ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2503)
เขตสุขภาพที่ 4
นพ. สมยศ ศรีจารนัย
(ห้อง 2409)

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 4

นส. อังคณา จรรยากุลวงศ์

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 4
นาย อติชาต หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด) : สธ 0205.051
เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2506)
เขตสุขภาพที่ 5
นพ. กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2508)
เขตสุขภาพที่ 5
นาง จารุภา จานงศักดิ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 5
นาง อมรรัตน์ ลิม้ จิตสมบูรณ์

หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด) : สธ 0205.061
เขต 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
นพ. สุเทพ เพชรมาก
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2405)
เขตสุขภาพที่ 6
นพ. อภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2513)
เขตสุขภาพที่ 6
นาง ภารณี วสุเสถียร

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 6
นาย วิวัฒน์ ชอบดี
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด) : สธ 0205.071
เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
นพ. ณรงค์ สายวงศ์
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2402)
เขตสุขภาพที่ 7
พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 7

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

ณ วันที่ 9 ตค.60
e-mail

0-2590-1607 0-2591-8530 090-2627007 wisedsak2@gmail.com
0-2950-1470 0-2590-1431 089-9364797 ssrijaranai@gmail.com
036-230929 036-230930 081-4222298 j_aeww@hotmail.com
0-2590-1952 0-25901020 081-3643341 atichat19@gmail.com

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com
0-2590-1582 0-2590-1690 090-1069466 kittisny@gmail.com
jarupa2010@gmail.com
032-323014 032-323015 0817452564,
084-8744095
0-2590-2464 0-25902468 062-8246415 jubsuphan@gmail.com

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8771744 sunbs22@gmail.com
0-2590-1596 0-2590-1690 089-9366188 aphichatrodsom@yahoo.com
0-2590-1603
038-275428 038-275428 092-8946544 Paranee.w@gmail.com
0-2590-1488 0-2591-8532 081-2952175 wichmm@gmail.com

0-2590-1466 0-2591-8532 081-5449521 tung4ever2001@yahoo.com
0-2590-1609 0-2590-1690
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ทาเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

นาง สุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 7
นส. ลภัสรดา สระดอกบัว
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัด) : สธ 0205.081
เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
เขต 11 นครพนม สกลนคร
นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2401)
เขตสุขภาพที่ 8
นพ. อิทธิพล สูงแข็ง
(ห้อง 2514)
นาง สิริพรรณ โชติกมาศ
นาง ปาริฉัตร ตันติยวรงค์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 8
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 8
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 8

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

ณ วันที่ 9 ตค.60
e-mail

043-234665 043-234665 081-9777638 sumalee0657@gmail.com
084-8630968 laphatrada.14@gmail.com

0-2590-1474 0-2590-1496 089-6092250 chanvitt@gmail.com
0-2590-1592
0-2590-1609 0-2590-1690 081-9642521 ittnko@gmail.com
085-6676333 krarok@hotmail.com
0-2590-1474 0-2590-1496 084-5547770 tanuan4@gmail.com
0-2590-1592

เขตสุขภาพที่ 9 (4 จังหวัด) : สธ 0205.091
เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
นพ. ไพศาล ดัน่ คุม้
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 9
(ห้อง 2515 )
นพ. ยุทธนา พูนพานิช
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2410)
เขตสุขภาพที่ 9
นาง จุฑารัตน์ มากคงแก้ว

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 9
นาง พรอนันต์ กิตติมนั่ คง
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10 (5 จังหวัด) : สธ 0205.101
เขต 11 มุกดาหาร
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ
นพ. ประพนธ์ ตัง้ ศรีเกียรติกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 10
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 10
นาย ถาวร สกุลพาณิชย์
นาง กองมณี สุรวงษ์สิน

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 10

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9910166 paisarnpom@gmail.com
0-2590-1471 0-2590-1431 081yuttanapee@yahoo.com
3788809,
0814804504
086-8977640 poo1965@hotmail.com
044-244089 044-245188 092-9966563 bonita2546@hotmail.com

0-2590-1587 0-2591-1475 081-2905858 prapondr@yahoo.com
0-2590-1598 0-2590-1431
thaworn@hisro.or.th
0-2590-2463 0-2590-2468 084-8744090 kongmanee@hotmail.com
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ทาเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัด) : สธ 0205.111
เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
เขต 7 กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2406)
เขตสุขภาพที่ 11

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

ณ วันที่ 9 ตค.60
e-mail

0-2590-1462 0-2590-8534 081-4764288 matsurat@gmail.com

นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ
(ห้อง 2505)

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 11

0-2590-1608

นาง จิราภรณ์ อุน่ เสียม

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 11

077-284107 077-288032 081potthong.j@gmail.com,
7194831
aunseam_j@hotmail.com
084-8744097

นาง ศิริเพ็ญ ตลับนาค

หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด) : สธ 0205.121
เขต 6 พัทลุง
เขต 7 ตรัง
เขต 8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2505)
เขตสุขภาพที่ 12
นพ. ยอร์น จิระนคร
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2408)
เขตสุขภาพที่ 12
นาง สุนันทา กาญจนพงศ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12
ภก. ประเวศ หมีดเส็น
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูต้ รวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12
นส. ศิญาภัสร์ จารัสอธิวัฒน์
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12
เขตสุขภาพที่ 13 : สธ 0205.131
กรุงเทพมหานคร
นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
(ห้อง 2506)
นพ. กิตติ กรรภิรมย์
(ห้อง 2508)
นาง แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์

ผูต้ รวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 13
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 13
หัวหน้ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 13

089-9739936 jc72012@gmail.com

0-2590-2465 0-2590-2468 089-4744916 pen.ta@hotmail.com

0-2590-1583 0-2590-1690 089-9739936 Jc72012@hotmail.
com,Jc72012@gmail.com
0-2590-1479 0-2590-1431 081-9902710 pnho001@yahoo.com
074-323431 074-323285 081-5356272 trayanan12@gmail.com
074-441373 074-441373 089-2940505 praves72@hotmail.com
0-2590-2466 0-2590-2468 081-9287269 srakngarn@gmail.com

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com
0-2590-1582 0-2590-1690 090-1069466 kittisny@gmail.com
0-2590-1954 0-2590-1891 092-2460553 sritavong@yahoo.com
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ทาเนียบกองตรวจราชการ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

ณ วันที่ 9 ตค.60
e-mail

ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นพ. สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผอก.กองตรวจราชการ

0-2590-1953 0-2590-1953 089-6690809 suppachok@me.com

รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นาย สันติ ศิริโกมล
รอง ผอก.กองตรวจ
0-2590-1958 0-2590-1958 084-8744081 sirikomol2500@gmail.co
ราชการ
m
กลุ่มอานวยการ (สธ 0205.14 : อักษรย่อ อน. : โทรสาร 0-2590-1891)
นาง อุบลวรรณ การสมเจตน์ หัวหน้ากลุ่มอานวยการ 0-2590-1473 0-2590-1891 081-9999010 kansomjettt@gmail.com
กลุ่มยุทธศาสตร์ (สธ 0205.15 : อักษรย่อ : โทรสาร 0-2590-1697)
นส. นวลภรณ์ เฉยรอด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 0-2591-8533 0-2590-1697 081-9184790 t_naul@yahoo.com

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ (สธ 0205.16 : อักษรย่อ ตร. : โทรสาร 0-2590-1020)
นาง ลักษณา ว่องประทานพรหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
0-2590-2467 0-2590-2468 084-8744096 Luxanaa9@gmail.com
ระบบตรวจราชการ
กลุ่มประเมินผล (สธ 0205.17 : อักษรย่อ ปม. : โทรสาร 0-2590-1482)
นาง สุนีย์ สว่างศรี

หัวหน้ากลุ่มประเมินผล

0-2590-1482 0-2590-1891 084-3882659 suneehealth@gmail.com

กลุ่มรับเรือ่ งร้องเรียน (สธ 0205.18 : อักษรย่อ รร. : โทรสาร 0-2590-1584)
nongv@health.moph.go.th
นาง วัชราพร เห็นใจชน หัวหน้ากลุ่มรับเรื่อง
0-2590-1593 0-2590-1584 0860-2590-1584
5483977
ร้องเรียน
092-2460556
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คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5,13
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5,13
นายแพทย์อภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9
นายแพทย์ยอร์น จิระนคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คกต.) คณะที่ 1-4
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นายสันติ ศิริโกมล
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
นางสุนีย์ สว่างศรี
หัวหน้ากลุ่มประเมินผล
นางอุบลวรรณ การสมเจตน์
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
นางวัชราพร เห็นใจชน
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
นายชาลี เอี่ยมมา
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
นายอติชาต หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
นายวิวัฒน์ ชอบดี
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8
นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9
นางกองมณี สุรวงษ์สิน
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
นางศิริเพ็ญ ตลับนาค
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
นางแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13
นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางศิริพร ลั่นซ้าย
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นายพีระพล กล้าหาญ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
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บรรณาธิการ
1. ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
2. นายสันติ ศิริโกมล
3. นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
4. นายชาลี เอี่ยมมา
5. นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
6. นางลักษณา ว่องประทานพร

7. นางศิริพร ลั่นซ้าย
8. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์

9. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
10. นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
11. นายพีระพล กล้าหาญ

ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 3
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
คณะที่ 4
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
กาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
คณะที่ 4
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ

ออกแบบปกโดย
นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
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