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สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ

ก

คานา
ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขຌอ 8 การตรวจ
ราชการตามระบี ย บนี ใหຌ ด านิ น การตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรื อ ตามที่ ไ ดຌ รั บ ค าสั่ ง จาก
ผูຌบังคับบัญชา ใหຌจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี รวมทังกาหนดมาตรฐานและครื่องมือในการตรวจ
ราชการ กากับ ติดตาม และประมินผลใหຌป็นไปในแนวทิศทางดียวกัน สามารถแลกปลี่ยนขຌอมูลกันไดຌ
พื่อการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ป็นไปดຌวย
ความรี ยบรຌอย มีประสิทธิภาพและบรรลุป ระสิทธิผ ลตามที่ร ะบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจ
ราชการกาหนดไวຌ สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกองตรวจราชการ จึงไดຌจัดทาแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดຌแตงตังคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 คณะ ดังนี
คณะที่ ๑ การสงสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การตรวจราชการและนิทศงานกระทรวงสาธารณสุขป็น
การตรวจราชการภายใตຌบริบทการบริหารราชการแผน ดินรว มสมัย ตามยุทธศาสตร์และนยบายรัฐบาล
สอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและนิทศงาน ใหຌกิดความสะดวก คลองตัว
ในการกากับ ติดตาม และขับคลื่อนนยบายสาคัญของกระทรวง และแกຌไขปัญหาในระดับพืนที่ไดຌสอดคลຌอง
กับความตຌองการดຌานสุขภาพของประชาชน พื่อนาไปสูการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหຌดานินไปตาม
ป้าหมายที่กาหนดอยางป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กอใหຌกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน
ขอขอบคุณ ผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิทศก์ ผูຌชวยผูຌตรวจราชการ
กระทรวง หัวหนຌากลุมตรวจราชการขตสุขภาพ จຌาหนຌาที่กองตรวจราชการ กองแผนงานและผูຌรับผิดชอบ
ตั ว ชี วั ด ของทุ ก กรม/กอง/ส านั ก ตลอดจนคณะกรรมการขั บ คลื่ อ นระบบการตรวจราชการ และ
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ทุกทาน ที่รวมกันจัดทาแผนการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี สาร็จลุลวงดຌวยดี
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 กาหนดการตรวจราชการ
- ปฏิทินการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ แ และ 2
 แบบฟอร์มและแบบรายงานการตรวจราชการ
- แบบฟอร์มการขียนแนวทางการตรวจราชการ ิInspection Guidelineี
- แบบฟอร์มมาตรฐาน รายงานการตรวจราชการ ิแบบ ตก.แ/ตก.2/ตก.3ี
- แบบฟอร์มฉพาะ รายงานการตรวจราชการ คณะที่ 1,2 ิตก.แ/ตก.2ี
- แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประทศ ิรายประด็นี คณะที่ แ-4
 ระเบียบและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ แ479/256แ ลงวันที่ แ6 ตุลาคม พ.ศ. 256เ
รื่อง แตงตังคณะกรรมการขับคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1528/256แ ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 256แ
รื่ อง แตงตังคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 4 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1492/256แ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 256แ
รื่ อ ง แต ง ตั งผูຌ ท าหนຌ า ที่ ต รวจราชการและนิ  ทศงาน ประจ าขตสุ ข ภาพที่ แ-แ2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ปรึกษา
คณะผูຌจัดทา
บรรณาธิการ
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562

จ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
1. หลักการและเหตุผล
ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดຌกาหนดไวຌวา “การตรวจราชการ
ป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะทาใหຌการปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหนวยงานของรัฐป็นไปตามป้าหมาย และแกຌไขปัญหาและอุปสรรคตางๆ อันกิดจากการดานินการ
ดังกลาว พื่อกอใหຌกิดประยชน์สุขแกประชาชน สมควรที่จะไดຌมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหຌมีประสิทธิภาพ
และกิดความคุຌมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจยิ่งขึน รวมทังป็นไปตามหลักการการบริหาร
แบบบูรณาการและการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ป็นการตรวจราชการภายใตຌบริบทการบริหารราชการ
แผนดิน ที่มุงผลสัมฤทธิ์ชิงยุทธศาสตร์และการสริมสรຌางระบบบริหารจัดการบຌานมืองที่ดี ป็นการตรวจติดตาม
รื่องที่ป็นนยบายสาคัญของรัฐบาลในดຌานสุข ภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน ครงการ
สาคัญตางๆ รวมถึงการตรวจราชการในรื่องที่ป็นปัญหาสาธารณสุขในพืนที่หรือรื่องที่กอความดือดรຌอนสียหาย
แกประชาชน และมุงนຌนการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดการตรวจติดตามในประด็นส าคัญ ภายใตຌแผนยุ ทธศาสตร์ช าติร ะยะ 2เ ปี
ดຌานสาธารณสุข สอดคลຌองตามยุทธศาสตร์ความป็นลิศ 4 ดຌาน ไดຌแก แี ดຌานสงสริมสุขภาพและป้องกันรค
ป็นลิศ ิPrevention and Promotion Excellenceี 2ี ดຌานบริการป็นลิศ ิService Excellenceี
3ี ดຌานบุคลากรป็นลิศ ิPeople Excellenceี และ 4ี ดຌานบริหารป็นลิศดຌวยธรรมาภิบาล ิGovernance
Excellenceี รวมทังภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดຌวย 4 คณะ ไดຌแก
คณะ แ การสงสริมสุขภาพป้องกันรคและการจัดการสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะ 4 ตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ทังนี มุ งนຌ น การบู ร ณาการการทางานร ว มกั น และประสานชื่ อมยงในทุ กระดั บ ทั งแนวดิ่ งและแนวราบ
ิVertical and Horizontal Integrationี ระหวางกรมวิชาการและหนวยงานที่กี่ยวขຌอง พื่อใหຌการขับคลื่อน
นยบายสาคัญตางๆ ใหຌบรรลุตามป้าหมายที่กาหนดอยางมีป ระสิทธิภาพ รวมทังแกຌไขปัญหาในระดับพืนที่ไดຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการดຌานสุขภาพของแตละพืนที่ และกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน
โ. วัตถุประสงค์
2.1 พื่อป็นแนวทางในการตรวจ กากับ ติดตาม และประมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขและนยบายสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการแกຌไขปัญหาสาธารณสุขในแตละพืนที่ใหຌมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามป้าหมายที่กาหนด
2.2 พื่อป็นครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหวางสวนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.3 พื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดใหຌสามารถขับคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนยบายสาคัญดຌานสุขภาพ และแกຌไขปัญหาสาธารณสุขของพืนที่และสถานการณ์ตางๆ ที่กิดขึนไดຌ
อยางหมาะสม สอดคลຌองกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
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2.4 พื่อประมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ งาน ตามนยบายสาคัญและการแกຌไขปัญหาสาธารณสุข

2.5 พื่อติ ดตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ราชการของหน วยงานในสั งกั ดกระทรวง ใหຌ สอดคลຌ องกับกฎ
ระบียบ และขันตอนที่กาหนด
3. กลไกการตรวจ กากับ ติดตาม และประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข
3.1 การกากับติดตาม ิMonitoring)
1) ระบบขຌ อมูล และระบบรายงานที่ กี่ยวขຌอ ง พื่อ สนั บ สนุ นการตรวจ กากับ ติดตาม
และประมินผลในทุกระดับ ไดຌแก ระบบคลังขຌอมูลดຌานการแพทย์และสุขภาพ ิHDC : Health Data Centerี
ระบบ e-Inspection ของกองตรวจราชการ ระบบขຌอมูล ระบบรายงานของกรม กอง และขຌอมูล จาก
แหลงอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง ป็นตຌน
2ี การประชุม ติดตามงาน ชน การประชุมผูຌบริหารระดับกระทรวง กรม และขตสุขภาพ
คณะกรรมการ หรือคณะทางาน
3.2 การประมินผล ิEvaluation) ไดຌแก
1) ประมินผลทียบกับป้าหมายวาบรรลุผลหรือไม ชน ประมินตาม KPI ป็นชวงวลา
ิOngoing Evaluation)
2) การติดตามประมินผลประด็นนยบายสาคัญพื่อประมินความกຌาวหนຌา แนวนຌมการ
บรรลุ ป้าหมาย รวมทังการติดตามประมินผลในประด็ นที่พบวามีปัญหาหรือแนวนຌมที่จะไมป็นไปตาม
ป้าหมายที่กาหนด
3.3 การตรวจสอบ ิAudit) อຌางอิงกับกฎ ระบียบ ชน การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและวชภัณฑ์ที่ไมใชยา
3.4 การตรวจราชการ ิInspection) ป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในรื่องสาคัญหรือป็นประด็น
การขับคลื่อนงานชิงนยบายของผูຌบริหาร การตรวจติดตามงานที่ไมบรรลุป้าหมาย การตรวจจุด/ประด็น ที่
ป็นความสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะป็นอุปสรรค หรือที่จะทาใหຌการขับคลื่อนนยบายไมประสบ
ความส าร็ จ และปั ญ หาอุ ป สรรคตามบริ บ ทของพื นที่ พื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ใหຌ ก ารสนั บ สนุ น ช ว ยหลื อ
ใหຌ ค าแนะน าต อ หน ว ยรั บ ตรวจ รวมทั งการสะทຌ อ นขຌ อ มู ล และใหຌ ขຌ อ สนอแนะชิ ง นยบายต อ ผูຌ บ ริ ห าร
ในสวนกลาง ดยมีกลไกขับคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่สาคัญ ไดຌแก
แี คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
2ี คณะกรรมการขับคลื่อนระบบการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
3ี คณะทางานติดตาม กากับและตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล
4. แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การตรวจราชการป็นกระบวนการที่มุงนຌนการบูรณาการการดานินงานในทุกระดับทังแนวดิ่ง
และแนวราบ ิVertical and Horizontal Integrationี ระหวางกรมวิชาการและหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนพัฒนำแนวทำงกำรจัดระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำร
บริ ห ำรส่ ว นกลำงและส่ ว นภู มิภ ำค เป็ น กลไกส ำคัญที่ ช่ว ยขั บ เคลื่ อนกำรพัฒ นำงำนสำธำรณสุ ขให้ บ รรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนด และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
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4.2 การตรวจราชการ ิInspectionี ป็นกระบวนการที่ชื่อมยงการทางานในบทบาทของการ
กากับติดตามงาน ิMonitoring) การประมินผล ิEvaluation) และการตรวจสอบ ิAudit) พื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำงำนสำธำรณสุขให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
4.3 นอกจากมุงนຌนตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการแลຌว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ใชຌ แนวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การครื อ ข า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ิพบส.ี
ซึ่งป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ชวยนຌอง สงสริมใหຌกิดความรวมมือ การบูรณาการงาน การแบงปันและ
การกระจายทรัพยากรอยางหมาะสม
5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข แบงป็น ๔ ประภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจราชการกรณีพิศษ การตรวจราชการกรณีรื่องรຌ องรี ยนรຌองทุกข์ และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการแตละประภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี
5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ ป็นการตรวจติดตามในรื่องที่ป็นนยบายรัฐบาลดຌานสุขภาพ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/ครงการสาคัญ รวมทังการ
ตรวจราชการชิงลึกในรื่องที่ป็นปัญหาสาธารณสุขในพืนที่ฉพาะขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดานินงานของหนวยงานในพืนที่ หรือกอใหຌกิดความดือดรຌอนสียหายแกประชาชนอยางนຌอยปีละ ๒ ครัง
สาหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประด็นสาคัญในขตสุขภาพ ผูຌตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิทศก์
อาจกาหนดแผนรงรัด กากับ ติดตาม ประมินผลดยใชຌกลไกคณะกรรมการที่กี่ยวขຌองในระดับขตสุขภาพ รวมทัง
การจัดทีมฉพาะกิจลงไปติดตามงาน
5.โ การตรวจราชการกรณีพิเศษ ป็นการตรวจราชการนอกหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ
ซึ่งไมไดຌกาหนดไวຌในแผนการตรวจราชการประจ าปี ไดຌแก นยบายส าคัญร งดวนและการมอบหมายของ
ผูຌบังคับบัญชาป็นกรณีไป รื่องที่ป็นปัญหาสาคัญในพืนที่ที่มีผลกระทบตอนยบายของรัฐบาล และมีความ
สี่ยงสูงตามหลักกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี การแกຌไขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน
อันนื่องมาจากการกิดภัยพิบัติ ชน อุทกภัย ภัยแลຌง ป็นตຌน
5.3 การตรวจราชการกรณี เรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุ กข์ ป็ นการตรวจราชการพื่ อแสวงหาขຌ อท็ จจริ ง
ใหຌจຌาหนຌาที่หรือประชาชนที่ไดຌรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูຌมีอานาจหรือจากจຌาหนຌาที่ของรัฐ พื่อแกຌไข
ปัญหาขຌอรຌองรียนของประชาชนอันกิดจากการดานินการของหนวยงานของรัฐหรือจຌาหนຌาที่ของรัฐ
5.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ป็นการตรวจราชการตามระบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการตรวจราชการแบบบูรณาการ ป็นกระบวนการติดตามและประมินผลพื่อผลักดัน
ใหຌ กิ ดการผนึ กก าลั งทั งในดຌ านประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ คุ ณภาพการบริ การ และขี ดสมรรถนะระหว าง
ส วนราชการไปสู การบรรลุ ผลส าร็ จตามประด็ นนยบาย ตามประด็ นยุ ทธศาสตร์ ในพืนที่ ที่กี่ยวขຌ องและ
ตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี
6. กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
6.1 การจัดทาแผนและเตรียมการตรวจราชการ
6.1.1 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิคราะห์ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข นยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประทศและแผนบูรณาการระดับ
กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบดຌานสุขภาพ ดยมุงนຌนความชื่อมยงและสอดคลຌอง
กันตามประด็นนยบายและป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนป็นสาคัญ
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6.1.2 แต งตั งคณะกรรมการก าหนดแผนและติ ดตามผลการตรวจราชการ ิคกต.ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดຌวย คกต. 4 คณะ ไดຌแก
(1) คกต. คณะ 1 การสงสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(3) คกต. คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
(4) คกต. คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ดย คกต. มี บทบาทหนຌ าที่ กาหนดประด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิคราะห์ และสรุ ปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปั ญหาอุป สรรคจากการตรวจราชการ รวมทังจั ดทารายงานผลการตรวจราชการพรຌ อม
ขຌอสนอแนะชิงนยบายตอผูຌบริหาร
6.แ.3 แตงตังคณะกรรมการขับคลื่ อนระบบการตรวจราชการพื่อขับคลื่ อนการตรวจราชการ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหຌป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและกิดสัมฤทธิผลตอประชาชน
6.1.4 คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ ิคกต.ี
กาหนดประด็นและแนวทางตรวจราชการ ิInspection Guideline) พื่อป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผูຌทาหนຌ าที่ตรวจราชการและหน วยรับ ตรวจ ดยแนวทางการตรวจราชการ ิInspection Guideline)
ประกอบดຌวย
(1) หัวขຌอ/ตัวชีวัด/นิยาม
(2) สูตรการคานวณ
(3) ป้าหมาย/มาตรการในพืนที่/แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
(4) Small Success
(5) ผูຌประสานงานตัวชีวัด
ซึ่งจะชวยใหຌห็นความสัมพันธ์ ความชื่อมยงของกระบวนการ การวิคราะห์ผลการดานินงาน ปัญหาอุปสรรค
การสนับสนุนการแกຌไขปัญหา และพัฒนางานไดຌอยางหมาะสม และพื่อการกากับ ติดตาม ประมินผลอยาง
ป็นระบบ
6.1.5 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใหຌความห็นชอบตอแผนการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข พื่อพิจารณา
อนุมัติแผนฯ
6.1.6 จัดทาคูมือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.1.7 ประชุมชีแจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แกหนวยรับตรวจและผูຌกี่ยวขຌอง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
6.1.8 ประสานกรมวิ ช าการและหน ว ยงานที่  กี่ย วขຌอ ง พื่ อ จั ดตรี ยมที ม ตรวจราชการและ
ตรียมความพรຌอมทีมตรวจราชการและนิทศงาน
6.1.9 การพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศและกลไกการกากับติดตามทังในระดับกระทรวง กรม กอง
และขต พื่อฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของขຌอมูลตัวชีวัดสาคัญอยางตอนื่อง
6.2 การตรวจราชการในพืๅนที่
ตรวจราชการในพืนที่ขตสุขภาพที่ 1-12 ดานินการใน 3 รูปแบบ ดังนี
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครัง/ปี มีการลงพืนที่ของหนวยงานวิชาการ
รวมกับคณะผูຌตรวจราชการ ดยมีผูຌตรวจราชการป็นหัวหนຌาคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
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ที่ ก าหนด ิInspection Guideline) 2 รอบ/ปี ดยมี ที ม ตรวจราชการ ไดຌ แ ก ผูຌ ต รวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขนิทศก์ ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการกรม ผูຌแทนจากสานัก ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ผูຌชี่ยวชาญระดับจังหวัด/ขต ผูຌทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผูຌตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาใหຌรวมคณะตรวจราชการ ดยมี กองตรวจราชการป็นลขานุการคณะ หรือขึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ดยฉพาะประด็นที่ป็นปัญหาหรือมีขຌอสังกตที่ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึง
กรณีที่มีผ ลการด านิ น งานที่ดีด น พื่อการถอดบทรี ยนและขยายผลตอ ไป ดัง นั นบทบาทของผูຌ ทาหนຌ า ที่
ตรวจราชการและนิ  ทศงานในดຌ านการวิ คราะห์ พืนที่ และขຌ อมูล ที่กี่ย วขຌองกอนลงพืนที่ จึ งป็ นสิ่ ง ส าคั ญ
พื่อป็นการระบุป้าหมายในการตรวจนิทศไดຌตรงประด็น นาไปสูการแกຌไขปัญหาและพัฒนางานไดຌอยาง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิทศงาน กากับ ติดตาม ประมินผล ดยทีมของผูຌทาหนຌาที่ตรวจ
ราชการกรม : ป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหนวยงานที่ป็นจຌาภาพ KPI และตรวจติดตามงานที่ไมบรรลุ
ป้าหมาย ในประด็นที่นอกหนือจากประด็นมุงนຌนตามแผนการตรวจราชการประจาปี ซึ่งอาจกากับ ติดตามผาน
ระบบรายงานและขຌอมูลสารสนทศ การนิทศงานฉพาะกิจ และดยกลไกทีห่ นวยงานกาหนด
รูปแบบที่ 3 การตรวจ กากับติดตามและประมินผลดยกลไกระดับขต การตรวจฉพาะกิจ
การตรวจสอบ ิAudit) ฉพาะรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระบี ยบปฏิบัติ ดยฉพาะ ใหຌ ป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ชน ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและวชภัณฑ์ที่ไมใชยา การบริหารการงินการคลัง
ในหนวยบริการที่ประสบวิกฤติทางการงิน ดยทีมฉพาะกิจที่มีความชี่ยวชาญ ป็นตຌน
ทังนี ประด็นสาคัญที่พบจากการดานินการในรูปแบบที่ 2 ุ 3 และกรณีจาป็นตຌองอาศัย
อ านาจในการสั่ งการการประสานงานกั บหน วยงานภายนอก หรื อการสนั บสนุ นจากส ว นกลาง สามารถน าขຌ า
ในการตรวจราชการรอบปกติ ิรูปแบบที่ แี พื่อพิจารณาแกຌไขปัญหารวมกัน
6.ใ การรายงานผลตรวจราชการ
6.3.1 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
1) ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการ
แ.แี รายงานผลการตรวจราชการ รายประด็นที่กี่ยวขຌอง ตามแบบรายงานการ
ตรวจราชการ ิตก. แี ดยสรุปขຌอสังกต หรือปัญหาสาคัญที่คຌนพบ ตอผูຌตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน
หลั งจากการสร็ จ สิ นการตรวจราชการแต ล ะจั ง หวั ด ทั งนี อยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผูຌ ตรวจราชการกระทรวง
ขตสุขภาพนัน และใหຌผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการกรมสนอตออธิบดีกรม ดຌวยอีกทางหนึ่ง
แ.2) รายงานภาพรวมระดับขตสุขภาพ ิตก. 2ี รายประด็นการตรวจราชการ
ตอคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแตละคณะ
รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดั บ ขต ภายในดื อ นมษายน 2562
ดยวิคราะห์และประมินผลการดานินงานของขตในรอบ 6 ดือน รวมกับขຌอคຌนพบและประด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดั บ ขต ภายในดื อ นสิ ง หาคม 2562
ดยวิคราะห์และประมินผลการดานินงานของขตในรอบ 9 ดือน รวมกับขຌอคຌนพบและประด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
2ี หัวหนຌากลุมตรวจราชการขตสุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งทาหนຌาที่ป็นลขานุการ
ของคณะตรวจราชการ จัดทารายงานขຌอสนอแนะ ขຌอสั่งการ ระดับจังหวัด ิตก. 3ี สนอผูຌตรวจราชการ
ขตสุขภาพ กอนสรุปผลการตรวจในรอบที่ แ และรอบที่ 2
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6.3.2 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ
1) หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในแต ล ะประด็ น การตรวจราชการ รวบรวมขຌ อ มู ล
วิคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ สนอตอคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ คณะ1-4
2ี คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการคณะ1-4 พิจารณา
กลั่นกรองและบูรณาการการแกຌไขปัญหาและจัดทาขຌอสนอแนะชิงนยบายที่ไดຌจากการตรวจราชการในพืนที่
ในส ว นของคณะกรรมการขั บ คลื่ อ นระบบการตรวจราชการวิ  คราะห์ แ ละสรุ ป ประด็ น ส าคั ญ จากการ
ขับคลื่อนระบบตรวจราชการ
3ี กองตรวจราชการรวบรวมขຌอมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกาหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการแตล ะคณะ วิคราะห์ ประด็น สาคัญและจั ดทาป็นรายงานสรุป ส าหรั บ
ผูຌบริหารสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพื่อพิจารณา และจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวม
ประทศ รอบ ๖ ดือน ภายในดือนมษายน 2562 และรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ภายใน
ดือนตุลาคม 2562 ผยแพรหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
6.3.3 การให้ขอเสนอแนะ
1) ขຌ อสนอแนะระดั บ พื นที่ ในกรณี ปั ญหาที่ ตรวจพบและสามารถแกຌ ไ ขไดຌ ในพื นที่
ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการที่กี่ยวขຌองกับปัญหานันใหຌขຌอสนอแนะแกหนวยรับตรวจ
2) ขຌอสนอแนะสวนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาป็นตຌองแกຌไขดยสวนกลาง
ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการที่กี่ยวขຌองกับปัญหา รับไปประสานแกຌไขปัญหาในหนวยงานที่กี่ยวขຌอง ใหຌไดຌขຌอยุติ
3) ขຌ อสนอแนะระดั บ นยบาย ในกรณี ปั ญหาที่ คณะผูຌ ตรวจราชการมี ความห็ นว า
จาป็นตຌองแกຌไขระดับนยบาย จะถูกนาไปพิจารณาถึงสาหตุของปัญหาและแนวทางการแกຌไขปัญหาที่หมาะสม
ในคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการคณะ1-4 มื่อไดຌขຌอยุติแลຌวสนอตอ หัวหนຌาผูຌตรวจ
ราชการกระทรวงพื่อนาสนอขอความห็นชอบจากปลัดกระทรวงตอไป
7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะ แ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรคและการจัดการสุขภาพ ประกอบดຌวยหัวขຌอ
แ.แ การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและด็กปฐมวัย
แ.2 การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยรียนและวัยรุน
แ.3 การพัฒนาสุขภาพกลุมผูຌสูงอายุ
แ.4 การลดปัจจัยสี่ยงดຌานสุขภาพ
คณะ โ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบดຌวยหัวขຌอ
2.แ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2.2 การพัฒนาครงการตามพระราชดาริ
2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- Service Outcome
- Health Outcome
2.4 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกฉินครบวงจร
คณะ ใ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประกอบดຌวยหัวขຌอ
3.แ ระบบบริหารจัดการกาลังคนดຌานสุขภาพ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
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คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดຌวยหัวขຌอ
4.แ ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุและคนยากจนภาคหนือ
4.2 ครงการมืองสมุนไพร
4.3 ครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมรคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีใน
พืนที่สี่ยง
4.4 ครงการสงสริมการบริภคไออดีนและใหຌความรูຌแกพอแมด็กในดຌานภชนาการที่
หมาะสม
4.5 ครงการสงสริมการทองที่ยวชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก
4.6 ครงการยกระดับคุณภาพบริการ และสงสริมธุรกิจตอนื่องในแหลงทองที่ยวที่มี
ชื่อสียงของภาค
4.7 ครงการสงสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย
8. หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ
8.แ หน่ ว ยรั บ การตรวจราชการ ไดຌ แ ก ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด รงพยาบาลศู น ย์ แ ละ
รงพยาบาลทั่วไป
8.โ หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ไดຌแก สานักงานสาธารณสุขอาภอ รงพยาบาลชุมชน รงพยาบาล
สงสริมสุขภาพตาบล ศูนย์วิชาการ รงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือหนวยงานที่ผูຌตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความหมาะสม
9. คณะตรวจราชการ ประกอบดຌวย
9.1 ผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.2 สาธารณสุขนิทศก์
9.3 ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.4 ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการ/ผูຌนิทศก์ กรมและหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
9.5 ผูຌที่ผูຌตรวจราชการกระทรวงพิจารณาใหຌรวมคณะตรวจราชการ
9.6 กองตรวจราชการทาหนຌาที่ลขานุการคณะ
ทังนีอยูในดุลยพินิจของผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลขตสุขภาพนัน
10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพืๅนที่
10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
แี ขันตรียมการตรวจราชการ ิกอนลงตรวจราชการี
แ.แี ตรียมขຌอมูลการดานินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแกຌไขปัญหาสุขภาพ
ในพืนที่
แ.2ี ประสาน และยืนยัน วัน วลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหนຌากลุมตรวจราชการ
ขตสุขภาพ พื่อตรียมความพรຌอมรับการตรวจราชการ
แ.3ี ประสานงานหนวยงานที่กี่ยวขຌองภายในจังหวัด พื่อรวมรับการตรวจราชการ ตามวัน วลา
ที่กาหนด
2ี ขันการตรวจราชการ
2.แี รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอานวยความสะดวกแกทีมตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.2ี นาสนอขຌอมูล และตอบขຌอซักถามของทีมตรวจราชการ ในประด็นที่ทีมตรวจราชการ
มีขຌอสงสัยดยมีกรอบแนวทางการนาสนอขຌอมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี
รอบที่ แ : สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพในพื นที่ และแผนการแกຌ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ
ภาพรวมจังหวัด
รอบที่ โ : ผลการดานินงานการแกຌไขปัญหาสุขภาพในพืนที่ ปัญหาอุปสรรคในการ
ดานินงาน และขຌอสนอแนะตอสวนกลาง
ทังนี ขึนอยูกับดุลยพินิจของผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลแตละขตสุขภาพ
2.3ี รับฟังและรวมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการใหຌขຌอสนอแนะของผูຌตรวจ
ราชการมื่อสร็จสินการตรวจ พื่อรับไปดานินการตอไปในพืนที่
10.โ บทบาทผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศก์ และผู้ร่วมตรวจราชการจากสานักในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แี ขันตรียมการตรวจราชการ ิกอนลงตรวจราชการี
แ.แี ทาความขຌาใจกี่ยวกับประด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ
แ.2ี รวบรวม สรุ ปวิ คราะห์ ขຌ อมู ลผลการด านิ นงานและผลการส ารวจ การประมิ นผล
ที่กรมรับผิดชอบ ของแตละจังหวัดพื่อตรียมการตรวจราชการในพืนที่
แ.3ี ประสาน และยื นยั น วัน วลาในการตรวจราชการของแตละจั งหวัดภายในขตสุ ขภาพ
ในแตละรอบการตรวจกับหัวหนຌากลุมตรวจราชการขตสุขภาพของกองตรวจราชการ
2ี ขันการตรวจราชการ
2.แี รวมทีมในการตรวจราชการตามกาหนดการ
2.2ี วิคราะห์กระบวนการทางานของจังหวัด ในการนาแผนสุขภาพจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ในพืนที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด
2.3ี วิคราะห์กระบวนการทางานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประด็นปัญหา
อุปสรรค มุงนຌนใหຌความสาคัญตอการสนับสนุนการแกຌไขปัญหาของพืนที่
2.4ี ประมวล สรุปผลการวิคราะห์ ขຌอ 2.2ี และ 2.3ี ร วมกันระหวางผูຌ ทาหนຌ าที่ตรวจ
ราชการกรมที่ป็นจຌาภาพหลักและจຌาภาพรวม จากขຌอมูล ขຌอสังกต และขຌอท็จจริงที่พบในพืนที่ พื่อจัดทา
สรุปผลการตรวจราชการ ขຌอสนอแนะที่สาคัญตอหนวยรับการตรวจ และขຌอสนอแนะชิงนยบายตอผูຌบริหาร
สวนกลาง ดยสรุปนาสนอผูຌตรวจราชการ และหนวยรับการตรวจ พรຌอมทังสงอกสารสรุปผลการตรวจราชการ
ิตก.แี ใน e-inspection ในวันสุดทຌายของการตรวจราชการแตละจังหวัด
2.5ี ประสานการสรุปประด็นการตรวจราชการ และการใหຌขຌอสนอแนะในการดานินงานกับ
หัวหนຌากลุมตรวจราชการขตสุขภาพ พื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนวยรับตรวจ
3ี ขันสรุปผลการตรวจราชการ
วิคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายขต ตามแผนการตรวจราชการ
ที่กาหนด สงกองแผนงานของกรม พื่อสรุ ปภาพรวมระดับ กรม พรຌอมทังสง ใหຌหั วหนຌ ากลุมตรวจราชการ
ขตสุขภาพของกองตรวจราชการพื่อสรุปภาพรวมระดับขต
10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม
แี กากับติดตามงานตามภารกิจของหนวยงานอยางตอนื่อง ดยระบบขຌอมูล ระบบรายงาน
รวมทังกลไกที่หนวยงานกาหนด พื่อป็นขຌอมูลสาหรั บสนับสนุนการตรวจราชการในพืนที่ รวมทังป็นขຌอมูล
พื่อการกากับติดตาม และประมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2ี วิ  คราะห์ ผ ลการตรวจราชการภาพรวมประทศในประด็ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สนอต อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข คณะที่  กี่ ย วขຌ อ ง
พื่อพิจารณาป็นรายงานผลการตรวจราชการป็นภาพรวมประทศ พรຌอมทังใหຌ ขຌอสนอแนะชิงนยบาย
พื่อการพัฒนาตอไป
10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ
แี ขันตรียมการตรวจราชการ ิกอนลงตรวจราชการี
แ.แี ประสานหนวยรับตรวจและคณะตรวจราชการในรื่องแผนและกาหนดการตรวจราชการ
แ.2ี ประสาน และยืนยัน วัน วลาในการตรวจราชการของแตละจังหวัดภายในขตสุขภาพ
และการนัดหมายการดินทาง กับคณะตรวจราชการและผูຌประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด
1.3ี ตรียมขຌอมูลบืองตຌนกี่ยวกับพืนที่ที่จะป็นประยชน์ในการตรวจราชการ ชน ขຌอมูล
ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice ป็นตຌน จัดทาป็นบทสรุปผูຌบริหาร ิExecutive summaryี สนอตอ
ผูຌตรวจราชการกระทรวงประจาขตตรวจราชการ
2ี ขันการตรวจราชการ
2.แี รวมทีมในการตรวจราชการ
2.2ี ประสานนัดหมายกาหนดการและอานวยความสะดวกใหຌกับคณะตรวจราชการ
2.3ี ประสานการจัดทาสรุปผลการตรวจราชการระดับจังหวัด ิตก.แี และขຌอสนอแนะของ
ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการกรม/สานัก พื่อรวบรวมและตรียมขຌอมูลที่ป็นประด็นสาคัญจากการตรวจราชการ
ใหຌผูຌตรวจราชการ สาธารณสุขนิทศก์ รับทราบและพิจารณากอนแจຌงตอหนวยรับการตรวจ พรຌอมติดตามการ
ลง ตก.แ ในระบบ e-inspection
2.4ี สรุปประด็นการตรวจราชการ และขຌอสนอแนะที่ผูຌตรวจราชการกระทรวง ใหຌกับหนวยรับ
ตรวจ ดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนวยรับตรวจ
3ี ขันสรุปผลการตรวจราชการ
3.แี ประสาน ติดตาม รายงานสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมขต ิตก.2ี จากผูຌทาหนຌาที่
ตรวจราชการกรม/สานัก รวมทังการลงในระบบ e-inspection
3.2ี ประชุมสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมขตในแตละรอบ ิรอบแ และ 2ี พื่อนาไปใชຌ
ประยชน์ในการติดตามผลการดานินงานและพัฒนาปรับปรุงแกຌไขการทางานในพืนที่ตอไป
3.3ี ประสานการรายงานผลการดานินงานตามขຌอสนอแนะของผูຌตรวจราชการในแตละ
รอบ จากหนวยรับการตรวจราชการแตละจังหวัดในขตสุขภาพ พื่อสรุปรายงานสงกลุมพัฒนาระบบตรวจ
ราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะวลาที่กาหนด และป็นขຌอมูลในการติดตามความกຌาวหนຌาในการตรวจ
ราชการรอบถัดไป
แ1. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบ ไดຌแก
รอบที่ แ : กาหนดตรวจราชการระหวางดือน ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 พื่อประมินสภาพ
ปัญหา แผนแกຌไขปัญหา ครงสรຌางระบบการทางาน การกากับติดตามงานดຌานตางๆ การบริหารจัดการและ
ระบบขຌอมูลในภาพรวมจังหวัด การวิคราะห์ประด็นที่ป็นความสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ทาใหຌการขับคลื่อน
นยบายหรื อ การแกຌ ไ ขปั ญ หาไม ป ระสบความส าร็ จ พื่ อ ที ม ตรวจราชการจะใหຌ ก ารสนั บ สนุ น แ ละ
ใหຌขຌอสนอแนะตอหนวยรับการตรวจที่สามารถนาไปปรับปรุงแกຌไขไดຌอยางป็นรูปธรรม และขຌอสนอแนะ
ชิงนยบายตอผูຌบริหารในสวนกลาง
รอบที่ โ : ก าหนดตรวจราชการระหว า งดื อ น มิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม 2562 พื่ อ ติ ด ตาม
ความกຌ า วหนຌ า ผลการด านิ น งานตามประด็ น การตรวจราชการ การแกຌ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในพื นที่
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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และขຌอสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ แ รวมทังใหຌขຌอสนอแนะตอหนวยรับการตรวจที่สามารถนาไป
ปรับปรุงแกຌไขในพืนที่ไดຌอยางป็นรูปธรรม และขຌอสนอแนะชิงนยบายตอผูຌบริหารในสวนกลาง
12. ผู้รับผิดชอบ
๑2.๑ สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๑2.๒ กองตรวจราชการ
แ3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แ3.แ ระบบการตรวจราชการทุกระดับ สอดคลຌองไปในแนวทางดียวกัน ตังแตระดับกระทรวง ขต และจังหวัด
แ3.2 กรม สานัก กอง มีแนวทางดียวกันในการติดตามงานตามภารกิจ ลดความซาซຌอน ทาใหຌการ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึน
แ3.3 การพัฒนาและแกຌไขปัญหาสาธารณสุขในพืนที่ มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหຌการแกຌไขปัญหาสอดคลຌองกับบริบทของแตละพืนที่
แ3.4 ประชาชนหรือผูຌรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหຌบริการ และลดปัญหาการรຌองรียน
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สรุปตัวชี้วัดสาคัญในการตรวจราชการปี 2562
คณะ1
ประเด็นเน้นหนัก
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

ประเด็นที่ 1 Mother&Child Health
1) อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยไม่เกิน 17 ต่อแสน
กำรเกิดมีชีพ
2) ระดับควำมสำเรใจของกำรพัฒนำกำรเดใก
เกณฑ์มำตรฐำน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กรมอนำมัย

ตำม กรมอนำมัย

2.1) ร้อยละ 90 ของเดใกอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัด
กรองพัฒนำกำร

ตรวจ
PA ปลัด PA ผตร.

ราชการ

1

1

2

2

3

3

กรมอนำมัย

2.2) ร้อยละ 20 ของเดใกอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัด กรมอนำมัย
กรองพัฒนำกำรพบสงสัยล่ำช้ำ
2.3) ร้อยละ 90 ของเดใกอำยุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนำกำร กรมอนำมัย
สงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม/ส่งต่อ
2.4) ร้อยละ 60 ของเดใกพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำร
กระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I

กรมสุขภำพจิต

2.5) ร้อยละของเดใกอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

กรมอนำมัย

ประเด็นที่ 2 Green&Clean Hospital
3) ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้
กรมอนำมัย
ตำมเกณฑ์ Green&Clean Hospital (รพ.ผ่ำน
เกณฑ์ฯ ระดับดีมำกขึ้นไปร้อยละ 40 และ รพ.ผ่ำน
เกณฑ์ระดับดีมำก Plus อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
Selected KPIs 62 จากผนยุทธฯ กสธ.
ประเด็นที่ 3 4) ร้อยละตำบลที่มีระบบ LTC ผ่ำนเกณฑ์
กลุมวัยสูงอายุ

กรมอนำมัย
4

ณ
คณะ1
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
PA
PA
ตรวจ
ปลัด
ผตร.
ราชการ

ประเด็นที่ 4 5) อัตรำผู้ปຆวย DM รำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน กรมควบคุมรค
NCD
และอัตรำกลุ่มสงสัยปຆวย HT ได้รับกำรวัดควำมดัน
ลหิตที่บ้ำน

5

ประเด็นที่ 5 6) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และทีม SAT ที่ กรมควบคุมรค
ระบบตอบโต้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
ภาวะฉุกเฉิน

6

ประเด็นที่ 6 7) อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี
กลุมวัยเรียน/
วัยรุน

7

กรมอนำมัย

8) ครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์รำชัน

กรม สบส./
กรม คร./กบรส.

9) ร้อยละผู้ปຆวยเบำหวำนและควำมดันลหิตสูงที่
ควบคุมได้

กรมควบคุมรค

8
9

รวมคณะ 1
คณะ2
ประเด็นที่ 1

PRIMARY CARE
1) ร้อยละ 60 ของอำเภอมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ

3

สสป./กบรส./
สสว.

9

1

10

2

11

2) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินกำร สสป.
ในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ค่ำเป้ำหมำย
สะสม ร้อยละ 36 ( 1,170 ทีม ) (จัดตั้งทีมใหม่ 364
ทีม)

ด
คณะ 2
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว (เป้ำหมำย รพ.สต.ผ่ำน
เกณฑ์ระดับ 3 ดำว 100% และระดับ 5 ดำวสะสม
60%)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ

สสป.
3

12

4

13

5

14

ประเด็นที่ 2 TB
4) อัตรำควำมสำเรใจของกำรรักษำผู้ปຆวยวัณรคปอด กรมควบคุมรค
รำยใหม่ (เป้ำหมำย>ร้อยละ 85)
ประเด็นที่ 3 RDU-AMR
5) ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล

(อย./กบรส./
(เป้ำหมำย : RDU ขั้น 1 ≥ 95% , RDU ขั้น 2 ≥ 20%) กรมวิทย์)
และร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR เป้ำหมำย AMR
(กบรส./
ระดับ inte≥mediate ≥ 20%
กรมวิทย์/อย./
คร.)

ประเด็นที่ 4 Fast Track
• STROKE
6) อัตรำตำยของผู้ปຆวยรคหลอดเลือดสมอง<7
6.1) อัตรำตำยของผู้ปຆวยรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน
6.2) อัตรำตำยของผู้ปຆวยรคหลอดเลือดสมองแตก
<25
6.3) ร้อยละผู้ปຆวยรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอำกำรไม่
เกิน 72 ชม. ได้รับกำรรักษำใน St≥oke Unit ≥40
6.4) ร้อยละของผู้ปวຆ ยรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับกำร
รักษำด้วยยำละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดดำภำยใน 60
นำที (door to needle time) ≥50

กรมแพทย์
4

15

ต
คณะ 2
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ

6.5) ร้อยละของผู้ปຆวยรคหลอดเลือดสมองแตก
ได้รับกำรผ่ำตัดสมอง ภำยใน 90 นำที (door to
operation room time) ≥60
• SEPSIS

กรมแพทย์

7) อัตรำตำยผู้ปຆวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired sepsis<30%
• TRAUMA
8) อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจใบปຆวยวิกฤตฉุกเฉิน
(triage level 1) ภำยใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ
A,S,M1 เกณฑ์น้อยกว่ำร้อยละ 12
ประเด็นที่ 5 ยาเสพติด
9) ร้อยละ 20 ของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับกำร
ติดตำมต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

5

16

6

17

7

18

กรมแพทย์

กรมแพทย์/
กบรส./
ศอ.ปส.สธ.

Selected KPIs 62 จากผนยุทธฯ กสธ.
ประเด็นที่ 6 10) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเรใจ
SP สาขา
สุขภาพจิตละ
จิตเวช
ประเด็นที่ 7 11) ร้อยละของผู้ปຆวย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ
SP สาขาไต eGFR<4 ml/min/1.73m2/y (66%)

กรมสุขภำพจิต
19

กรมกำรแพทย์

20

ถ
คณะ 2
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
PA ปลัด PA ผตร.

ประเด็นที่ 8 12) ร้อยละของผู้ปຆวยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One
การพัฒนา Day Surgery
ระบบบริการ
ODS

กรมกำรแพทย์

ประเด็นที่ 9
SP สาขาปลูก
ถายอวัยวะ
ประเด็นที่ 9
SP สาขาปลูก
ถายอวัยวะ
ประเด็นที่ 10
SP สาขาพทย์
ผนไทย

13) อัตรำส่วนจำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำก
ผู้ปຆวยสมองตำยต่อจำนวนผู้ปຆวยเสียชีวิตใน รพ.

กรมกำรแพทย์

14) อัตรำส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจำค
ดวงตำ ต่อจำนวนผู้ปຆวยเสียชีวิตในรงพยำบำล

กรมกำรแพทย์

21

22

23

15) ร้อยละของผู้ปຆวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร
แพทย์แผนไทย
ตรวจ วินิจฉัย รักษำรค และฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

24

ประเด็นที่ 11 16) STEMI
กรมแพทย์
SP สาขาหัวใจ
16.1) อัตรำตำยของผู้ปຆวยรคหลอดเลือดหัวใจ
รวมคณะ 2

25
5

คณะ3
ประเด็นที่ 1

HRH Transformation
1) ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำร
กำลังคนที่มีประสิทธิภำพ (มีข้อมูล มีแผนกำร
บริหำรตำแหน่ง มีกำรดำเนินกำรตำมแผน และมี
บุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ≥ร้อยละ 71)

ตรวจ
ราชการ

4

16
คณะ3

บค.

6

26

ท
คณะ 3
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

2) จำนวนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรแห่งควำมสุข
(อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กยผ.

ประเด็นเน้นหนัก
PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ

7

27

3) เขตสุขภำพดำเนินกำร digital transformation ศูนย์เทคฯ สป./
อย่ำงน้อยเขตละ 1 จังหวัด
กยผ.

8

28

4) มีกำรใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุก ศูนย์เทคฯ สป./
แห่ง
สสป.

9

29

ประเด็นที่ 2 Digital Transformation

ประเด็นที่ 3 Financial Management
5) ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำง กองเศรษฐกิจ
กำรเงินระดับ 7  ร้อยละ 4
สุขภำพฯ

8

30

9

31

10

32

11

33

ประเด็นที่ 4 Quality Organization
• HA
6) ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท./รพ.กรม
100 % , รพช. 90 %)

กบรส.

• PMQA
7) ร้อยละควำมสำเรใจของส่วนรำชกำรในสังกัด สป. กพร.สป.
ที่ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70 ของกองใน
สป. , ร้อยละ 70 ของ สสจ. , ร้อยละ 40 ของ สสอ.)
ประเด็นที่ 5 เขตสุขภาพ
8) ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร ร้อยละ 100

กบรส./กตร.

ธ
คณะ 3
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
PA ปลัด PA ผตร.

ตรวจ
ราชการ

Selected KPIs 62 จากผนยุทธฯ กสธ.
ประเด็นที่ 6 9) ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สป. ผ่ำนเกณฑ์
ระบบธรรมาภิบาล กำรประเมิน ITA

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต กสธ.

34

10) ระดับควำมสำเรใจของหน่วยงำนสังกัด สป.มี
กลุ่มตรวจสอบ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน ควบคุมภำยใน และกำร ภำยใน สป.
บริหำรควำมเสี่ยงระดับจังหวัด

35

รวม คณะ 3

4

4

10

TOTAL

9

11

35

คณะ 1
คณะ 2
คณะ 3
TOTAL

PA ปลัด

PA ผตร.

5
4
9

3
4
4
11

Selected
KPIs 62
จากผน
ยุทธฯ กสธ.

6
7
2
15

รวม

9
16
10
35

น

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
ประเด็นหลัก
ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
คณะที่ แ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
แ.แ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี
แ. อัตราสวนการตายมารดาไทย (ป้าหมาย < แ7 ตอสนการกิดมีชีพ)
และเด็กปฐมวัย
1) ขับคลื่อนนยบายและการบริหารจัดการการดานินงานพื่อลดการตายมารดา
2) ระบบบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
3) การสรຌางภาคีครือขาย
4) การสงสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยสีย่ ง
2. ระดับความสาร็จของการพัฒนาการด็กตามกณฑ์มาตรฐาน
2.แ รຌอยละ 9เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการ
2.2 รຌอยละ 2เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชຌา
2.3 รຌอยละ 9เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชຌาไดຌรบั การติดตาม/สงตอ
2.4 รຌอยละ 6เ ของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
2.5 รຌอยละของด็กอายุ เ-5 ปี สูงดีสมสวน
1ี ความครอบคลุมการคัดกรอง : นຌน ด็กกลุม สีย่ งทังดຌานสุขภาพและสังคม
2ี คัดกรองพบสงสัยลาชຌา : นຌน สรຌางสมรรถนะ/ศักยภาพ สริมกาลังใจของจຌาหนຌาที่ทุกระดับ
3ี ด็กสงสัยลาชຌาไดຌรับการติดตาม : นຌน ติดตามใหຌครอบคลุมด็กสงสัยลาชຌาทุกคน
4ี ด็กลาชຌาไดຌรับการ กระตุຌนดຌวย TEDA 4I : พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ./การใชຌคูมือฯ/การสื่อสารกับผูຌปกครอง/
การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC
5ี ด็กสูงดีสมสวน : สงสริมอาหารตามวัย นอนอยางมีคุณภาพ สงสริมการออกกาลังกาย ฝ้าระวังสุขภาพชองปาก
แ.โ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ แ5-แ9 ปี
เรียนและวัยรุ่น
1ี ผลักดันและสนับสนุนการดานินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน
2ี การสงสริมการจัดบริการที่ป็นมิตรกับวัยรุน และงานอาภออนามัยการจริญพันธุ์
3ี ลดปัญหาการตังครรภ์ซาในวัยรุนอายุนຌอยกวา 2เ ปี
แ.ใ การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
4. รຌอยละตาบลที่มรี ะบบ Long Term Care ผานกณฑ์
ผู้สูงอายุ
แี พัฒนาระบบบริการการดูแลชิงคุณภาพ ดຌวย Care Manager, Caregiver, Care Plan
2ี จานวนผูสຌ ูงอายุปลี่ยนกลุม ิติดตียงป็นติดบຌาน, ติดบຌานป็นติดสังคมี
3ี พิ่มการบิกจายงินกองทุน LTC
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แ.4 การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
5. รຌอยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกฉิน ิEOC) และทีมตระหนักรูຌ สถานการณ์ ิSAT) ที่สามารถปฏิบตั ิงานไดຌจริง
1) ผูຌบัญชาการหตุการณ์ รองผูຌบัญชาการ และหัวหนຌากลุม ภารกิจตระหนักรูຌสถานการณ์ ิSAT) และ กลุม ภารกิจ
ปฏิบัติการ ิOperation) ระดับจังหวัด ผานการอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผูຌบริหารครบทุกคน
2) จังหวัดจัดตรียมการฝ้าระวังและประมินสถานการณ์รคและภัยสุขภาพ
3) จังหวัดมีการจัดทารายการทรัพยากรที่สาคัญ พื่อรับมือรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกฉิน
4) มีการ Activate EOC หรือ ซຌอมแผน ตามระบบบัญชาการหตุการณ์ ระดับจังหวัด
6. อัตราผูຌป่วย DM รายใหมจากกลุมสี่ยงบาหวาน และอัตรากลุม สงสัยป่วย HT ไดຌรับการวัดความดันลหิตที่บຌาน
1) ระบบขຌอมูล: ทะบียนกลุมป้าหมายที่ระบุขຌอมูลปัจจัยสี่ยงและผลการดานินงานตามกิจกรรมสาคัญหรือผลลัพธ์
2) กิจกรรมสาคัญ: การติดตามวัดความดันลหิตที่บຌาน การปรับปลี่ยนพฤติกรรมตามรายปัจจัยสีย่ ง ชน กรณีนาหนัก
กินหรืออຌวนสงขຌา DPAC
3) การติดตามผล: การดานินงานและผลลัพธ์
7. รຌอยละของผูຌป่วยบาหวานความดันลหิตสูงที่ควบคุมไดຌ
แี การพัฒนาระบบบริการดานินงานป้องกันควบคุมรคไมตดิ ตอ ิNCD Clinic Plusี
• ระบบขຌอมูล : ผลการประมิน NCD Clinic Plus ของรงพยาบาล ปี 256แ
• การดานินงาน : การกาหนดทิศทางนยบาย แผนพัฒนาการดานินงาน การประมินคุณภาพปี 62
• การติดตาม : ความครอบคลุมของรงพยาบาลที่ ขຌารวมรับการประมิน NCD คลินิกคุณภาพ และผลการดานินการ
2ี การดูแลผูปຌ ่วย DM/HT
• ระบบขຌอมูล : ทะบียนผูຌป่วย การวิคราะห์รูปแบบและปัจจัยสาหตุของการควบคุมบาหวานและความดันลหิต
ไมไดຌ
• กิจกรรมสาคัญ : การจัดบริการผูຌปว่ ย การประมินปัจจัยสี่ยง การจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุม
DM/HT
• การติดตามผล : ระดับนาตาลดยตรวจ HbA1C และระดับความดันลหิต
8. รຌอยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลຌอมไดຌตามกณฑ์ Green&Clean Hospital ิรพ.ผานกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึนไป
รຌอยละ 4เ และ รพ.ผานกณฑ์ระดับดีมาก Plus อยางนຌอยจังหวัดละ แ แหงี
1) ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ในพืนที่ : การพัฒนายกระดับ ิระดับดี ดีมาก
ดีมาก plusี และการประมิน ิRe-accreditationี
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ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
2) มีการบูรณาการหนวยงานในพืนที่พื่อรวมขับคลื่อนการพัฒนา
3) มีแผนพัฒนาอยางตอนื่อง
9. ครงการ “3 ลຌาน 3 ปี ลิกบุหรี่ทั่วไทย ทิดไทຌองค์ราชัน
1ี อสม.ที่สูบบุหรี่ ป็นตຌนแบบพฤติกรรมสุขภาพดຌานการลิกสูบบุหรี่
2ี ประชาชนที่สูบบุหรี่ ลิกสูบบุหรี่
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โ.แ การพัฒนาระบบบริการ
แ0. รຌอยละ 6เ ของอาภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี ที่มีคุณภาพ
ปฐมภูมิ
แี กลไกสนับสนุนระดับจังหวัดและขตสุขภาพ ในการขับคลือ่ นที่ชื่อมยงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับชุมชนและ
ทຌองถิ่นอยางมีคุณภาพ
2ี พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภออยางมีสวนรวมและสริมสรຌางศักยภาพ พชอ.
แแ. รຌอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่ปຂดดานินการในพืนที่ ิPrimary Care Cluster)
(ป้าหมาย กาหนดให้ PCC ที่ปิดดานินการในพืๅนที่ยอดสะสม ร้อยละ 36 ( แ,170 ทีม) (จัดตัๅงทีมใหม 364 ทีม))
แี พัฒนารูปแบบการจัดบริการ ระบบบริหารจัดการกาลังคน
2ี การพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพอาศัยการดานินการของศูนย์รียนรูຌ
3ี วทีการแลกปลี่ยนรียนรูຌ
แ2. รຌอยละของ รพ.สต. ที่ผานกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ิป้าหมาย รพ.สต.ผานกณฑ์ระดับ 3 ดาว แเเ% และ
ระดับ 5 ดาวสะสม 6เ%ี
การพัฒนาคุณภาพใหຌไดຌตามกณฑ์คุณภาพรงพยาบาลสงสริมสุขภาพติดดาว ที่กาหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบดຌวย
แี บริหารดี 2ี ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 3ี บุคลากรดี 4ี บริการดี และ 5ี ประชาชนมีสุขภาพดี
2.โ การพัฒนาครงการตาม
แ3. อัตราความสาร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ (ป้าหมาย>ร้อยละ ่5)
พระราชดาริ
มาตรการที่ 1 ลดการสียชีวิต
1) คัดกรองกลุมสี่ยงวัณรคและตรวจวินิจฉัยดຌวยวิธีการที่รวดร็ว ดูแลรักษาตามมาตรฐานของแนวทาง WHO
2) Active case finding ในรงพยาบาล นຌนกลุมที่มีรครวม ภาวะภูมิตຌานทานต่าและ HIV
3) บริหารจัดการและตรวจทดสอบความไวตอยา ิDST) พื่อคຌนหาผูຌป่วยวัณรคดือยา
มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา : ใชຌกลไก case management team และดูแลผูຌป่วยดຌวย DOT ทุกราย
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการสงตอและติดตามการรักษา
1) รงรัดการคຌนหาและขึนทะบียนของ รพ.ในและนอกสังกัด สธ.ิรัฐและอกชนี
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โ.ใ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ : Service Outcome

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
2) ใชຌกลไก พรบ.รคติดตอ พ.ศ.2558 กากับติดตามการขึนทะบียน
3) กากับ ติดตาม สงตอและประมินผลการรักษาใชຌระบบขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคใน TBCM online
14. รຌอยละของรงพยาบาลที่ใชຌยาอยางสมหตุผล ิRDU) (ป้าหมาย RDU ขัๅน แ ≥ ้5% , RDU ขัๅน โ ≥ โเ%) และรຌอยละ
รพ.ที่มีระบบ AMR ป้าหมาย AMR ระดับ inte≥mediate ≥ 2เ%
แ4.แ รຌอยละของรงพยาบาลที่ใชຌยาอยางสมหตุผล ิRDU)
1ี รงพยาบาลสงสริมการใชຌยาอยางสมหตุผลตามกุญแจ PLEASE
2ี รพ.สต.สงสริมการใชຌยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ
แ4.2 รຌอยละ รพ.ที่มีระบบ AMR ป้าหมาย AMR ระดับ inte≥mediate ≥ 2เ%
1ี พัฒนากลไกการจัดการชือดือยา
2ี พัฒนาระบบการฝ้าระวังชือดือยาทางหຌองปฏิบัติการ
3ี พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแลการใชຌยาตຌานจุลชีพ
4ี พัฒนาระบบการฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดชือ
5ี พัฒนาการจัดการสารสนทศพื่อวิคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนาระบบของรงพยาบาล
ยาเสพติด
แ5. รຌ อยละ 2เ ของผูຌ ติ ดยาสพติ ดที่ บ าบั ดครบตามกณฑ์ ที่ก าหนดของแตละระบบ และไดຌ รั บการติ ดตามต อนื่ อง แ ปี
ิRetention rate)
1ี จัดทาแผนปฏิบัติการและการสนับสนุนของผูຌบริหารที่ครอบคลุม ดຌานการป้องกัน, การบาบัดรักษาและการสงตอ ,
การบาบัดฟื้นฟู ดยชุมชนป็นศูนย์กลาง ิCBTxี , การพัฒนาบุคลากร , Harm reduction, และการกากับดูแลประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานนอก สธ.
2ี ทุกจังหวัดมีการดานินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชนป็นศูนย์กลาง ิCBTx)
3ี สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู พัฒนาและไดຌการรับรองคุณภาพ ิHA ยาสพติดี
16. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
1ี บริการจิตวชรงดวน ิAcute careี ในรงพยาบาล สป. ระดับ A – M2 ทุกแหง
2ี ระบบการจัดบริการจิตวชไดຌมาตรฐาน ในรงพยาบาลสังกัด สป. ทุกระดับ
3ี พัฒนาการขຌาถึงบริการในผูຌพยายามฆาตัวตายและผูຌป่วยรคจิตวชที่สี่ยงตอการฆาตัวตาย และดูแลตอนื่องใหຌ
อาการ อยูในระยะสงบ
4ี บูรณาการการใชຌปรแกรมฝ้าระวังและป้องกันการฆาตัวตาย ิ3สืี ชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาภอ ิพชอ.ี มุงนຌนพืนที่ที่มีปัญหาอัตราการฆาตัวตายสูง
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โ.4 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ : Health Outcome

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
แ7. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย ตอ จานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล
แี การจัดตังคณะกรรมการระดับรงพยาบาล
2ี การอบรมบุคลากร
แ8. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคดวงตา ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล
แี การจัดตังคณะกรรมการระดับรงพยาบาล
2ี การอบรมบุคลากร
แ9. รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr ิ66%ี
1) การขยายรูปแบบบริการ CKD clinic ใหຌครอบคลุม รพ.ในระดับ F3 ขึนไป
2) การประมิน CKD clinic คุณภาพ
3) การตรวจติดตาม eGFR ของผูຌป่วย CKD Stage 3 ควรตรวจอยางนຌอยทุก 6 ดือน และในผูຌป่วย CKD Stage 4
ควรตรวจอยางนຌอยทุก 4 ดือน
2เ. รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
แี จัดตังหนวยใหຌบริการพิ่มตามแนวทางคูมือของกรมการแพทย์
2ี ก็บรวบรวมขຌอมูล และวิคราะห์
2แ. รຌอยละของผูຌป่วยนอกทังหมดที่ไดຌรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพดຌวยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางลือก
1) สงสริมการใชຌยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในหนวยบริการทุกระดับ
2) ขตสุขภาพสนับสนุนงบประมาณใหຌ รพ.ที่ผานมาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพรพื่อผลิตยาสนับสนุน รพ. ใน
ระดับจังหวัดและขตสุขภาพไดຌอยางพียงพอ
3) หน ว ยบริ ก าร ระดั บ รพศ./รพท. และ รพช. ขຌ า ร ว มครงการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานแพทย์ แ ผนไทย (Thai
Traditional Medicine Hospital Accreditation Guidelines)
22. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดเลือดสมอง (ป้าหมาย <7)
22.แ อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/อุดตัน
22.2 อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก<25
22.3 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง ที่มีอาการไมกิน 72 ชม. ไดຌรับการรักษาใน ’t≥oke Unit ≥4เ
22.4 รຌอยละของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/อุดตันระยะฉียบพลัน ที่มีอาการไมกิน 4.5 ชม. ไดຌรับการรักษาดຌวยยา
ละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดาภายใน 6เ นาที ิdoo≥ to needle timeี ≥5เ
22.5 รຌอยละของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก ไดຌรับการผาตัดสมอง ภายใน 9เ นาที ิdoor to ope≥ation ≥oom timeี ≥6เ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์
แพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์

พ
ประเด็นหลัก

2.5 การพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพรคหลอดลือดสมอง ,ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness สู
สาธารณชน
2) ประชาสัมพันธ์ รพ. ระดับ A, S ทุกแหงตຌองมี Stroke Unit และ Stroke fast track พื่อใหຌยาละลายลิ่มลือด และ
Stroke Unit ใน รพ.ระดับ M
3) ใหຌการรักษา Ischemic และ Hemorrhagic stroke ใน Stroke Unit/ ICU
4) จัดใหຌมีครือขายบริการทัง Acute และ Intermediate care และแนวทางการรับสง ใน-นอกขตสุขภาพ
5) สนับสนุนการศึกษาฝຄกอบรม และการจัดการความรูຌ ใหຌแกแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด
กากับรายงานตัวชีวัดมาตรฐานดຌานรคหลอดลือดสมองของสถานพยาบาลทุกระดับ
23. อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis<3เ%
กรมการแพทย์
1) มีทีมสหสาขาวิชาชีพของ รพ.แตละระดับ
2) มี sepsis case manager ในแตละ รพ. ิแพทย์/พยาบาลอยางนຌอย แ คนี
3) สรຌางระบบ Sepsis fast track ในจังหวัด
4) สรຌางระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ. A,S
5) รายงานผลจากฐานขຌอมูล HDC หรือฐานขຌอมูลของแตละ รพ.
24. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจ ไมกิน 26/แสนประชากร
กรมการแพทย์
1ี ใหຌการรักษาผูຌป่วยที่ป็นภาวะหัวใจขาดลือดฉียบพลันอยางรวดร็ว ดยการใหຌยาละลายลิ่มลือดและหรือการทา
บอลลูน
2ี ลดระยะวลาการรอทาบอลลูน หรือการผาตัด By pass ในผูຌป่วยที่ป็นรคหัวใจขาดลือดรือรัง
3ี มีขຌอมูลของสาหตุการสียชีวิตของผูຌป่วย จากวชระบียนของผูຌป่วย และจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร์
25. อัตราการสียชีวิตของผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ิtriage level 1ี ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ A,S,M1
กรมการแพทย์
กณฑ์นຌอยกวารຌอยละ แ2
1) ลดอัตราการสียชีวิตของรคที่กิดจากอุบัติหตุทสี่ าคัญและมีความรุนแรง
2) พิ่มประสิทธิภาพและลดระยะวลาการขຌาถึงบริการ definite care
3) พิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกฉิน

คณะที่ ใ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ใ.แ ระบบบริหารจัดการกาลังคน 26. รຌอยละของขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ด้านสุขภาพ
(มีข้อมูล มีผนการบริหารตาหนง มีการดานินการตามผน ละมีบุคลากรสาธารณสุขพียงพอ≥ร้อยละ 7แ)
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บค.สป.

ฟ
ประเด็นหลัก

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1ี ขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการขຌอมูลดຌานกาลังคนอยางมีประสิทธิภาพ ิรอบที่ แ+ รอบที่ ๒ี
2ี ขตสุขภาพมีแผนบริหารตาแหนง ิรอบที่ แี
3ี มีการดานินงานตามแผน ิตาแหนงวางลดลงตามป้าหมายที่กาหนดี ิรอบที่ แ+ รอบที่ ๒ี
4ี บุคลากรสาธารณสุขพียงพอ ิรอบที่ 2ี
27. จานวนหนวยงานที่ป็นองค์กรแหงความสุข ิอยางนຌอยจังหวัดละ แ แหงี
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แี ตรวจแผนขับคลื่อนองค์กรแหงความสุข ิรอบที่ แี
2ี ผลการขับคลื่อนองค์กรแหงความสุข ิรอบที่ 2ี
ใ.โ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กร 28. รຌอยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขัน 3
กบรส.
คุณภาพ
(ป้าหมาย รพศ./รพท./รพ.กรม แเเ% , รพช.้เ%)
1) กระตุຌนการพัฒนาคุณภาพรงพยาบาลที่ยังไมผานการรับรอง HA ขัน ๓ ใหຌมีการวางแผนในการดานินงาน และมี
ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง พื่อขับคลื่อนองค์กรสูการรับรอง HA ขัน ๓
2) ตรียมความพรຌอมรงพยาบาลสูการประมิน HA
3) ใหຌคาแนะนาและขຌอสนอแนะแกสถานบริการสุขภาพ
4) ระบบ Warning HA สาหรับผูຌบริหาร
29. รຌอยละความสาร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดานินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานกณฑ์ที่กาหนด กพร.สป.
ิรຌอยละ 7เ ของกองใน สป. , รຌอยละ 7เ ของ สสจ. , รຌอยละ 4เ ของ สสอ.ี
แี ติดตามความสาร็จการประมินตนองของ สสจ./สสอ. จากแบบฟอร์ม F1 - F5 ิรอบที่ แี
2ี ติดตามความกຌาวหนຌาผลการดานินการตามแผนพัฒนาองค์การและผลลัพธ์ตัวชีวัดทียบกับ คาป้าหมายที่กาหนดครบ
2 หมวด ิรอบที่ 2ี
3เ. รຌอยละของขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ รຌอยละ แเเ
1) มีแผนงานชิงบูรณาการระดับขต ิรอบที่ แี
2) มีคณะทางานขับคลื่อนแผน ิรอบที่ แี
3) ระบบขຌอมูล ิรอบที่ แี
4) รายงานความกຌาวหนຌาของการบริหารจัดการ ิรอบที่ แี
5) รายงานความกຌาวหนຌาของการบริหารจัดการ ิรอบที่ 2ี
3แ. รຌอยละของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานกณฑ์การประมิน ITA
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กบรส./กตร.

ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต

ภ
ประเด็นหลัก

ใ.ใ การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
สริมสรຌางความปรงใสและวัฒนธรรมสุจริต ิแบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ EB 1 - EB 26ี ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
32. ระดับความสาร็จของหนวยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความสี่ยงระดับ
จังหวัด
กากับใหຌดานินการ ิรอบที่ แี
1ี แตงตังคณะกรรมการ/คณะทางาน ประมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ
2ี ประมินระบบการควบคุมภายในดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์ ิElectronics Internal Audit : EIA)
3ี ประมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการงิน
ติดตามและรายงานผล ิรอบที่ 2ี
1ี การแกຌไขปรับปรุงตามผลการประมิน
2ี การแกຌไขขຌอทักทຌวงและขຌอสนอแนะจากผลการตรวจสอบงบการงิน
33. ขตสุขภาพดานินการ digital transformation อยางนຌอยขตละ แ จังหวัด
แี รายงานผลการดานินงานผานการประชุมทางไกล ิVDO Conf.) ทุกดือน ดยขตสุขภาพ/จังหวัด ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
2ี สรุปจากระบบรายงานตางๆ ิกยผ./ศทส.ี ทุกดือน ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
3ี ทีมนิทศออกตรวจประมินตามกณฑ์ Smart Hospital ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
34. มีการใชຌ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง
๑ี รายงานผลการดานินงานผานการประชุมทางไกล ดยจังหวัด/ขตฯ ทุกดือน ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
๒ี สสป. ติดตาม รวบรวมและรายงานผลดานินงาน ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
๓ี ทีมนิทศออกตรวจประมินการใชຌงาน App PCC ิรอบที่ แืรอบที่ 2ี
35. รຌอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการงินระดับ 7 ≤รຌอยละ 4
๑ี การจัดสรรงินอยางพียงพอ
๑.๑ รຌอยละของหนวยบริการ มีแผนทางการงิน ิPlanfin) ที่มีความครบถຌวน ถูกตຌอง สมบูรณ์
๑.๒ รຌอยละของหนวยบริการมีรายไดຌ ≥ คาใชຌจาย
๒ี พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
๒.๑ รຌอยละของหนวยบริการที่ผานกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองบืองตຌนจากระบบอิล็กทรอนิกส์
๒.๒ รຌอยละของหนวยงานที่ป็นหนวยบิกจายมีบัญชีงินสด งินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกตຌอง ตรงกับรายงานงินคงหลือประจาวันและงบกระทบยอดงินฝากธนาคาร
ไมต่ากวา ๓๕ ิ๑๓๕ แหงี
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข ิศปท.ี
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

ศูนย์ทคฯ สป./กยผ.

ศูนย์ทคฯ สป./
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ิสสป.ี
กองศรษฐกิจสุขภาพฯ

ม
ประเด็นหลัก

ตัวชีวัดตรวจราชการ และประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน
๒.๓ รຌอยละของหนวยบิกจายที่ป็นหนวยบริการดานินการจายงิน-รับงินและนางินสงคลังผานระบบ
อิล็กทรอนิกส์
๓ี สรຌางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมของหนวยบริการ ดยกาหนดใหຌมีในระดับขตสุขภาพ ขตสุขภาพละ
๑ รูปแบบ
๔ี ติดตาม กากับ ครื่องมือประสิทธิภาพทางการงิน
๔.๑ รຌอยละของหนวยบริการ มีผลตางของแผนและผล ไมกิน ๕%
๔.๒ รຌอยละของหนวยบริการที่ผานกณฑ์ประมิน ≥ ๕ ตัว ิระดับ Grade B, A-, A) จากกณฑ์ประสิทธิภาพ
ทางการงิน ิ๓ Plus Efficiency)
๔.๓ รຌอยละของหนวยบริการมีสัดสวนของตຌนทุนผูຌป่วยนอก และตຌนทุนผูຌป่วยใน ไมกินคากลางของหนวย
บริการในกลุมระดับดียวกัน
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
แ. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสຌ ูงอายุและคนยากจนภาคหนือ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

2. ครงการมืองสมุนไพร
3. ครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมรคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีในพืนที่สี่ยง
4. ครงการสงสริมการบริภคไออดีนและใหຌความรูຌแกพอแมด็กในดຌานภชนาการที่หมาะสม
5. ครงการสงสริมการทองที่ยวชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก
6. ครงการยกระดับคุณภาพบริการ และสงสริมธุรกิจตอนื่องในแหลงทองที่ยวที่มีชื่อสียงของภาค
7. ครงการสงสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย

ตัวชีๅวัดตรวจราชการ คณะที่ แ-ใ รวม ใ5 ตัวชีๅวัดตรวจราชการ เป็น PA ปลัดและ ผตร. โเ ตัวชีๅวัด และคัดเลือกจากยุทธศาสตร์กระทรวงฯ แ5 ตัวชีๅวัด
และกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ คณะที่ 4 รวมทัๅงหมด ็ ครงการ
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กรอบแนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ แ-4

คณะที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรค
และการจัดการสุขภาพ

แ. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

แ.แ อัตราสวนการตายมารดาไทย
แ.2 ระดับความสาร็จของการพัฒนาการด็กตามกณฑ์มาตรฐาน

โ. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
2.แ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ แ5-แ9 ปี

ใ. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
3.แ รຌอยละตาบลที่มีระบบ Long Term Care ผานกณฑ์

4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4.แ รຌอยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ิEOC) และทีมตระหนักรูຌสถานการณ์ ิSAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดຌจริง
4.2 อัตราผูຌป่วย DM รายใหมจากกลุมสี่ยงบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยป่วย HT ไดຌรับการวัดความดันลหิตที่บຌาน
4.3 รຌอยละของผูຌป่วยบาหวานความดันลหิตสูงที่ควบคุมไดຌ
4.4 รຌอยละของรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลຌอมไดຌตามกณฑ์ Green&Clean Hospital
4.5 ครงการ “3 ลຌาน 3 ปี ลิกบุหรี่ทั่วไทย ทิดไทຌองค์ราชัน

จัดทาดย คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
ิคกต.ี คณะที่ แ

ประเด็นและตัวชีวๅ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ แ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรค
และการจัดการสุขภาพ

1
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ แ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ิด้านสุขภาพี
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ :
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยไมกิน แ7 ตอการกิดมีชีพแสนราย
2. รຌอยละ 2เ ของการตายมารดาจากสาหตุตกลือด ลดลงจากปี 256แ
3. รຌอยละ3เ ของการตายมารดาจากความดันลหิตสูง ลดลงจากปี 256แ
4. รຌอยละการตายมารดาจากสาหตุทางอຌอมลดลง ิลดลงจากปี 256แี รຌอยละ 2เ
5. รຌอยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ไดຌรับการคัดกรองความสี่ยง
6. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะสี่ยง
7. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีความสี่ยงทุกรายไมวาดຌวยสาหตุใดตຌองไดຌรับการจัดการ และสงตอ
พื่อการดูแลและรักษา
8. ภาวะสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ิจากรคอายุรกรรมี
9. รຌอยละ 7เ ของรงพยาบาลผานมาตรฐานอนามัยแมและด็ก
คานิยาม
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตังแตขณะตังครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน
42 วัน ไมวาอายุครรภ์จะป็นทาใดหรือการตังครรภ์ที่ตาแหนงใด จากสาหตุที่กี่ยวขຌองหรือกอใหຌกิดความ
รุนแรงขึน จากการตังครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตังครรภ์ และคลอด แตไมใชจากอุบัติหตุตอการกิดมี
ชีพแสนคน
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
MMR = ิA/Bี x ๑์์ุ์์์
A = จานวนมารดาตายระหวางการตังครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาหตุยกวຌนอุบัติหตุ
ในชวงวลาที่กาหนด ินับตามจังหวัดที่ตายี
B = จานวนการกิดมีชีพทังหมดในชวงวลาดียวกัน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ แ
แ. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แ. Assessment : มี แ.แ มีขຌอมูลที่สมบูรณ์ในการ
ระบบบริหารจัดการ วิคราะห์ปัญหาพื่อนาไปสู
ขຌอมูลและการ
การแกຌไขปัญหาที่ตรงจุด
วิคราะห์ปัญหา
อยางแทຌจริง
แ.2 มีระบบการจัดก็บและ
ติดตามขຌอมูลตาม KPI และ
ขຌอมูลปัจจัยทีส่ งผลกระทบ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- ขຌอมูลสถานการณ์
- ขຌอมูล customer/stakeholder
- มีฐานขຌอมูลการดานินงานที่กี่ยวขຌอง
ิBaseline data) อยางนຌอยยຌอนหลัง 3 ปี
- มีการจัดก็บขຌอมูลการคัดครองความสีย่ ง
- มีระบบฝ้าระวังมารดาตายระดับจังหวัด/ขต
พื่อจัดการแกຌปญ
ั หาและพัฒนางาน ดยมี

1.รຌอยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่
ไดຌรับการคัดกรองความสี่ยง
2.รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มภี าวะ
สี่ยง
3.รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีความ
สี่ยงทุกรายไมวาดຌวยสาหตุใด
ตຌองไดຌรับการจัดการ และสงตอ
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2
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แ.3 วิคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการดานินงาน
พื่อลดการตายมารดาไทย
กาหนดประด็นการ
ดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
ปรับปรุงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ที่สามารถระบุ
ถึงปัจจัยสี่ยงและปัจจัยสริม
ที่ทาใหຌบรรลุป้าหมาย
พรຌอมทังนาผลการวิคราะห์
มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการทางาน
แ.4 มีแผนปฏิบัติการ/
แผนการดานินงาน/ขันตอน
การดานินงาน ิAction
plan) ที่สอดคลຌองกับปัญหา
ที่วิคราะห์ขຌางตຌนไดຌ
2. Advocacy &
แ. มีมาตรการ ขຌอสนอชิง
Intervention : มี นยบาย พื่อใชຌขับคลื่อน
ขຌอสนอชิงนยบาย การดานินงานพื่อลดการ
หรือ มาตรการที่มี ตายมารดาในพืนที่
ประสิทธิภาพ
2. ถายทอดนยบายสูการ
รองรับการแกຌปัญหา ปฏิบัติและใชຌมาตรกา/
ขຌอสนอชิงนยบายในการ
ขับคลื่อนการดานินงานพื่อ
ป้องกันและลดการตาย
มารดา
3. การบริหารจัดการพื่อลด
การตายมารดา

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ทีมชวยหลือดຌานวิชาการและบริหาร
พื่อการดูแลและรักษา
จัดการ
4.ภาวะสีย่ งที่พบมากที่สุด 5
- รายงานการวิคราะห์สถานการณ์และ
อันดับ ิจากรคอายุรกรรมี
ปัญหาในประด็นที่กี่ยวขຌองการตายมารดา
ิประด็นการดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ี
- แผนปฏิบัติการ/แผนการดานินงาน/
ขันตอนการดานินงานพื่อลดการตาย
มารดา ิAction plan) ที่สอดคลຌองกับ
ปัญหาที่วิคราะห์ขຌางตຌนไดຌ

- มีมาตรการและกลไกชิงพืนที่ในการ
ป้องกันการกิด 3D : Delay Detection,
Delay Decision, Delay Refer
- มีมาตรการ /แนวทางการขับขับคลื่อน
การดานินงาน พื่อการป้องกันและลดการ
ตายมารดา
- มีการจัด Zoning ผูຌชี่ยวชาญและการ
จัดการระบบสงตอชวยหลือมารดาสี่ยง
- มีStanding Orderในรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหงพื่อป้องกันมารดาตายจากสาหตุ
การตกลือดและความดันลหิตสูงในหญิง
ตังครรภ์
- มีคูมือ/แนวทางในการป้องกันการตาย
มารดาจากการตกลือดและความดันลหิต
สูง
- ประชุม MCH board พื่อหาแนวทางการ
ดานินงานและขับคลื่อนการดานินงาน
อยางตอนื่อง อยางนຌอย 3 ดือนครัง ชน
จัดประชุมสัญจรมอบจังหวัด ในพืนที่
แลกปลีย่ นกันป็นจຌาภาพพื่อสรຌางความ
ตื่นตัว, ประชุม MCH conference ป็นตຌน
- สืบสวนสาหตุการตายมารดารายบุคคล
ทุกราย
- ใชຌขຌอมูลฝ้าระวัง ชีประด็นปัญหา ชีนา
ชีแนะ สรຌางความตระหนักถึงการดูแล
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แ.รຌอยละ 2เ ของการตาย
มารดาจากสาหตุตกลือด ลดลง
จากปี6แ
2.รຌอยละ 3เ ของการตาย
มารดาจากความดันลหิตสูง
ลดลงจากปี6แ
3.รຌอยละการตายมารดาจาก
สาหตุทางอຌอมลดลง ิลดลงจาก
ปี 256แี รຌอยละ 2เ
4. สืบสวนสาหตุการตายมารดา
รายบุคคลทุกราย

3
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
สุขภาพหญิงตังครรภ์ใหຌกับภาคีครือขาย
พื่อใหຌกิดการพัฒนารวมกันในการ
- คຌนหา คัดกรองความสี่ยง ติดตามและ
ดูแลหญิงตังครรภ์ และหลังคลอด
ดยฉพาะในรายที่มคี วามสี่ยง
-สงสริมหญิงตังครรภ์ดຌานภชนาการ ชน
ไดຌรับอาหารครบถຌวน พียงพอ ไมหวานมัน
ค็มจัด ตามหลักภชนาการ ติดตามการกิน
ยาม็ดสริมไออดีน หล็ก และฟลิก ของ
หญิงตังครรภ์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น โ. ระบบบริการที่มีคุณภาพ
รงพยาบาลผ่าน
แ. สนับสนุนใหຌหนวยบริการ - หนวยบริการฯทุกระดับใชຌแนวทางการ
มาตรฐานมาตรฐาน ในพืนที่จัดบริการตาม
ดูแลสตรีตังครรภ์แนวใหมตามขຌอแนะนา
งานอนามัยแม่และ มาตรฐานงานอนามัยแมและ องค์การอนามัยลกในบริบทประทศไทย
เด็ก
ด็กประชากรกลุม ป้าหมาย และการคลอดคุณภาพ
สามารถขຌาถึงและไดຌรับ
- การคัดกรองและจัดการหญิงตังครรภ์ทมี่ ี
บริการอยางทาทียม
ภาวะสี่ยงที่ ANC&LR
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร - ระบบสงตอหญิงตังครรภ์สี่ยงพือ่ การ
3. พัฒนาระบบสงตอหญิง
ดูแลตามตามแนวทางคัดกรองความสี่ยง
ตังครรภ์ในภาวะฉุกฉิน
อยางถูกตຌองและทันวลาดยการพัฒนา
ระบบการสื่อสารและการสงตอที่รวดร็วทัง
การวินิจฉัย การสงตอ และการรักษา
- ประมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและ
ด็ก
- พัฒนาศักยภาพจຌาหนຌาที่หຌองคลอด
- พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการคัดกรอง
และจัดการหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะสี่ยงที่
ANC&LR
- การฝຄกปฏิบตั ิชนการชวยฟื้นคืนชีพ การ
ทาคลอดติดไหล ทาคลอดทากຌน ป็นตຌน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ โ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.รຌอยละ 7เ ของรงพยาบาล
ผานมาตรฐานอนามัยแมและ
ด็ก
2.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรใน
การคัดกรองและจัดการหญิง
ตังครรภ์ที่มีภาวะสีย่ ง

แ. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แ. Assessment : มี
ระบบบริหารจัดการ
ขຌอมูลและการ
วิคราะห์ปัญหา

แ.แ มีขຌอมูลที่สมบูรณ์ในการ
วิคราะห์ปัญหาพื่อนาไปสู
การแกຌไขปัญหาที่ตรงจุด
อยางแทຌจริง
แ.2 มีระบบการจัดก็บและ
ติดตามขຌอมูลตาม KPI และ
ขຌอมูลปัจจัยทีส่ งผลกระทบ
แ.3 วิคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการดานินงาน
พื่อลดการตายมารดาไทย

1. มีระบบการประมินผลมาตรการและ
วิคราะห์พื่อปรับปรุง มาตรการ
- มีการทบทวนสถานการณ์และถอด
บทรียนการดานินงาน การพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการดานินงานพื่อแกຌไข
ปัญหาในประด็นที่กี่ยวขຌองการตายมารดา
ิประด็นการดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ี
- กระบวนการแลกปลีย่ นรียนรูຌ ผาน Best
Practice
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แ. อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไมกิน แ7 ตอการกิดมีชีพแสน
ราย
2. รຌอยละ 2เ ของการตาย
มารดาจากสาหตุตกลือด ลดลง
จากปี 6แ
3. รຌอยละ 3เ ของการตาย
มารดาจากความดันลหิตสูง
ลดลงจากปี 6แ
4. รຌอยละการตายมารดาจาก

4
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
กาหนดประด็นการ
2. มีแผนการดานินงานที่ปรับปรุงใหຌ
ดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
สอดคลຌองพื่อแกຌปญ
ั หาของ 5 ดือนแรก
- แผนปฏิบัติการ/แผนการดานินงาน/
ปรับปรุงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ที่สามารถระบุ ขันตอนการดานินงานพื่อลดการตาย
ถึงปัจจัยสี่ยงและปัจจัยสริม มารดา ิAction plan) ที่สอดคลຌองกับ
ปัญหาที่วิคราะห์ขຌางตຌนไดຌ
ที่ทาใหຌบรรลุป้าหมาย
พรຌอมทังนาผลการวิคราะห์ 3. สืบสวนสาหตุการตายมารดารายบุคคล
มาพิจารณาในการออกแบบ ทุกราย
กระบวนการทางาน
แ.4 มีแผนปฏิบัติการ/
แผนการดานินงาน/ขันตอน
การดานินงาน ิAction
plan) ที่สอดคลຌองกับปัญหา
ที่วิคราะห์ขຌางตຌนไดຌ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น โ. ระบบบริการที่มีคุณภาพ
รงพยาบาลผ่าน
แ. สนับสนุนใหຌหนวยบริการ - การคัดกรองและจัดการหญิงตังครรภ์ทมี่ ี
มาตรฐานมาตรฐาน ในพืนที่จัดบริการตาม
ภาวะสี่ยงที่ ANC&LR
งานอนามัยแม่และ มาตรฐานงานอนามัยแมและ - ระบบสงตอหญิงตังครรภ์สี่ยงพือ่ การ
ด็กประชาชากร
ดูแลตามตามแนวทางคัดกรองความสี่ยง
เด็ก
กลุมป้าหมายสามารถขຌาถึง อยางถูกตຌองและทันวลาดยการพัฒนา
และไดຌรับบริการอยางทา
ระบบการสื่อสารและการสงตอที่รวดร็วทัง
ทียม
การวินิจฉัย การสงตอ และการรักษา
- ประมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและ
ด็ก
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ใ. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง
พัฒนาระบบสุขภาพ
แมและด็กอยาง
ยั่งยืนดยการสรຌาง
ความตระหนักรูดຌ ຌาน
สุขภาพแกหญิง
ตังครรภ์และ
ครอบครัว

แ. สื่อสารความรูຌพื่อสรຌาง
ความตระหนักรูຌแกหญิง
ตังครรภ์และครอบครัว
2. สนับสนุนใหຌหญิงตังครรภ์
ขຌาถึงนวัตกรรมการสื่อสาร
สองทางพื่อสรຌางกระแส
ความรอบรูดຌ ຌานสุขภาพ และ
ปຂดอกาสใหຌประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการความสีย่ ง
ของตนอง ครอบครัวและ
ชุมชน

- สรຌางความตระหนักรูຌแกหญิงตังครรภ์และ
ครอบครัวผานกระบวนการรงรียนพอแม
และใชຌสมุดบันทึกสุขภาพแมและด็ก
- หนวยบริการทุกระดับ มีและใชຌแผนการ
สอน ที่กระตุຌนและสรຌางแรงบันดาลใจใหຌ
พอ แมขຌารวมกระบวนการรงรียนพอแม
ในการสรຌางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนองขณะตังครรภ์และหลังคลอด ทราบ
ถึงความผิดปกติทตี่ ຌองมาพบแพทย์ทันที
ดยการใชຌสมุดบันทึกสุขภาพแมและด็ก
- มีการสื่อสารความรูຌผา นสื่อตางๆ
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สาหตุทางอຌอมลดลง ิลดลงจาก
ปี 256แี รຌอยละ 2เ
5. รຌอยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่
ไดຌรับการคัดกรองความสี่ยง
6. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะ
สี่ยง
7. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีความ
สี่ยงทุกรายไมวาดຌวยสาหตุใด
ตຌองไดຌรับการจัดการ และสงตอ
พื่อการดูแลและรักษา
8. ภาวะสี่ยงที่พบมากทีส่ ุด 5
อันดับ ิจากรคอายุรกรรมี
9. สืบสวนสาหตุการตายมารดา
รายบุคคลทุกราย
แ. รຌอยละ 7เ ของรงพยาบาล
ผานมาตรฐานอนามัยแมและ
ด็ก
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรใน
การคัดกรองและจัดการหญิง
ตังครรภ์ที่มีภาวะสีย่ ง

แ. มีการประชาสัมพันธ์ สื่อ
ทຌองถิ่น สื่อบุคคล
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
กี่ยวขຌองใหຌมีองค์ความรูຌและ
ทักษะในการดานินงาน
3. สงสริมใหຌหญิงตังครรภ์ สามี
หรือญาติขຌารวมกระบวนการ
รงรียนพอแม ใหຌความรูຌ ฝຄก
ทักษะ สรຌางพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนองขณะตังครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความ
ผิดปกติทตี่ ຌองมาพบแพทย์ทันที
ดยการใชຌสมุดบันทึกสุขภาพแม
และด็ก

5
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ใ. การสร้างภาคีเครือข่าย
บูรณาการความ
รวมมือ

สรຌางการมีสวนรวมและสริม
พลังภาคีครือขายพื่อการ
บูรณาการงานอนามัยแมและ
ด็กรวมกับภาคีครือขาย

- ใชຌกลไก MCH Board ขับคลื่อนงานพื่อ
ลดการตายมารดาไทยดยบูรณาการงาน
กับ Service Plan และชื่อมยงกับ พชอ.
อบต. อบท. กษตร หรือหนวยงานอื่นๆที่
กี่ยวขຌอง พื่อใหຌห็นปัญหาและกาหนด
แนวทางการทางานรวมกัน
- มีการติดตามยี่ยมสริมพลัง
- สรຌางการมีสวนรวมและพัฒนาครือขาย
ทังภาครัฐ อกชน ชุมชนทຌองถิ่น อสม. และ
ภาคีครือขายที่กี่ยวขຌอง ใหຌมีสวนรวมใน
การ คຌนหา คัดกรองความสีย่ ง ติดตามและ
ดูแลหญิงตังครรภ์ และหลังคลอด
ดยฉพาะในรายที่มคี วามสี่ยง
- สนับสนุนใหຌกิดกระบวนการแลกปลี่ยน
รียนรูຌในจังหวัดและชื่อมยงครือขายการ
พัฒนา provincial network พื่อใหຌกิด
ความขຌมแข็งระดับชุมชน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แ. มีการประชุมสืบสวนการตาย
มารดาระดับขต
2. ติดตามยี่ยมสริมพลัง/นิทศ
งาน/แผนการประมินมาตรฐาน
รงพยาบาลผานมาตรฐานงาน
อนามัยแมและด็ก ที่ชัดจน
3. แลกปลี่ยนรียนรูຌในจังหวัด
และชื่อมยงครือขายการ
พัฒนา provincial network
พื่อใหຌกิดความขຌมแข็งระดับ
ชุมชน

Small Success
3 เดือน
1. มีขຌอมูลที่สมบูรณ์ในการ
วิคราะห์ปัญหาพื่อนาไปสูการ
แกຌไขปัญหาที่ตรงจุดอยางแทຌจริง
2. มีระบบการจัดก็บและ
ติดตามขຌอมูลตาม KPI และ
ขຌอมูลปัจจัยทีส่ งผลกระทบ
3.วิคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหาการดานินงานพื่อลดการ
ตายมารดาไทย กาหนดประด็น
การดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ที่สามารถระบุถึงปัจจัยสีย่ งและ
ปัจจัยสริมที่ทาใหຌบรรลุ
ป้าหมาย
พรຌอมทังนาผลการวิคราะห์มา
พิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการทางาน
4. มีแผนปฏิบัติการ/แผนการ
ดานินงาน/ขันตอนการ
ดานินงาน ิAction plan) ที่

6 เดือน
1. มาตรฐานงานอนามัยแมและ
ด็ก
- สนับสนุนใหຌหนวยบริการใน
พืนที่จัดบริการตามมาตรฐาน
งานอนามัยแมและด็กประชาชา
กรกลุมป้าหมายสามารถขຌาถึง
และไดຌรับบริการอยางทาทียม
- ยี่ยมสริมพลัง/ประมินและ
รับรองมาตรฐานงานอนามัยแม
และด็ก
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรใน
การคัดกรองและจัดการหญิง
ตังครรภ์ที่มีภาวะสีย่ ง ANC&LR
3. พัฒนาศักยภาพจຌาหนຌาที่
หຌองคลอด
4. พัฒนาหຌองคลอดคุณภาพ
และระบบสงตอหญิงตังครรภ์ใน
ภาวะฉุกฉิน
5. รຌอยละ 20 ของการตาย
มารดาจากสาหตุตกลือด ลดลง
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9 เดือน
1. มีระบบการประมินผล
มาตรการและวิคราะห์พื่อ
ปรับปรุง มาตรการ
- มีการทบทวนสถานการณ์
และถอดบทรียนการ
ดานินงาน การพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการ
ดานินงานพื่อแกຌไขปัญหา
ในประด็นที่กีย่ วขຌองการ
ตายมารดา ิประด็นการ
ดานินงานหรือสิ่งที่ตຌอง
ปรับปรุงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ี
- กระบวนการแลกปลีย่ น
รียนรูຌ ผาน Best Practice
2. มีแผนการดานินงานที่
ปรับปรุงใหຌสอดคลຌองพื่อ
แกຌปัญหาของ 5 ดือนแรก
ิAction planที่สอดคลຌอง
กับปัญหาี

12 เดือน
1. อัตราสวนการตาย
มารดาไทยไมกิน 17 ตอ
การกิดมีชีพแสนราย
2. รຌอยละ 20 ของการ
ตายมารดาจากสาหตุตก
ลือด ลดลงจากปี61
3. รຌอยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากความดัน
ลหิตสูง ลดลงจากปี61
4. รຌอยละการตายมารดา
จากสาหตุทางอຌอมลดลง
ิลดลงจากปี 2561) รຌอย
ละ 20
5. รຌอยละหญิงที่มาฝาก
ครรภ์ทไี่ ดຌรับการคัดกรอง
ความสีย่ ง
6. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่
มีภาวะสี่ยง
7. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่
มีความสี่ยงทุกรายไมวา

6
3 เดือน
สอดคลຌองกับปัญหาที่วิคราะห์
ขຌางตຌนไดຌ
5. มีมาตรการ ขຌอสนอชิง
นยบาย พื่อใชຌขับคลื่อนการ
ดานินงานพื่อลดการตายมารดา
ในพืนที่
6. ถายทอดนยบายสูการปฏิบตั ิ
และใชຌมาตรกา/ขຌอสนอชิง
นยบายในการขับคลื่อนการ
ดานินงานพื่อป้องกันและลด
การตายมารดา
7. การบริหารจัดการพื่อลดการ
ตายมารดา
- การป้องกันการกิด 3D :
Delay Detection, Delay
Decision, Delay Refer
- ขับคลื่อนการดานินงาน จัด
Zoning ผูຌชี่ยวชาญและการ
จัดการระบบสงตอชวยหลือ
มารดาสีย่ ง
- มีStanding Order
- มีคูมือ/แนวทางในการป้องกัน
การตายมารดาจากการตกลือด
และความดันลหิตสูง
- ประชุม MCH board อยาง
นຌอย 3 ดือนครัง /ประชุม MCH
conference ป็นตຌน
- ใชຌขຌอมูลฝ้าระวัง ชีประด็น
ปัญหา ชีนา ชีแนะ พื่อใหຌกิด
การพัฒนารวมกันในการ
- ระบบคຌนหา คัดกรองและ
จัดการหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะ
สี่ยงที่ ANC&LR
- ระบบสงตอหญิงตังครรภ์สี่ยง
พื่อการดูแลตามตามแนวทางคัด
กรองความสีย่ งอยางถูกตຌองและ
ทันวลาดยการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและการสงตอที่รวดร็วทัง
การวินิจฉัย การสงตอ และการ
รักษา
- สงสริมหญิงตังครรภ์ดຌาน
ภชนาการ ชนไดຌรับอาหาร
ครบถຌวน พียงพอ ไมหวานมัน

6 เดือน

จากปี61
6. รຌอยละ 30 ของการตาย
มารดาจากความดันลหิตสูง
ลดลงจากปี61
7. รຌอยละการตายมารดาจาก
สาหตุทางอຌอมลดลง ิลดลงจาก
ปี 2561) รຌอยละ 20
8. รຌอยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่
ไดຌรับการคัดกรองความสี่ยง
9. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะ
สี่ยง
10. รຌอยละหญิงตังครรภ์ทมี่ ี
ความสีย่ งทุกรายไมวาดຌวย
สาหตุใดตຌองไดຌรับการจัดการ
และสงตอพื่อการดูแลและ
รักษา
11. ภาวะสี่ยงที่พบมากที่สดุ 5
อันดับ ิจากรคอายุรกรรมี
- อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไมกิน 20 ตอการกิดมีชีพแสน
ราย
แ2. สืบสวนสาหตุการตาย
มารดารายบุคคลทุกราย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 เดือน
3.ประชา สัมพันธ์ สื่อ
ทຌองถิ่น สื่อบุคคล นຌน รื่อง
ฝากทຌองร็ว ภชนาการ
ภาวะสี่ยงฯ ครงการกຌา
ยางพื่อสรຌางลูก ิEarly
Moment Matters on
Mobile)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ กี่ยวขຌองใหຌมีองค์ความรูຌ
และ ทักษะในการ
ดานินงาน
5. สงสริมใหຌหญิงตังครรภ์
สามี หรือญาติขຌารวม
กระบวนการรงรียนพอแม
ใหຌความรูຌ ฝຄกทักษะ สรຌาง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนองขณะตังครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความ
ผิดปกติทตี่ ຌองมาพบแพทย์
ทันที ดยการใชຌสมุดบันทึก
สุขภาพแมและด็ก
6. ติดตามยี่ยมสริมพลัง/
นิทศงาน ดังนี
- การประมินมาตรฐานงาน
อนามัยแมและด็ก
- ระบบคຌนหา คัดกรองและ
จัดการหญิงตังครรภ์ที่มี
ภาวะสี่ยงที่ ANC&LR
- ระบบสงตอหญิงตังครรภ์
สี่ยงพื่อการดูแล
7. แลกปลี่ยนรียนรูຌใน
จังหวัดและชื่อมยง
ครือขายการพัฒนา
provincial network
พื่อใหຌกิดความขຌมแข็ง
ระดับชุมชน
- อัตราสวนการตายมารดา
ไทยไมกิน 17 ตอการกิดมี
ชีพแสนราย

12 เดือน
ดຌวยสาหตุใดตຌองไดຌรับ
การจัดการ และสงตอพื่อ
การดูแลและรักษา
8. ภาวะสี่ยงที่พบมาก
ที่สุด 5 อันดับ ิจากรค
อายุรกรรมี
9 .รຌอยละ 70 ของ
รงพยาบาลผานมาตรฐาน
อนามัยแมและด็ก
- อัตราสวนการตาย
มารดาไทยไมกิน 17 ตอ
การกิดมีชีพแสนราย
แเ. สืบสวนสาหตุการ
ตายมารดารายบุคคลทุก
ราย
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3 เดือน
ค็มจัด ตามหลักภชนาการ
ติดตามการกินยาม็ดสริม
ไออดีน หล็ก และฟลิก ของ
หญิงตังครรภ์
- อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไมกิน 20ตอการกิดมีชีพแสน
ราย

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ

หน่วยงาน/URL

1. อัตราสวนการตายมารดาไทยไมกิน แ7
ตอการกิดมีชีพแสนราย
2. รຌอยละ 2เ ของการตายมารดาจาก
สาหตุตกลือด ลดลงจากปี6แ
3. รຌอยละ3เ ของการตายมารดาจาก
ความดันลหิตสูง ลดลงจากปี6แ
4. รຌอยละการตายมารดาจากสาหตุ
ทางอຌอมลดลง ิลดลงจากปี 256แี
รຌอยละ 2เ
5. รຌอยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ไดຌรับการ
คัดกรองความสี่ยง
6. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มภี าวะสี่ยง
7. รຌอยละหญิงตังครรภ์ที่มคี วามสี่ยงทุก
รายไมวาดຌวยสาหตุใดตຌองไดຌรับการ
จัดการ และสงตอ พื่อการดูแลและ
รักษา
8. ภาวะสี่ยงที่พบมากที่สดุ 5 อันดับ
ิจากรคอายุรกรรมี

1. รงพยาบาลที่กิดกรณีแมตาย
รายงาน สสจ.ภายใน 24 ชั่วมง สสจ.
รายงานศูนย์อนามัยภายใน 7วัน

แ.หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2. รายงานสืบสวนการตาย ิCE) จาก
สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัย
ภายใน 30 วัน

2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.ศูนย์อนามัย

3. รายงานผลการ Conference
maternal death case
แ. แบบคัดกรองความสี่ยงของพืนที่หรือ แ.หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
แบบคัดกรองความสี่ยง 2แ ขຌอ สมุด
2.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บันทึกสุขภาพแมและด็ก
3.ศูนย์อนามัย
2. สถานบริการบันทึกขຌอมูลการคัด
กรองความสีย่ ง
3. หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับทา
การคัดกรองและจัดการความสีย่ งพื่อ
กาสงตอและดูแลตอนื่องและรายงานผล
แก สสจ.
4. สสจ. รายงานการคัดกรองและจัดการ
ความสีย่ งพื่อกาสงตอและดูแลตอนื่อง
แก ศอ.

9. รຌอยละ 7เ ของรงพยาบาลผาน
มาตรฐานอนามัยแมและด็ก

5. ศอ. รายงานการคัดกรองและจัดการ
ความสีย่ งพื่อกาสงตอและดูแลตอนื่อง
แก กรมอนามัย
1. หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการใหຌป็นไป
ตามมาตรฐานงานอนามัยแมและด็ก
คุณภาพ ิSafe Mother hood and
Baby Friendly hospital )

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แ. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแมและด็ก : หนวย
บริการสาธารณสุขทุกระดับ
2. การประมินตนองหนวยบริการ
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ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
2. หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ิรพช. รพท. รพศ.ี ประมินตนองผาน
มาตรฐานงานอนามัยแมและด็ก
ออนไลน์

หน่วยงาน/URL
สาธารณสุขทุกระดับ ิรพช. รพท.
รพศ.ี
3. ประมินและรับรองมาตรฐานงาน
อนามัยแมและด็ก : สสจ./ศอ.

3. สสจ./ศอ. ประมินและรับรอง
มาตรฐานงานอนามัยแมและด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักสงสริมสุขภาพ
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

พญ.พิมลพรรณ ตางวิวัฒน์

นางนงลักษณ์ รุงทรัพย์สิน

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนงรองผูຌอานวยการ
Tel. เ 259เ 4435
สานัก/กอง สานักสงสริม
Mobile เ8 แ292 3849
สุขภาพ กรมอนามัย
E-mail:
pimolphantang@gmail.com
ตาแหนงนักวิชาการ
Tel. เ 259เ 4425
สาธารณสุขชานาญการพิศษ Mobile เ8 468แ 9667
สานัก/กอง สานักสงสริม
ทรสาร เ 259เ 4427
สุขภาพ กรมอนามัย
E-mail:
noi_55@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นางวรรณชนก ลิมจารูญ

ตาแหนง/หนวยงาน

ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุข
สานัก/กอง สานักสงสริม
สุขภาพ กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ 259เ 4438
Mobile เ8 6546 556แ
ทรสาร เ 259เ 4427
E-mail:
loogjun.ph@hotmail.com

ประด็นที่รับผิดชอบ

ประด็นที่รับผิดชอบ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ิด้านสุขภาพี
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน มีตัวชีๅวัดย่อย 5 ตัวชีๅวัด
- รຌอยละ 9เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รຌอยละ 2เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ที่ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชຌา
- รຌอยละ 9เ ของด็กอายุ เ-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชຌาไดຌรับการติดตาม
- รຌอยละ 6เ ของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
- รຌอยละ 57 ของด็กอายุ เ-5 ปี สูงดีสมสวน
คานิยาม
เด็กอายุ เ - 5 ปี หมายถึง ด็กแรกกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 ดือน 29 วัน
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองด็กอายุ 9, แ8, 3เ และ42
ดือน ณ ชวงวลาที่มีการคัดกรองดยป็น ด็กในพืนที่ ิType1 : มีชื่ออยู ในทะบี ยนบຌ าน ตัว อยูจริ งและ
Type3 : ที่อาศัยอยูในขต แตทะบียนบຌานอยูนอกขตี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง ด็กที่ไดຌรับตรวจคัดกรองพัฒนาการดยใชຌคูมือฝ้าระวังและสงสริม
พัฒนาการด็กปฐมวัยิDSPMีและ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของด็กในการประมินพัฒนาการ
ครังแรกผานไมครบ 5 ดຌาน ทังด็กที่ตຌองแนะนาใหຌพอแม ผูຌปกครอง สงสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน
ิ1B261ี รวมกับด็กที่สงสัยลาชຌา สงตอทันที ิ1B262 : ด็กที่พัฒนาการลาชຌา/ความผิดปกติอยางชัดจนี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง ด็กที่ไดຌรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของด็ก ในการประมิน พั ฒ นาการครั งแรกผ านไมค รบ 5 ดຌา น ฉพาะกลุ มที่แ นะน าใหຌ พอแม ผูຌ ป กครอง
สงสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน ิ1B261ี แลຌวติดตามกลับมาประมินคัดกรองพัฒนาการครังที่ 2
พัฒนาการสมวัย หมายถึง ด็กที่ไดຌรับตรวจคัดกรองพัฒนาการดยใชຌคูมือฝ้าระวังและสงสริ ม
พัฒนาการด็กปฐมวัยิDSPMี แลຌวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดຌาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครัง
แรก รวมกับด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชຌาและไดຌรับการติดตามใหຌไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ และประมิน
ซาแลຌวผลการประมิน ผานครบ 5 ดຌานภายใน 3เ วันิ1B260ี
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง ด็กปฐมวัยอายุ 9, แ8, 3เ
และ 42 ดื อ น ที่ ป ระมิ น ดຌ ว ยคู มื อ ฝ้ า ระวั ง และส ง สริ ม พั ฒ นาการด็ ก ปฐมวั ย ิ Developmental
Surveillance and Promotion Manual: DSPMี แลຌว ผลการคัดกรองไมผานครบ 5 ดຌาน ในการตรวจคัด
กรอง ครังที่ แ และครังที่ 2
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา
ไดຌรับการตรวจวินิจฉัยพิ่มติมและ/ หรือประมินพัฒนาการ พรຌอมทังกระตุຌนพัฒนาการดຌวยคูมือประมินพื่อ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชวยหลือด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ ิThai Early Developmental Assessment for Intervention:
TEDA4Iี
สูงดี หมายถึง ด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามกณฑ์ขึนไป ิสูงตามกณฑ์ คอนขຌางสูง
หรือสูงี มื่อทียบกับกราฟการจริญติบตความยาว/สวนสูงตามกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม ปี พ.ศ.
2558 ิขององค์การอนามัยลกี ดยมีคามากกวาหรือทากับ - 1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง ด็กที่มีนาหนักอยูในระดับสมสวน มื่อทียบกับกราฟการจริญติบตนาหนักตาม
กณฑ์ความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ปี พ.ศ. 2558 ิขององค์การอนามัยลกี ดยมีคาอยูในชวง
ื1.5 SD ถึง -1.5 SD ของนาหนักตามกณฑ์ความยาว/สวนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง ด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามกณฑ์ขึนไปและมีนาหนักอยูใน
ระดับสมสวน ิในคนดียวกันี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีเชิงปริมาณี
1. ร้อยละของเด็กอายุ เ-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
=
2. ร้อยละของเด็กอายุ เ-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
=
3. ร้อยละของเด็กอายุ เ-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
=
4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
=
5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
=
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
=
รายการข้อมูล
A = ด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 ดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพืนที่รับผิดชอบ ิType1 มีชื่ออยู
ในทะบียนบຌาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในขต แตทะบียนบຌานอยูนอกขตี
B = จานวนด็กอายุ 9,18,30 และ 42 ดือน ทังหมดในขตรับผิดชอบที่ไดຌรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการจริง ในชวงวลาที่กาหนด
C = จานวนด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชຌา ิตรวจครังแรกี ที่ตຌอง
แนะนาใหຌพอแม ผูຌปกครอง สงสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน ิ1B261ี
D = จานวนด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชຌา ิตรวจครังแรกี
สงตอทันที ิ1B262 : ด็กที่พัฒนาการลาชຌา/ความผิดปกติอยางชัดจนี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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E = จานวนด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชຌา ิตรวจครังแรกี ทังด็กที่
ตຌองแนะนาใหຌพอแม ผูຌปกครอง สงสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน ิ1B261ี แลຌวติดตามกลับมาประมินคัด
กรองพัฒนาการครังที่ 2
F = จานวนด็ก 9, แ8, 3เ และ 42 ดือน ที่ไดຌรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการดยใชຌคูมือฝ้าระวัง
และสงสริมพัฒนาการด็กปฐมวัย ิDSPMี แลຌวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดຌาน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครังแรก รวมกับด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชຌาและไดຌรับการติดตามใหຌไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
และประมินซาแลຌวผลการประมิน ผานครบ 5 ดຌานภายใน 3เ วัน ิแB26เี
G = ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌาทังหมด
H = จานวนด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา แลຌวไดຌรับการกระตุຌน
พัฒนาการดຌวย TEDA4I
I = จานวนด็กอายุ เ-5 ปี สูงดีสมสวน
J = จานวนด็กอายุ เ-5 ปี ที่ชั่งนาหนักและวัดสวนสูงทังหมด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.ร้อยละการคัดกรองพัฒนาการ ิความครอบคลุมี ร้อยละ 90 : ยังต่ากวาป้าหมาย ควรนຌน
ความครอบคลุมในด็กกลุมสี่ยงทังดຌานสุขภาพและสังคม
2.ร้อยละของสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 : ยังต่ากวาป้าหมาย ควรนຌนการสรຌางสมรรถนะ/ศักยภาพ
และสริมกาลังใจของจຌาหนຌาที่ทุกระดับ
3.ร้อยละของการติดตาม ร้อยละ 90 : ยังต่ากวาป้าหมาย ควรนຌนการติดตามใหຌครอบคลุมด็ก
สงสัยลาชຌาทุกคน
4. เด็กล่าช้าได้รับการ กระตุ้นด้วย TEDA 4I : ควรนຌน พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ./การใชຌคูมือฯ/
การสื่อสารกับผูຌปกครอง/การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC
5. เด็กสูงดีสมส่วน : ควรนຌน สงสริมอาหารตามวัย นอนอยางมีคุณภาพ กิจกรรมทางกาย/การลน
สุขภาพชองปาก ความครอบคลุมการชั่งนาหนักสวนสูง ครื่องมือ/วิธีการชั่งนาหนักวัดสวนสูงไดຌมาตรฐาน
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
รอบที่ แ
รຌอยละการคัด แ. ขับเคลื่อนดยกลไกในพืๅนที่
- อนุกรรมการพัฒนาด็ก
กรอง
รຌอยละ 9เ ปฐมวัยจังหวัด
- MCH Board ผาน Child Project
รຌอยละของ
Manager
พัฒนาการ
2. ส่งเสริมการเลีๅยงลูกด้วยนมแม่
- ผลักดันการขับคลื่อน พรบ. นมผง
สงสัยลาชຌา
- ส งสริ ม การลี ยงลู ก ดຌ ว ยนมแม / จั ด ตั ง
รຌอยละ 20
คลินิกนมแมในสถานบริการ สธ.
- ส งสริ ม การลี ยงลู ก ดຌ ว ยนมแม  ชิ ง รุ ก
รຌอยละของ
ดย อสม. แมและด็ก
การกระตุຌน
- สนั บ สนุ น การจั ด ตั งมุ ม นมแม ใ นสถาน
ติดตาม

แนวทางการตรวจ ติดตาม
- สรุปรายงานการประชุม
- แผนงาน/ครงการของ
คณะอนุกรรมการ

- ติดตามระบบฝ้าระวังและรายงาน
การระมิด พรบ. นมผง
- ติดตามตัวชีวัดการลียงลูกดຌวยนม
แมในทารกแรกกิดจนถึงอายุต่ากวา
6 ดือน ในระบบHDC

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ด็กอายุ 0-5 ปี ไดຌรับ
การคัดกรองพัฒนาการ
รຌอยละ 90
- ด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไดຌรับ
การคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชຌา รຌอยละ
20
- ด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชຌา
ไดຌรับการติดตาม รຌอยละ
90
- ด็กอายุ เ-5 ปี สูงดี

12
เป้าหมาย
รຌอยละ 90

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
ประกอบการ
ใ. ขับ เคลื่อนนยบายมหัศ จรรย์ แุเเเ
สูงดีสมสวน วันแรกของชีวิต
- ฝ้าติดตามแนวนຌมการพิ่มนาหนัก หญิง
ตังครรภ์
- ฝ้ า ติ ด ตามภาวะและแนวนຌ ม การ
จริญติบตของด็ก
- สงสริมอาหารตามวัย การนอน กิจกรรม
ทางกาย/การล น การแปรงฟั น ในหญิ ง
ตังครรภ์ หญิงใหຌนมบุตร ทารก และด็กล็ก
- ส ง สริ ม การจ า ยยาม็ ด ไออดี น หล็ ก
และฟลิกตลอดการตังครรภ์และ หญิงหลัง
คลอดทุกคนในชวงที่ใหຌนมลูก 6 ดือน
- ส ง สริ ม การจ า ยยาน าธาตุ  หล็ กอายุ 6
ดือน - 5 ปี อยางตอนื่อง
4.สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นพั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัยแก่ครอบครัว
- หน ว ยบริ ก าร สธ. ใหຌ ค วามรูຌ จั ด
กิจกรรม สงสริมพัฒนาการด็กฯ
- พัฒนาสื่อองค์ความรูຌดຌานพัฒนาการด็ก
ตามบริบทของพืนที่
รຌอยละ 4เ แ. สื่ อสาร นยบาย ความส าคั ญ และแนว
ทางการดานินงาน
ของด็ก
พัฒนาการ
2. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแล
ลาชຌาไดຌรับ
ด็กพัฒนาการลา ชຌาและระบบการติดตาม
การกระตุຌน
ด็ ก พั ฒ นาการล า ชຌ า ร ว มกั บ หน ว ยงานที่
พัฒนาการ
กี่ยวขຌองในพืนที่
ดຌวย TEDA4I 3. พั ฒ นาบุค ลากรสาธารณสุ ขใหຌมี ค วามรูຌ
และทั ก ษะในการใชຌ คู มื อ TEDA4I/ทั ก ษะ
การสื่อสารกับผูຌปกครอง/ การบันทึกขຌอมูล
ในระบบHDC
4. สนับสนุนสื่อ/ทคนลยี
รอบที่ 2
รຌอยละการคัด แ. ขับเคลื่อนดยกลไกในพืๅนที่
กรอง
- อนุกรรมการพัฒนาด็ก
รຌอยละ 9เ ปฐมวัยจังหวัด
- MCH Board ผาน Child Project
รຌอยละของ
Manager
พัฒนาการ
2. ส่งเสริมการเลีๅยงลูกด้วยนมแม่
สงสัยลาชຌา
- ผลักดันการขับคลื่อน พรบ. นมผง
รຌอยละ 20
- ส ง สริ ม การลี ยงลู ก ดຌ ว ยนมแม / จั ด ตั ง
คลินิกนมแมในสถานบริการ สธ.

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สมสวนรຌอยละ 54

- การสงสริมอาหารตามวัย การนอน
กิจกรรมทางกาย/การลน การแปรง
ฟัน ในหญิงตังครรภ์ หญิงใหຌนมบุตร
ทารก และด็กล็ก
- ความครอบคลุมการชั่งนาหนัก
สวนสูงของด็ก
- ครื่องมือ/วิธีการชั่งนาหนัก วัด
สวนสูงไดຌมาตรฐาน

- ยี่ยมสริมพลังการดานินงานและ
สงคืนขຌอมูลแกพืนที่
แ. ติดตาม สงสริม ผลักดันการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใหຌมี
ความรูຌทักษะที่พียงพอตอการ
ประมินพื่อกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌ
คูมือ TEDA4I
2. ระบบการติดตามด็กพัฒนาการ
ลาชຌาขຌาสูบริการและมารับบริการ
กระตุຌนพัฒนาการอยางตอนื่อง
3. การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC
และขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌว
ไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I

แ. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรูຌและทักษะที่
พียงพอตอการประมิน
พื่อกระตุຌนพัฒนาการดย
ใชຌคูมือ TEDA4I
2. ระบบการติดตามด็ก
พัฒนาการลาชຌา

- สรุปรายงานการประชุม
- แผนงาน/ครงการของ
คณะอนุกรรมการ

- ด็กอายุ 0-5 ปี ไดຌรับ
การคัดกรองพัฒนาการ
รຌอยละ 90
- ด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไดຌรับ
การคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชຌา รຌอยละ
20
- ด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชຌา

- ติดตามระบบฝ้าระวังและรายงาน
การระมิด พรบ. นมผง
- ติดตามตัวชีวัดการลียงลูกดຌวยนม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เป้าหมาย
รຌอยละของ
การกระตุຌน
ติดตาม
รຌอยละ 90
สูงดีสมสวน

รຌอยละ 60
ของด็ก
พัฒนาการ
ลาชຌาไดຌรับ
การกระตุຌน
พัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
- รณรงค์การลียงลูกดຌวยนมแม
- สงสริมการลียงลูกดຌวยนมแมชิงรุก ดย
อสม. แมและด็ก
- สนั บ สนุ น การจั ด ตั งมุ ม นมแม ใ นสถาน
ประกอบการ
ใ. ขับเคลื่อนนยบาย มหัศจรรย์ แุเเเ
วัน
- ฝ้ า ติ ด ตามแนวนຌ ม การพิ่ ม น าหนั ก
หญิงตังครรภ์
- ฝ้ า ติ ด ตามภาวะและแนวนຌ ม การ
จริญติบตของด็ก
- สงสริมอาหารตามวัย การนอน กิจกรรม
ทางกาย/การล น การแปรงฟั น ในหญิ ง
ตังครรภ์ หญิงใหຌนมบุตร ทารก และด็กล็ก
- ส งสริ ม การจ า ยยาม็ ด ไออดี น หล็ ก
และฟลิกตลอดการตังครรภ์ และหญิงหลัง
คลอดทุกคนในชวงที่ใหຌนมลูก 6 ดือน
- สงสริม การจายยานาธาตุหล็กอายุ 6
ดือน - 5 ปี อยางตอนื่อง
4.สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นพั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัยแก่ครอบครัว
- หนวยบริการ สธ. ใหຌความรูຌ จัดกิจกรรม
สงสริมพัฒนาการด็กฯ
- พัฒนาสื่อองค์ความรูຌดຌานพัฒนาการด็ก
ตามบริบทของพืนที่
พั ฒ นาระบบติ ด ตาม และกระตุຌ น ด็ ก
พัฒนาการลาชຌาดຌวย TEDA4I อยางตอนื่อง

แนวทางการตรวจ ติดตาม
แมในทารกแรกกิดจนถึงอายุต่ากวา
6 ดือน ในระบบ HDC

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ไดຌรับการติดตาม
รຌอยละ 90
- ด็กอายุ เ-5 ปี สูงดีสม
สวน รຌอยละ 54

- สงสริมอาหารตามวัย การนอน
กิจกรรมทางกาย/การลน การแปรง
ฟัน ในหญิงตังครรภ์ หญิงใหຌนมบุตร
ทารก และด็กล็ก
- ความครอบคลุมการชั่งนาหนัก
สวนสูง
- ครื่องมือ/วิธีการชั่งนาหนัก วัด
สวนสูงไดຌมาตรฐาน

- ยี่ยมสริมพลังการดานินงาน
และสงคืนขຌอมูลแกพืนที่
แ. ระบบการติดตามด็กพัฒนาการ
ลาชຌาขຌาสูกระตุຌนด็กพัฒนาการลาชຌา
2. บันทึกขຌอมูลในระบบ HDC และ
ขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรบั
การกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
3. รายงานผลขຌอมูลด็กปฐมวัยที่ไดຌรับ
การคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการ
ลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
4. ยี่ยมสริมพลังการดานินงานตาม
แผนฯ และ สงคืนขຌอมูลแกพืนที่

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด็กปฐมวัยทีไ่ ดຌรับการคัด
กรองแลຌวพบวา
มีพัฒนาการลาชຌาแลຌว
ไดຌรับการกระตุຌน
พัฒนาการดຌวย TEDA4I
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Small Success
3 เดือน
เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.
แ. บุคลากรสาธารณสุขไดຌรับการ
พัฒนาศักยภาพใหຌมีความรูຌ ทักษะ
การประมินคัดกรองพัฒนาการ
ด็กดยครื่องมือ DSPM และ
กระตุຌนพัฒนาการด็กที่มี
พัฒนาการลาชຌาดຌวยคูมือ TEDA4I
รวมทังทักษะการสื่อสารกับ
ผูຌปกครอง
2. ครือขายหนวยงานในระดับ
พืนที่รวมมือดานินการพื่อสรຌาง
สภาพแวดลຌอมที่อือตอการ
สงสริมภชนาการและพัฒนาการ
ด็กปฐมวัยอยางป็นรูปธรรม
3. มีระบบฝ้าระวังการละมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
สงสริมการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและด็กล็ก พ.ศ. 258เ ใน
ระดับจังหวัดและระดับขต
4. มีนยบาย/มาตรการ/แผนการ
สงสริมด็กสูงดีสมสวน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่
ลียง สื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์ความรูຌและแนวทางปฏิบัติ
พื่อสงสริมใหຌพอแม ผูຌปกครอง
ใชຌคูมือ DSPM มากขึน
2. รຌอยละ 40 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
3. ยี่ยมสริมพลังการ
ดานินงานสงสริมพัฒนาการ
คัดกรอง กระตุຌน ติดตาม
พัฒนาการด็ก 0-5 ปี
4. มีระบบฝ้าระวังการละมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
สงสริมการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและด็กล็ก พ.ศ. 2560
ในระดับจังหวัดและระดับขต
5. ขับคลื่อนมหัศจรรย์ แเเเ
วันแรกของชีวิต อยางนຌอยรຌอย
ละ 5เ ของอาภอ

แ. รณรงค์การคัดกรองและ
สงสริมพัฒนาการด็กปฐมวัย
2. รຌอยละ 5เ ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I
3. ตรวจยี่ยมการดานินงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การสงสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและด็กล็ก พ.ศ.
256เ
4. อัตราการกินนมแมของ
ทารกแรกกิดถึงต่ากวา 6
ดือน
5. สถานพัฒนาด็กปฐมวัยมี
การประมินตนองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ
6. ขับคลื่อนมหัศจรรย์
แเเเ วันแรกของชีวิต อยาง
นຌอยรຌอยละ 7เ ของอาภอ

1. ระดับความสาร็จของ
พัฒนาการด็กตามกณฑ์
มาตรฐาน
1.1 รຌอยละ 90 ด็ก 0-5
ปี ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการ
1.2 รຌอยละ 20 ของด็กที่
ไดຌรับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชຌา
1.3. รຌอยละ 90 ของด็ก
ที่มีพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
ติดตาม/สงตอ
1.4 รຌอยละ 60 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
1.5 รຌอยละ 57 ของด็ก
อายุ เ-5 ปี สูงดีสมสวน
2. รณรงค์การสงสริมการ
ลียงลูกดຌวยนมแม
3. ขับคลื่อนมหัศจรรย์
แเเเ วันแรกของชีวิต อยาง
นຌอยรຌอยละ 9เ ของอาภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมอนามัย สานักสงสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยด็กแหงชาติ สานักภชนาการ
กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัดรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

ตาแหนง : รองผูຌอานวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยด็กแหงชาติ
กรมอนามัย

แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์

ตาแหนง : นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
ประด็นที่
e-mail address
รับผิดชอบ
Tel. 02 – 588 3088 ตอ 3124 - ความครอบคลุม
mail : teerboon@hotmail.com - พบสงสัยลาชຌา
- ติดตามด็กสงสัย
ลาชຌา
Tel. 02-248 8900 ตอ 70390 - ด็กพัฒนาการ
mail : janarpar@gmail.com
ลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
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ชื่อ-สกุล
นางณัฐวรรณ ชาวน์ลลิ ิตกุล

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง : รก.นักวิชาการ
สาธารณสุขชี่ยวชาญ ิดຌาน
ภชนาการี สานักภชนาการ
กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ตาแหนง : นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต

นางประภาพรณ์ จังพานิช

ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิศษ สานักสงสริมสุขภาพ

นางกิติมา พัวพัฒนกุล

ตาแหนง : พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยด็กแหงชาติ
ตาแหนง : นักภชนาการชานาญการ
สานักภชนาการ กรมอนามัย

นายสุพจน์ รื่นริงกลิ่น

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ 259เ 4327
Email : nutwan65@gmail.com

ประด็นที่
รับผิดชอบ
- ด็กอายุ เ-5 ปี
สูงดีสมสวน

หมายลขทรศัพท์/
ประด็นที่
e-mail address
รับผิดชอบ
Tel. 02-248 8900 ตอ 70390 - ด็กพัฒนาการ
mail : janarpar@gmail.com
ลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌน
พัฒนาการดຌวย
TEDA4I
Tel. เ2 59เ 4433
- ความครอบ
Tel. 087 เ77 แแ3เ
คลุม
mail : paporn11@gmail.com - พบสงสัยลาชຌา
- ติดตามด็ก
Tel. 02 590 4405
สงสัยลาชຌา
mail : puapat@yahoo.com
Tel เ 259เ 4327

Email : supot.r@anamai.mail.go.th

- ด็กอายุ เ-5 ปี
สูงดีสมสวน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ิด้านสุขภาพี
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวัด Process indicator ิPI) 2.4ี รຌอยละ 60 ของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I
สถานการณ์
ในปี 256แ ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา จานวน แ3ุ2เแ คน ซึ่ง
ไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวยคูมือ TEDA4I ในขตสุขภาพที่ แ-แ3 จานวน 4ุ58แ คน คิดป็นรຌอยละ
34.7เ และกลับมามีพัฒนาการสมวัยรຌอยละ 65.48 ิแหลงที่มา : HDC 15 สิงหาคม 2561 และ สานัก
อนามัย กทม. สิงหาคม 2561ี ทังนี ยังมีด็กพัฒนาการลาชຌาที่อยูระหวางการติดตามพื่อกระตุຌนพัฒนาการ
จานวน 2ุ793 คน คิดป็นรຌ อยละ 2แ.แ6 และด็กพัฒนาการล าชຌาที่ติดตามไมไดຌ จานวน 5ุ544 คน
คิดป็นรຌอยละ 42.เเ ดยสามารถจาแนกป็นรายขตสุขภาพดังแสดงในแผนภาพที่ แ

แผนภาพที่ แ รຌอยละของการกระตุຌนพัฒนาการด็กลาชຌาดຌวยคูมือ TEDA4I จาแนกรายขตสุขภาพ
คานิยาม
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง ด็กปฐมวัยทุกชวงอายุที่
ประมินดຌว ยคูมือฝ้าระวังและส งสริ มพัฒ นาการด็กปฐมวัย ิDevelopmental Surveillance and
Promotion Manual: DSPM) ครังที่ 1 แลຌวพบวาตຌองสงตอ และด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 ดือน ที่มา
ประมินซา ดຌวยคูมือฝ้าระวังและสงสริมพัฒนาการด็กปฐมวัย: DSPM ครังที่ 2 แลຌวยังพบมีพัฒนาการลาชຌา
อยางนຌอย 1 ดຌานขึนไป
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง การที่ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัด กรองแลຌวพบวามีพัฒนาการ
ลาชຌา ไดຌรับการตรวจวินิจฉัยพิ่มติมและ/ หรือประมินพัฒนาการ พรຌอมทังกระตุຌนพัฒนาการดຌวยคูมือ
ประมินพื่อชวยหลือด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for
Intervention: TEDA4I)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สูตรคานวณตัวชีๅวัด
จานวนด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา
แลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌาทังหมด

X 100

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพืๅนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบที่ แ พัฒนากลไกและระบบการกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ TEDA4I
ร้อยละ 40 ของด็ก
แ. สื่อสาร นยบาย ความสาคัญ แ. ติดตาม สงสริม ผลักดันการ แ.บุคลากรสาธารณสุขมี
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
และแนวทางการดานินงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ความรูຌและทักษะที่
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย
2. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนา
สาธารณสุขใหຌมีความรูຌทักษะที่ พียงพอตอการประมิน
ระบบการดูแลด็กพัฒนาการ
TEDA4I
พียงพอตอการประมินพื่อ
พื่อกระตุຌนพัฒนาการ
ลาชຌาและระบบการติดตามด็ก กระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ
ดยใชຌคูมือ TEDA4I
พัฒนาการลาชຌารวมกับ
TEDA4I
2. ระบบการติดตามด็ก
หนวยงานที่กี่ยวขຌองในพืนที่
2. ระบบการติดตามกระตุຌนด็ก พัฒนาการลาชຌา
3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหຌ พัฒนาการลาชຌา
มีความรูຌและทักษะในการใชຌคูมือ 3. การบันทึกขຌอมูลในระบบ
TEDA4I /ทักษะการสื่อสารกับ HDC และขຌอมูลด็กพัฒนาการ
ผูຌปกครอง/ การบันทึกขຌอมูลใน ลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌน
ระบบHDC
พัฒนาการดຌวย TEDA4I
4. สนับสนุนสื่อ/ทคนลยี
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2 ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา ไดຌรับการกระตุຌน
พัฒนาการดຌวย TEDA4I
ร้อยละ 60 ของด็ก
แ. พัฒนาระบบติดตาม และ
แ. ระบบการติดตามกระตุຌนด็ก ด็กปฐมวัยทีไ่ ดຌรับการ
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนด็กพัฒนาการลาชຌาดຌวย พัฒนาการลาชຌา
คัดกรองแลຌวพบวามี
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย
2. รายงานผลขຌอมูลด็กปฐมวัย พัฒนาการลาชຌาแลຌว
TEDA4I อยางตอนื่อง
TEDA4I
ที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามี ไดຌรับการกระตุຌน
พัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการ พัฒนาการดຌวย TEDA4I
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
3. เยี่ยมเสริมพลังกำร
ดำเนินงำนตำมแผนฯ และส่งคืน
ข้อมูลแก่พื้นที่

Small Success
3 เดือน
6 เดือน
บุคลากรสาธารณสุขไดຌรับการ ร้อยละ 40 ของด็กพัฒนาการ
พัฒนาศักยภาพใหຌมีความรูຌ
ลาชຌาไดຌรับการกระตุຌน
ทักษะการประมินและกระตุຌน พัฒนาการดຌวย TEDA4I
พัฒนาการด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชຌาดຌวยคูมือ TEDA4I รวมทัง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 เดือน
ร้อยละ 50 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I

12 เดือน
ร้อยละ 60 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I
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3 เดือน
ทักษะการสื่อสารกับผูຌปกครอง

แหล่งข้อมูล

6 เดือน

ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
แ. รຌอยละของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรบั
การกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I

9 เดือน

ระบบ
ระบบ Key performance indicator
กระทรวงสาธารณสุข

12 เดือน

ที่อยู่/URL

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/
kpi/index/?id=744&kpi_year=2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงานุ สถาบันราชานุกูล
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

พญ.มธุรดา สุวรรณพธิ์

ผูຌอานวยการสถาบันราชานุกลู

พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์

นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันราชานุกลู

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

พญ.มธุรดา สุวรรณพธิ์

ผูຌอานวยการสถาบันราชานุกลู

พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์

นายแพทย์ชานาญการ
สถาบันราชานุกลู

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 0-2248-8900 ตอ 70390
Mobile 09-4929-2899
e-mail : doctorjajaa@gmail.com
Tel. 0-2248-8900 ตอ70390
Mobile 08-6788-9981
e-mail : janarpar@gmail.com

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 0-2248-8900 ตอ 70390
Mobile 09-4929-2899
e-mail : doctorjajaa@gmail.com
Tel. 0-2248-8900 ตอ70390
Mobile 08-6788-9981
e-mail : janarpar@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประด็นที่รับผิดชอบ
รຌอยละ 60 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับ
การกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I

ประด็นที่รับผิดชอบ
รຌอยละ 60 ของด็ก
พัฒนาการลาชຌาไดຌรับ
การกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ แ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ิด้านสุขภาพี
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ แ5-แ้ ปี
คานิยาม : จานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูຌหญิงอายุ แ5-แ9 ปี ตอจานวนประชากรหญิงอายุ แ5-แ9 ปี
แุเเเ คน สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล 1
แหล่งข้อมูล โ
รายการข้อมูล แ
รายการข้อมูล โ
สูตรคานวณตัวชีๅวัด แ
รายการข้อมูล 3
(adjusted)

สูตรคานวณตัวชีๅวัด โ
ระยะเวลาประเมินผล

ก็บรวบรวมขຌอมูลการคลอดของผูຌหญิง อายุ แ5 – แ9 ปี จากขຌอมูลในระบบ
Health Data Center (HDC) ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นามาปรับ
กับคาสัดสวนระหวางขຌอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะบียนราษฎร์ปีที่ผานมา
และขຌอมูลอัตราการคลอดในระบบ HDC ในปีที่ผานมา พื่อใหຌไดຌอัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC adjusted) สาหรับใชຌในการรายงานผลงาน
ฐานขຌอมูลการกิดมีชีพจากทะบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานขຌอมูล HDC ขຌอมูลตัวชีวัดการฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ แ5-แ9 ปี
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
a = จานวนการคลอดมีชีพดยหญิงอายุ แ5 – แ9 ปี (จากแฟ้ม Laborี
ดูขຌอมูลจากจานวนด็กกิดมีชีพ (LBORN)
b = จานวนหญิงอายุ แ5 – แ9 ปี ทังหมด ในขตรับผิดชอบ
ิประชากรจากการสารวจ Type Area=1,3ี
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (a/b) X แุเเเ
A: คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะบียนราษฎร์
ปีที่ผานมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานขຌอมูล HDC ปีที่ผานมา
B: อัตราการคลอดจากระบบ HDC ิทาป็นอัตราคงที่ของทังปีี
ไตรมาสที่ แ = อัตราคลอด HDC ณ สินสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 X 4
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สินสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2562 X 4/2
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สินสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 X 4/3
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สินสุดไตรมาสที่ 4
AXB
รอบที่ 1: 5 ดือนแรก ิตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562)
= ใชຌขຌอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สินสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 ดือนหลัง ิมีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)
= ใชຌขຌอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สินสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การผลักดันและสนับสนุนการดานินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุนในระดับขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุนระดับจังหวัดและกรุงทพมหานคร และภาคีครือขายตางๆ ในพืนที่
2. การส ง สริ ม สนั บ สนุ น การขับ คลื่ อนบริ การสุ ขภาพที่ ป็ น มิต รส าหรั บ วัย รุนและยาวชน (Youth
Friendly Health Services : YFHS) อาภออนามัยการจริญพันธุ์ ดยคณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี
3. การลดปัญหาการตังครรภ์ซาในวัยรุนอายุนຌอยกวา 2เ ปี ดยการสงสริมการใหຌคาปรึกษาหลังคลอด
หลังแทຌง และการขຌาถึงบริการคุมกานิดอยางทั่วถึง
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
แ. การผลักดันและสนับสนุนการดานินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนในระดับขตและ
ระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงทพมหานคร และภาคี
ครือขายตางๆ ในพืนที่
แ. มีกลไกการขับคลื่อนการ 1. รงรัดและผลักดันการประชุม 1. ติดตามการประชุม
1. มีการประชุม
ดานินงานตามยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการป้องกันและ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
คณะอนุกรรมการ
การป้องกันและแกຌไขปัญหา แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
ป้องกันและแกຌไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุนในขต ระดับจังหวัดและ
วัยรุนระดับจังหวัดและ
การตังครรภ์ในวัยรุนใน
สุขภาพที่ป็นรูปธรรมและมี กรุงทพมหานคร ครังที่ แ
กรุงทพมหานคร
ระดับจังหวัดและ
ประสิทธิภาพ
2. ผลักดันใหຌมีการจัดทาแผน
2. ติดตามการจัดทาแผน
กรุงทพมหานคร อยาง
2. มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไข ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
นຌอยปีละ 2 ครัง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ ปัญหาการตังครรภ์ในระดับ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
2. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน จังหวัดที่บูรณาการดานินงาน
ระดับจังหวัด
3. ติดตามการถายทอดแผนไปสู และแกຌไขปัญหาการ
ระดับจังหวัดที่บูรณาการ
ระหวางกระทรวงหลักและ
ตังครรภ์ในระดับจังหวัด
รวมกันระหวางภาคีครือขาย หนวยงานที่ภาคีครือขายในพืนที่ การปฏิบัติของหนวยงานใน
3. มีการถายทอดแผน
ที่กีย่ วขຌอง และถายทอด
3. สนับสนุนใหຌมีการถายทอด จังหวัด
ไปสูการปฏิบตั ิของ
แผนไปสูการปฏิบัติของ
แผนไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 4. ติดตามการดานินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไข หนวยงานจຌาภาพหลัก
หนวยงานในจังหวัดอยาง
ในระดับจังหวัด
ในระดับจังหวัดและ
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนของ
ชัดจน
4. สงสริมสนับสนุนการ
อาภออยางชัดจน
3. มีการดานินงานป้องกัน ดานินงานแผนยุทธศาสตร์การ หนวยงานในระดับจังหวัด ทัง
4. มีการดานินงานที่
หนวยงาน 5 กระทรวงหลัก และ
และแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ ป้องกันและแกຌไขปัญหาการ
สะทຌอนถึงการปฏิบตั ิ
หนวยงานภาคีครือขายอื่นๆ ใน
ในวัยรุนอยางมีประสิทธิภาพ ตังครรภ์ในระดับจังหวัด ของ
อยางป็นรูปธรรมตาม
พืนทีข่ องฝ่ายลขานุการ
และสามารถติดตามประมิน คณะอนุกรรมการป้องกันและ
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ผลไดຌ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในระดับ คณะอนุกรรมการป้องกันและ
และแกຌไขปัญหาการ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
จังหวัด
ตังครรภ์ในวัยรุน
วัยรุนในระดับจังหวัด
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มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ในพืนที่
2. การสงสริมสนับสนุนการขับคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่ป็นมิตรสาหรับวัยรุนและยาวชน (Youth Friendly Health
Services: YFHS) และขับคลื่อนการดานินงานอาภออนามัยการจริญพันธุ์ ผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ
ิพชอ.ี ิรอบ แี
แ. มีการพัฒนาการ
แ. สนับสนุนสงสริมใหຌมีการ
1. การติดตามการสรຌางสริม
แ. มีครือขายการ
ดานินงานรงพยาบาลตาม พัฒนาศักยภาพทีมยีย่ มสริม
ความขຌาใจในหลักการและแนว ดานินงานดຌานอนามัย
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา พลังรงพยาบาลตามมาตรฐาน ทางการดานินงาน YFHS และ การจริญพันธุ์ และการ
การและขับคลื่อนงานอาภอ YFHS และขับคลื่อนการ
อาภออนามัยการจริญพันธุ์
ประสานการดานินงาน
อนามัยการจริญพันธุผ์ าน
ใหຌแกคณะกรรมการพัฒนา
ดานินงานอาภออนามัยการ
ระหวางสถานบริการ
คณะกรรมการพัฒนา
จริญพันธุร์ ะดับขตและจังหวัด คุณภาพชีวิตระดับอาภอ
สาธารณสุข ครอบครัว /
คุณภาพชีวิตระดับอาภอ
พื่อใหຌกิดการบูรณาการงานใน ชุมชน และสถานศึกษา
อยางตอนื่องผานกลไกของ
ิพชอ.ี อยางตอนื่อง
ระดับอาภอไดຌอยาง ป็น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
อยางสอดคลຌอง มี
2. รงพยาบาลที่มีการ
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ชีวิตระดับอาภอ
ประสิทธิภาพ
ดานินงานตามมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใน 2. ติดตามผลการสงสริมและ
2. มีการดานินการ
ผลักดันงาน YFHS และอาภอ ป้องกันและแกຌไขปัญหา
YFHS และอาภอที่มีการ
สถานบริการสาธารณสุขระดับ
อนามัยการจริญพันธุไ์ ปสู
ดานินงานอาภออนามัยการ ตางๆ พื่ออือใหຌวัยรุนและ
การตังครรภ์ในวัยรุนใน
แผนงาน ครงการพัฒนา
ยาวชนขຌาถึงบริการสุขภาพที่
ระดับอาภออยางป็น
จริญพันธุไ์ ดຌรบั การยี่ยม
ป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย คุณภาพชีวิตระดับอาภอ
ระบบ รอบดຌาน
ประมิน ิกรณีที่ยังไมผาน
3. ติดตามผลการผลการ
3. ปัญหาการตังครรภ์
มาตรฐาน YFHS) และยี่ยม ตรงกับความตຌองการ
ประมินรับรองรงพยาบาล
ในวัยรุน รคติดตอทาง
สริมพลัง ิกรณีผ่ านกณฑ์ 3. กระตุຌนและสงสริมใหຌ
มาตรฐาน YFHS ครบ 3 ปีี รงพยาบาลมีการดานินการและ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง พศสัมพันธ์ อดส์และ
สาธารณสุข ตามกณฑ์
ปัญหาพฤติกรรมสี่ยง
พัฒนาใหຌผานกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน YFHS และการ
ทางพศในวัยรุนลดลง
YFHS
รับรองอาภออนามัยการจริญ
4. สนับสนุนใหຌ รพ.สต.มี
พันธุ์
แนวทางพัฒนาการดานินงาน
4. ติดตามการยี่ยมสริมพลัง
การจัด YFHS
และจัดวทีแลกปลี่ยนรียนรูຌใน
ระดับขตและจังหวัด
3. การลดปัญหาการตังครรภ์ซาในวัยรุนอายุนຌอยกวา 2เ ปี ดยการสงสริมการใหຌคาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง และการขຌาถึง
บริการคุมกานิดอยางทั่วถึง ิรอบ แี
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มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
แ. พิ่มการขຌาถึงบริการ ใหຌ 1. สงสริมการจัดบริการใหຌ
คาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง คาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง
2. พิ่มความครอบคลุมใน
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การขຌาถึงบริการคุมกานิด 2. สงสริมสนับสนุนใหຌบุคคลากร
หลังคลอดหรือหลังแทຌงอยาง ผูຌใหຌบริการมีความรูຌและทักษะ
ทั่วถึง
การคุมกานิดดຌวยวิธีกึ่งถาวร
อยางตอนื่อง และพียงพอ
สาหรับการจัดบริการในพืนที่
3. สงสริมการขຌาถึงสิทธิการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลังแทຌง
ดຌวยวิธีกึ่งถาวร ิภายใน 6
สัปดาห์หลังคลอด/หลังแทຌงี
4. การตรวจสอบปัญหาในดຌาน
ระบบการสารองวชภัณฑ์
คุมกานิดชนิดกึ่งถาวร และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
พืนที่ พื่อใหຌมีวชภัณฑ์สาหรับ
การคุมกานิดอยางพียงพอตอ
ความตຌองการของวัยรุนอายุต่า
กวา 20 ปีที่มารับบริการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

1. ติดตามระบบการบริหาร
จัดการทังความพรຌอมทงดຌาน
บุคลากร และวชภัณฑ์การ
วางแผนครอบครัวของทุก
รงพยาบาล ดยฉพาะการ
ใหຌบริการคุมกานิดชนิดกึ่งถาวร
ใหຌมีความพรຌอม สามารถ
ใหຌบริการไดຌมื่อมีผมูຌ ารับบริการ
2. ติดตามอัตราการขຌาถึง
บริการคุมกานิดหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงดຌวยวิธีสมัยใหมทุกวิธี
2. ติดตามอัตราการไดຌรับบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลัง
แทຌงดຌวยวิธีคุมกานิดกึ่งถาวร
3. การบันทึกและติดตามผลการ
บันทึกขຌอมูลการการใหຌบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลัง
แทຌงในระบบ Health data
center (HDC) ใหຌถูกตຌอง
ครบถຌวน

1. วัยรุนหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงทุกรายไดຌรับ
บริการคุมกานิดดຌวยวิธี
สมัยใหม ดยนຌนวิธีการ
คุมกานิดชนิดกึ่งถาวร
2. ระบบขຌอมูลการ
รายงานผลการใหຌบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงในกลุมวัยรุนมี
ความถูกตຌองครบถຌวน
ทันวลา

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
แ. การผลักดันและสนับสนุนการดานินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนในระดับขตและ
ระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงทพมหานคร และภาคี
ครือขายตางๆ ในพืนที่
แ. มีการขับคลื่อนการ
1. รงรัดและผลักดันการประชุม 1. ติดตามการประชุม
1. คณะอนุกรรมการ
ดานินงานป้องกันและแกຌไข คณะอนุกรรมการป้องกันและ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
ป้องกันและแกຌไขปัญหา
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
การตังครรภ์ในวัยรุนใน
ตาม พ.ร.บ. ผานกลไกของ ระดับจังหวัดและ
วัยรุนระดับจังหวัดและ
ระดับจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
กรุงทพมหานคร ครังที่ 2
กรุงทพมหานคร
กรุงทพมหานคร มีการ
และแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ 2. ผลักดันใหຌจังหวัดที่ยังไมแผน 2. ติดตามการจัดทาแผน
ประชุมอยางนຌอยปีละ 2
ในวัยรุนระดับจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ รงรัดการจัดทาแผน ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ครัง
กรุงทพมหานครอยางป็น ยุทธศาสตร์การป้องกันและแกຌไข แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
2. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
รูปธรรมและตอนื่อง
ปัญหาการตังครรภ์ในระดับ
ระดับจังหวัด
2. ลดอัตราการคลอดมีชีพ จังหวัดที่บูรณาการดานินงาน
3. ติดตามการถายทอดแผนไปสู และแกຌไขปัญหาการ
ตังครรภ์ในระดับจังหวัด
ในหญิงอายุ 15-19 ปีหลือ ระหวางกระทรวงหลักและ
การปฏิบัติของหนวยงานใน
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ไมกิน 38 ตอพัน

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
หนวยงานที่ภาคีครือขายในพืนที่
3. สนับสนุนใหຌมีการถายทอด
แผนไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
ในระดับจังหวัด
4. สงสริมสนับสนุนการ
ดานินงานแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแกຌไขปัญหาการ
ตังครรภ์ในระดับจังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในระดับ
จังหวัด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

จังหวัด
4. ติดตามการดานินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุนของหนวยงานในระดับ
จังหวัด ทังหนวยงาน 5
กระทรวงหลัก และหนวยงาน
ภาคีครือขายอื่นๆ ในพืนที่ของ
ฝ่ายลขานุการ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุนในระดับจังหวัด

3. มีการถายทอดแผน
ไปสูการปฏิบตั ิของ
หนวยงานจຌาภาพหลัก
ในระดับจังหวัดและ
อาภออยางชัดจน
4. มีการดานินงานที่
สะทຌอนถึงการปฏิบตั ิ
อยางป็นรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแกຌไขปัญหาการ
ตังครรภ์ในวัยรุน
5. อัตราการคลอมีชีพใน
หญิงอายุ แ5-แ9 ปี
ลดลงตามป้าหมายของ
ขตสุขภาพ
2. การสงสริมสนับสนุนการขับคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่ป็นมิตรสาหรับวัยรุนและยาวชน (Youth Friendly Health
Services: YFHS) อาภออนามัยการจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน ดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาภอ ิพชอ.ี ิรอบ 2ี
แ. รงพยาบาลในสังกัด
แ. ผสานความรวมมือ ระหวาง แ. ติดตามผลการสงสริมและ
แ. มีบริการสุขภาพที่
สานักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์อนามัย สคร.ศูนย์สุขภาพจิต ผลักดันงาน YFHS และอาภอ ป็นมิตร มีคุณภาพ และ
สาธารณสุขผานกณฑ์
และ สสจ.พื่อยี่ยมสริมพลัง
อนามัยการจริญพันธุไ์ ปสู
จัดบริการไดຌตรงปัญหา
มาตรฐาน YFHS ไมนຌอยกวา รงพยาบาลในขตรับผิดชอบใหຌ แผนงาน ครงการพัฒนา
และความตຌองการของ
รຌอยละ 9เ
ดานินงานตามมาตรฐานYFHS คุณภาพชีวิตระดับอาภอ
วัยรุน ทังชิงรับและชิง
2. รงพยาบาลที่ผานการ
รวมกับกณฑ์อาภออนามัยการ 2. ติดตามผลการผลการ
รุก
ยี่ยมประมิน ครบ 3 ปี มี จริญพันธุ์
ประมินรับรองรงพยาบาล
2. วัยรุนและยาวชน
การดานินงานที่ตอนื่อง
2. จัดวทีแลกปลี่ยนรียนรูຌ และ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สามารถขຌาถึงบริการ
และมีคณ
ุ ภาพไมนຌอยกวา
สาธารณสุข ตามกณฑ์
ถอดบทรียนการจัดบริการ
สุขภาพและอนามัยการ
รຌอยละ 2เ
สุขภาพที่ป็นมิตรตามมาตรฐาน มาตรฐาน YFHS และการ
จริญพันธุไ์ ดຌอยางทั่วถึง
3. อาภอผานกณฑ์การ
รับรองอาภออนามัยการจริญ ตรงตามความตຌองการ
YFHS และอาภออนามัยการ
ประมินอาภออนามัยการ จริญพันธุ์
พันธุ์
จริญพันธุไ์ มนຌอยกวา
3. ติดตามการยี่ยมสริมพลัง
รຌอยละ 8เ
และจัดวทีแลกปลี่ยนรียนรูຌใน
ระดับขตและจังหวัด
3. การลดปัญหาการตังครรภ์ซาในวัยรุนอายุนຌอยกวา 2เ ปี ดยการสงสริมการใหຌคาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง และการขຌาถึง
บริการคุมกานิดอยางทั่วถึง ิรอบ โี
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ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
แ. พิ่มการขຌาถึงบริการ ใหຌ 1. สงสริมการจัดบริการใหຌ
คาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง คาปรึกษาหลังคลอดหลังแทຌง
2. พิ่มความครอบคลุมใน
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การขຌาถึงบริการคุมกานิด 2. สงสริมสนับสนุนใหຌบุคคลากร
หลังคลอดหรือหลังแทຌงอยาง ผูຌใหຌบริการมีความรูຌและทักษะ
ทั่วถึง
การคุมกานิดดຌวยวิธีกึ่งถาวร
3. ลดปัญหาการตังครรภ์ซา อยางตอนื่อง และพียงพอ
ในวัยรุนอายุนຌอยกวา 20 ปี สาหรับการจัดบริการในพืนที่
หลือไมกินรຌอยละ แ4.5
3. สงสริมการขຌาถึงสิทธิการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลังแทຌง
ดຌวยวิธีกึ่งถาวร ิภายใน 6
สัปดาห์หลังคลอด/หลังแทຌงี
4. การตรวจสอบปัญหาในดຌาน
ระบบการสารองวชภัณฑ์
คุมกานิดชนิดกึ่งถาวร และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
พืนที่ พื่อใหຌมีวชภัณฑ์สาหรับ
การคุมกานิดอยางพียงพอตอ
ความตຌองการของวัยรุนอายุนຌอย
กวา 20 ปีที่มารับบริการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

1. ติดตามอัตราการขຌาถึง
บริการคุมกานิดหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงดຌวยวิธีสมัยใหมทุกวิธี
2. ติดตามอัตราการไดຌรับบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลัง
แทຌงดຌวยวิธีคุมกานิดกึ่งถาวร
3. การบันทึกและติดตามผลการ
บันทึกขຌอมูลการการใหຌบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือหลัง
แทຌงในระบบ Health data
center (HDC) ใหຌถูกตຌอง
ครบถຌวน

1. วัยรุนหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงทุกรายไดຌรับ
บริการคุมกานิดดຌวยวิธี
สมัยใหม ดยนຌนวิธีการ
คุมกานิดชนิดกึ่งถาวร
2. ระบบขຌอมูลการ
รายงานผลการใหຌบริการ
คุมกานิดหลังคลอดหรือ
หลังแทຌงในกลุมวัยรุนมี
ความถูกตຌองครบถຌวน
ทันวลา
3. หญิงอายุนຌอยกวา
2เ ปี ไดຌรับบริการ
คุมกานิดดຌวยวิธี
สมัยใหม ิModern
methodsี หลังคลอด
หรือหลังแทຌงไมนຌอยกวา
รຌอยละ 8เ
4. หญิงอายุนຌอยกวา
20 ปี หลังคลอดหรือ
หลังแทຌงที่คุมกานิด
ไดຌรับการคุมกานิดดຌวย
วิธีกึ่งถาวร ิยาฝัง
คุมกานิด/หวงอนามัยี
ไมนຌอยกวารຌอยละ 8เ

Small Success
รอบ ใ เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ ้ เดือน

รอบ แโ เดือน

แ. กฎกระทรวงสาธารณสุข
ภายใตຌ พ.ร.บ. การป้องกัน
และแกຌไขปัญหาการตังครรภ์
ในวัยรุนมีผลบังคับใชຌ
2. มีการประชุมชิง
ปฏิบัติการแลกปลี่ยนรียนรูຌ
การดานินงานตาม

แ. มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุน
2. มีการติดตามการ
ดานินงานตามแผนปฏิบัติ
การภายใตຌยุทธศาสตร์การ

ส่วนกลาง
1. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน
2. มีการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน
3. มีการจัดทาแผนการสงสริมความ
รอบรูຌดຌานสุขภาพสาหรับวัยรุนและ

แ. มีการติดตามการ
ดานินงานตามแผนปฎิบัติ
การฯ พ.ศ. 2562 ภายใตຌ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุน พ.ศ. 2560-2569
2. มีการติดตามการ
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รอบ ใ เดือน
ครอบครัวพื่อการป้องกันและแกຌไข
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน

รอบ 6 เดือน

รอบ ้ เดือน

ดานินงานของ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน วัยรุน
วัยรุนระดับจังหวัดและ
กรุงทพมหานคร
3. สนับสนุนการสริมสรຌาง
ความรอบรูดຌ ຌานสุขภาพใน
ระดับขต/จังหวัดพื่อป้องกัน
การตังครรภ์ในวัยรุนในระดับ
ขตสุขภาพ ผานกลไก
คณะกรรมการระดับชาติ

รอบ แโ เดือน

ป้องกันและแกຌไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 256เ2569
3. อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ แ5-แ9 ปี ไม
กิน 38 ตอประชากรหญิง
อายุ แ5-แ9 ปี พันคน
4. รงพยาบาลสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดຌรับการ
รับรองรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่
ป็นมิตรสาหรับวัยรุนและ
ยาวชน ิYFHS) ไมนຌอย
กวารຌอยละ 9เ
5. อาภอผานกณฑ์อาภอ
อนามัยการจริญพันธุไ์ มนຌอย
กวารຌอยละ 8เ
6. มีองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่นที่ป็นแหลงรียนรูຌ
การขับคลื่อนการ
ดานินงานการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุน พิ่มขึนอยางนຌอย
จังหวัดละ แ แหง
เขตสุขภาพ/ สสจ./กรมวิชาการระดับเขติศูนย์อนามัย สนง.ป้องกันควบคุมรค ศูนย์สุขภาพจิตี
1. คณะอนุกรรมการป้องกันและแกຌไข แ.ประสานงานและสนับสนุน แ. มีการยี่ยมประมินและ
แ. มีการจัดประชุม
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุนในระดับ
การจัดประชุมอนุกรรมการ รับรองรงพยาบาลตาม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
จังหวัดและกรุงทพมหานครมีการ
การป้องกันและแกຌไขปัญหา มาตรฐาน YFHS และอาภอ และแกຌไขปัญหาการ
ประชุมหรือมีการกาหนดแผนการ
ตังครรภ์ในวัยรุนในระดับ
การตังครรภ์ในวัยรุนและ
อนามัยการจริญพันธุ์
ประชุม ประจาปี 2562
จังหวัดจานวน 2 ครัง
ติดตามความกຌาวหนຌาการ
2. มีการขยายบริการ
2. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ดานินงานของอนุกรรมการฯ คุมกานิดสาหรับวัยรุนหลัง 2. มีการจัดวทีแลกปลีย่ น
ป้องกันและแกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน 3. ศูนย์อนามัย สคร. ศูนย์
คลอดหรือหลังแทຌงที่มี
รียนรูຌการดานินงาน
วัยรุนในระดับจังหวัด
ประสิทธิภาพ
สุขภาพจิตและ สสจ.มีการ
ป้องกันและแกຌไขปัญหา
3. มีชองทางพื่อการขຌาถึงบริการ
4. มีครือขายการยุติการ
สนับสนุนการดานินงาน
การตังครรภ์ในวัยรุนใน
สุขภาพทางพศและอนามัยการจริญ
พื่อใหຌการขຌาถึงบริการดຌาน ตังครรภ์ที่ปลอดภัยภายใตຌ
ระดับขต
พันธุ์ในรูปแบบตางๆ ิสื่อ infographic อนามัยการจริญพันธุ์ของ
ระบบประสุขภาพครอบคลุม 3. มีการขยาย อปท.ที่ป็น
สายดวน แ663 การจัดบริการใน
วัยรุนและยาวชน
ทุกจังหวัด
แหลงแลกปลี่ยนรียนรูຌ
รงพยาบาล สถานศึกษาี ที่
4. มีการดานินงานตาม
การดานินงานป้องกันและ
หลากหลายตรงตามความตຌองการ
แผนการสริมสรຌางความรอบ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
4. มีการจัดทาแผนการสงสริมความ
รูຌดຌานสุขภาพพื่อป้องกันการ
วัยรุน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รอบรูຌดຌานสุขภาพสาหรับวัยรุนและ
ครอบครัวพื่อการป้องกันและแกຌไข
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาภอ/ขต มีความรูຌความขຌาใจ
กี่ยวกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแกຌไข
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน
2. มีการบรรจุรื่องการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุน ไวຌใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ
3. มีแผนการจัดหาวชภัณฑ์การ
ใหຌบริการคุมกานิดหลังคลอดหรือหลัง
แทຌงใหຌแกวัยรุนอยางพียงพอ พรຌอม
สาหรับใหຌบริการ

รอบ 6 เดือน

รอบ ้ เดือน

ตังครรภ์ในวัยรุน

อาเภอ/รพช./รพท./รพศ.
1. มีการดานินงานครงการ/ 1. มีการดานินงานครงการ/
กิจกรรมพื่อพัฒนาการ
กิจกรรมพื่อพัฒนาการ
ใหຌบริการดຌานอนามัยการ
ใหຌบริการดຌานอนามัยการ
จริญพันธุ์แกวัยรุนอยาง
จริญพันธุ์แกวัยรุนอยาง
ตอนื่อง
ตอนื่อง
2. มีชองทางพื่อการขຌาถึง 2. มีชองทางพื่อการขຌาถึง
บริการสุขภาพทางพศและ บริการสุขภาพทางพศและ
อนามัยการจริญพันธุ์ใน
อนามัยการจริญพันธุ์ใน
รูปแบบตางๆ ิสื่อ info
รูปแบบตางๆ ิสื่อ info
graphic สายดวน แ663
graphic สายดวน แ663
การจัดบริการในรงพยาบาล การจัดบริการในรงพยาบาล
สถานศึกษาี ที่หลากหลาย สถานศึกษาี ที่หลากหลาย
ตรงตามความตຌองการ
ตรงตามความตຌองการ
3. อาภอมีการประมิน
3. อาภอมีการประมิน
ตนองและขอรับการประมิน ตนองและขอรับการประมิน
ตามกณฑ์อาภออนามัยการ ตามกณฑ์อาภออนามัยการ
จริญพันธุ์
จริญพันธุ์
4.รงพยาบาลมีการประมิน 4.รงพยาบาลมีการประมิน
ตนองและขอรับการประมิน ตนองและขอรับการประมิน
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รอบ แโ เดือน
4. มีการติดตามการ
ดานินงานตามแผนการ
ป้องกันและแกຌไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุนระดับ
จังหวัด
5. รงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานกณฑ์
YFHS และอาภอ ผาน
กณฑ์การประมินอาภอ
อนามัยการจริญพันธุไ์ ดຌ
ตามป้าหมาย
6. อัตราการคลอดใน
ระดับขตลดลงตาม
ป้าหมาย
7. มีองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่นที่ป็นแหลงรียนรูຌ
การขับคลื่อนการ
ดานินงานการป้องกันและ
แกຌไขปัญหาการตังครรภ์ใน
วัยรุน พิ่มขึนอยางนຌอย
จังหวัดละ แ แหง
1. วัยรุนในพืนที่สามารถ
ขຌาถึงบริการดຌานอนามัย
การจริญพันธุ์ที่
หลากหลายอยางทั่วถึง
2. รงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานกณฑ์
YFHS และอาภอ ผาน
กณฑ์การประมินอาภอ
อนามัยการจริญพันธุไ์ ดຌ
ตามป้าหมาย
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รอบ ใ เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ ้ เดือน

ตามกณฑ์มาตรฐาน YFHS

รอบ แโ เดือน

ตามกณฑ์มาตรฐาน YFHS

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยการจริญพันธุ์
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์

นางปຂยะรัตน์ อีย่ มคง

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ259เ4242
ตาแหนง นายแพทย์
Mobileเ8แ-8866276
ชี่ยวชาญ
e-mail :
สานัก/กองสานักอนามัยการ Bunyarit_su@hotmail.com
จริญพันธุ์

การลดอัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ แ5-แ9 ปี

ตาแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ

การลดอัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ แ5-แ9 ปี

Tel. เ259เ4แ68
Mobileเ897627339
สานัก/กองสานักอนามัยการ e-mail :
am-piyarat@hotmail.com
จริญพันธุ์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์

ตาแหนง/หนวยงาน

ตาแหนง นายแพทย์
ชี่ยวชาญ
สานัก/กองสานักอนามัย
การจริญพันธุ์

นางปติมา หิรสิ ัจจะ

ตาแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิศษ
สานัก/กองสานักอนามัย
การจริญพันธุ์

นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ ตาแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิศษ
สานัก/กองสานักอนามัย
การจริญพันธุ์

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ259เ4242
Mobileเ8แ-8866276
e-mail :
Bunyarit_su@hotmail.com
Tel. เ259เ4247
e-mail:
hhpatima@hotmail.com

ประด็นที่รับผิดชอบ

ประด็นที่รับผิดชอบ
การลดอัตราการคลอด
มีชีพในหญิงอายุ แ5แ9 ปี

การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแกຌไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุน
ระดับจังหวัดและ
กรุงทพมหานคร
Tel. เ259เ4265
การสงสริมสนับสนุน
e-mail :
การขับคลื่อนบริการ
prakaidao.p@anamai.mail.go.th สุขภาพที่ป็นมิตร
สาหรับวัยรุนและ
ยาวชน (Youth
Friendly Health
Services : YFHS)
อาภออนามัยการจริญ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

นางสาวพัชรีวรรณ จนสาริกรณ์ ตาแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิศษ
สานัก/กองสานักอนามัย
การจริญพันธุ์

นางปຂยะรัตน์ อีย่ มคง

ตาแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
สานัก/กองสานักอนามัย
การจริญพันธุ์

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address

ประด็นที่รับผิดชอบ

พันธุ์ ดย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อาภอ ิพชอ.ี
Tel. เ259เ4243
การลดปัญหาการ
e-mail : jenpatcha@gmail.com ตังครรภ์ซาในวัยรุนอายุ
นຌอยกวา 2เ ปี ดย
การสงสริมการใหຌ
คาปรึกษาหลังคลอด
หลังแทຌง และการขຌาถึง
บริการคุมกานิดอยาง
ทั่วถึง
Tel. เ259เ4แ68
Mobileเ897627339
e-mail : ampiyarat@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การลดอัตราการคลอด
มีชพี ในหญิงอายุ แ5แ9 ปี
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ิด้านสุขภาพี
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของตาบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ผานเกณฑ์
คานิยาม : มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ิLong Term Careี ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
มีการดานินงานครบองค์ประกอบ 7 ขຌอ ดังนี
แ. มีระบบการประมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีขຌอมูลผูຌสูงอายุ ที่จาป็นตຌองไดຌรับการดูแล
ชวยหลือระยะยาว
2. มีชมรมผูຌสูงอายุผานกณฑ์ชมรมผูຌสูงอายุคุณภาพ
3. มีผูຌจัดการการดูแลผูຌสูงอายุ ิCare managerี ผูຌดูแลผูຌสูงอายุ ิCare giverี หรืออาสาสมัครดูแล
ผูຌสูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูຌสูงอายุที่บຌานที่มีคุณภาพ ิHome Health Care) จากสถานบริการสู
ชุมชนดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการสงสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผูຌสูงอายุ กลุมติดบຌาน กลุมติดตียง ดยทຌองถิ่น ชุมชน มีสวนรวมและมีแผนการ
ดูแลผูຌสูงอายุรายบุคคล ิCare planี
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูຌสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตาบล
สูตรการคานวณ :

A x 1เ0
B
A = จานวนตาบลที่มีระบบการสงสริมสุขภาพดูแลผูຌสูงอายุระยะยาว ิLong Term Care) ในชุมชน ผานกณฑ์
B = จานวนตาบลทัๅงหมดในประทศไทย
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ ตาบลทีม่ ีระบบสงสริมสุขภาพดูแลผูຌสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานกณฑ์
รຌอยละ 6เ
ตาบลที่มรี ะบบสงสริม 1. ใชຌกลไกคณะกรรมการรวม สธ.
แ.พืนที่ประมินตนองตาม
1. ผูຌสูงอายุขຌาถึงหรือใชຌ
สุขภาพดูแลผูสຌ ูงอายุ
องค์ประกอบ
และ สปสช. “ คณะกรรมการ
นวัตกรรมและทคนลยีในการ
ระยะยาว (Long Term ขับคลื่อน LTC  ในสวนกลางและ
จังหวัดประมินพืนที่รายงานใหຌ ดูแลผูสຌ ูงอายุระยะยาว ไมนຌอย
Care) ในชุมชนผาน
ศูนย์อนามัยขต
คณะกรรมการ ดานินงานในระดับ
กวา ๒เ๐ุ๐๐๐ คน
กณฑ์ รຌอยละ 6เ
รายไตรมาส
2. มีนวัตกรรมและทคนลยีการ
พืนที่ กลไกคณะกรรมการพัฒนา
2.ศูนย์อนามัยขตสุมประมิน
คุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี และ และรายงานใหຌสวนกลาง รอบ3, ดูแลสุขภาพผูสຌ ูงอายุระยะยาวที่
สามารถพัฒนาป็นตຌนแบบในการ
กลไกชมรมผูสຌ ูงอายุคณ
ุ ภาพ
6, 9 และ 12 ดือน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
2. สงสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที่พงึ
ประสงค์ดยใชຌสมุดบันทึก สุขภาพ
ผูຌสูงอายุ และคูมือดูแลผูຌสูงอายุ “ ไม
ลຌม ไมลืม ไมซึมศรຌา กินขຌาวอรอย
3. สรຌางสื่อสาธารณที่ขຌาถึงงาย
รวมกับครือขาย พื่อสังคมไทยป็น
สังคมแหงความกตัญญูรูຌคุณผูสຌ ูงอายุ
4. พัฒนาระบบสงสริมสุขภาพและ
การดูแลผูสຌ ูงอายุระยะยาว ิLong
Term Careี ดยใชຌหลักการ 3 S
ิ Thai Active Aging : Strong ,
Social and Security ี การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร Care manager
Caregiver

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ใหຌบริการขตสุขภาพละ แ รื่อง
รวม แ3 รื่อง
3. มีตาบลที่มรี ะบบการสงสริม
สุขภาพดูแลผูสຌ ูงอายุระยะยาว
ิตาบล Long Term Careี ผาน
กณฑ์ รຌอยละ 7เ
4. ผูຌสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ รຌอยละ 5เ
5. มีระบบการดูแลระยะยาวดຌาน
สาธารณสุขสาหรับผูสຌ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในตาบล Long Term
Care

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2 ตาบลทีม่ ีระบบสงสริมสุขภาพดูแลผูຌสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานกณฑ์
รຌอยละ 7เ

Small Success
3 เดือน
รຌอยละ 5เ

6 เดือน
รຌอยละ 55

9 เดือน
รຌอยละ 60

12 เดือน
รຌอยละ 70

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
แ. รຌอยละของตาบลทีม่ ีระบบการสงสริม
สุขภาพดูแลผูสຌ ูงอายุระยะยาว ิLong
Term Care) ในชุมชน ผานกณฑ์

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ

หน่วยงาน/URL

วิธีจัดเก็บข้อมูล
กรมอนามัย สานักอนามัยผูຌสูงอายุ
- พืนที่/จังหวัด รายงานทาง E-mail
หรือ สงขຌอมูลผานศูนย์อนามัยขต
- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตาม
ระบบขຌาสวนกลาง ตามระบบรายงาน
ปรแกรม Long Term Care
ประจาดือน สวนกลางสงขຌอมูลขຌา
ระบบฐานขຌอมูล DoH Dashboard
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
- ฐานขຌ อ มู ล ระบบรายงาน ปรแกรม
Long Term Care ประจาดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
- ฐานขຌอมูลระบบ DoH Dashboard
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ฐานขຌอมูล 43 แฟ้ม รื่องของการคัด
กรอง ADL ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
และการสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน/URL

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยผูຌสูงอายุ.
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
ประด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
Tel.
02 - ๕๙๐๔๕๐๓
ตรวจราชการ
Mobile ๐๘๑ - ๖๘๒๙๖๖๘
e-mail : kitti.l@anamai.mail.go.th

นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศริ ิ

ตาแหนง ผูຌอานวยการสานัก
อนามัยผูสຌ ูงอายุ
สานักอนามัยผูຌสูงอายุ

นางวิมล บຌานพวน

ตาแหนง นักวิชาการ
Tel.
02 ๕๙๐๔๕๐๓
ตรวจราชการ
สาธารณสุขชานาญการพิศษ Mobile ๐๙๓ - ๒๔๑๙๓๒๙
สานักอนามัยผูຌสูงอายุ
e-mail : Vimol.@anamai.mail.go.th

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นางรัชนี บุญรืองศรี
นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนง นักสังคมสงคราะห์ Tel. ๐๒ - ๕๙๐๔๕๐๘
ชานาญการพิศษ
Mobile 09๙-๖๑๖๕๓๙๖
สานักอนามัยผูຌสูงอายุ
e-mail : rachanee.brs@gmail.com
ตาแหนง นักวิคราะห์
Tel. ๐๒ – ๕๙๐๔๕๐๓
นยบายและแผน
Mobile ๐๘๑ - ๔๕๔๓๕๖๓
ชานาญการ
e-mail :
สานักอนามัยผูຌสูงอายุ
orawannee.a.@anamai.mail.go.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประด็นที่รับผิดชอบ
ผูຌรับผิดชอบตัวชีวัด
และรายงานผลการ
ดานินงาน
รายงานผลการ
ดานินงาน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การป้องกันควบคุมรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ิEOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ิSAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
คานิยาม
ระดับความสาเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ิEOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ ิSAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง หมายถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดานินการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ิEOC) และทีมตระหนักรูຌสถานการณ์ ิSAT) ใหຌสามารถปฏิบัติงานไดຌจริง ดย
ดานินการตามกณฑ์ที่กาหนดในขันตอนที่ 1 - 5
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ิEmergency Operations Center, EOCี หมายถึง สถานที่ที่ใชຌใน
การปฏิบัติงานรวมกันของกลุมภารกิจตางๆ ภายใตຌระบบบัญชาการหตุการณ์ พื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ
ประสานงาน แลกปลี่ ย นขຌ อ มู ล และทรั พ ยากรใหຌ  กิ ด ขึ นอย า งสะดวกรวดร็ ว ในภาวะฉุ ก ฉิ น ในที่ นี
นอกหนื อจากจะหมายถึงหຌองทางานและอุป กรณ์ที่ใชຌในการทางานแลຌว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และ
บุคลากรที่รวมปฏิบัติงานในการตอบตຌภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุขดຌวยดຌวย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ิSituation Awareness Team: SATี หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มี
ความสามารถในการรวบรวมขຌอมูล พื่อติดตาม ตรวจจับ และประมินสถานการณ์ พรຌอมทังแจຌงตือนแก
ผูຌบริหารและหนวยงานที่กี่ยวขຌองพื่อพิจารณาตอบสนองตอสถานการณ์นันๆ
ที มปฏิ บั ติ ก าร ิOperationี หมายถึ ง ที มภาคสนามที่ ส ามารถลงพื นที่ ตอบตຌ ภ าวะฉุ กฉิ นทาง
สาธารณสุข ทังนีขึนอยูกับรคและภัยสุขภาพที่ลงปฏิบัติการ ชน MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU ฯ
การพัฒนาศูนย์ EOC หมายถึง การพัฒนาศูนย์ EOC พื่อใหຌสามารถจัดการภาวะฉุกฉินทุกรคและ
ภัยสุขภาพไดຌอยางรวดร็ว ป็นระบบ มีความป็นอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ดยมีการพัฒนา 3
ดຌาน ดังนี
1. ดຌานระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน ชน แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ ิSOPี
งบประมาณ
2. ดຌานอุปกรณ์ ิStuffี หมายถึงหຌองสาหรับใหຌทีมปฏิบัติการภาวะฉุกฉินทางาน มีครงสรຌาง
พืนฐานดຌานทคนลยี สารสนทศ ระบบขຌอมูลที่มีความรวดร็ว ถูกตຌอง ทันสถานการณ์
สามารถชื่อมยงไดຌ ระบบแสดงผลการประมวลขຌอมูลขาวสาร และระบบสื่อสาร
3. ดຌานกาลังคนที่มีสมรรถนะ ิStaffี หมายถึง หนวยงานจะตຌองกาหนดและมีการวางแผนแบง
บุคลากรที่สามารถระดมมาชวยดานินการในภาวะฉุกฉินไดຌ ใหຌรับผิดชอบกลุมภารกิจตางๆ
อยางหมาะสม รวมทังมีการฝຄกอบรมความรูຌและทักษะพื่อใหຌสามารถปฏิบัติงานไดຌจริงมื่อมี
ภาวะฉุกฉินกิดขึน
All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกรคและภัยสุขภาพ สาหรับ
หนวยงานและจຌาหนຌาที่ที่กี่ยวขຌอง พื่อป็นแนวทางการปฏิบัติตรียมความพรຌอมดຌานการฝ้าระวัง ป้องกัน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ควบคุมรคและภัยสุขภาพไดຌทันตอสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ใชຌในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกฉิน
ทางสาธารณสุข
Incident Action Plan ิIAPี หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบตຌภาวะฉุกฉิน ที่กาหนดขึนดยผูຌ
บัญชาการหตุการณ์รวมกับกลุมยุทธศาสตร์ภายใตຌระบบบัญชาการหตุการณ์ ที่กาหนดป้าหมาย ระยะวลา
ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบตຌภาวะฉุกฉิน รวมทังหนวยงานที่นาไปปฏิบัติ
จังหวัด ไดຌแก จังหวัดที่มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี ไม่มี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน (รอบ แ) : การพัฒนาผูຌบัญชาการหตุการณ์ รองผูຌบญ
ั ชาการหตุการณ์ และหัวหนຌากลุมภารกิจ
ตระหนักรูຌสถานการณ์ ิSAT) และ กลุมภารกิจปฏิบตั ิการ ิOperation) ระบบบัญชาการหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน
ิEOC) ระดับจังหวัด
ผูຌบัญชาการหตุการณ์ รองผูຌ พัฒนาผูຌบัญชาการหตุการณ์รอง ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีผูຌบญ
ั ชาการ
บั ญ ชาการหตุ ก ารณ์ และ ผูຌบัญชาการหตุการณ์ และ
- รายชื่อ ผูຌบริหาร (นพ.สสจ.ุ
หตุการณ์ รองผูຌ
หั วหนຌ ากลุ มภารกิ จในระบบ หัวหนຌากลุมภารกิจในระบบ
ผชช.ว.ุ ผชช.ส. และ
บัญชาการหตุการณ์
บั ญ ชาการหตุ ก ารณ์ ศู น ย์ บัญชาการหตุการณ์ศูนย์
ผูຌอานวยการรงพยาบาลศูนย์
และ หัวหนຌากลุมภารกิจ
ปฏิ บั ติ การภ าวะฉุ กฉิ น ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ิEOC)
หรือรงพยาบาลทั่วไปใน
ในระบบบัญชาการ
ิEOC) ระดับจังหวัด ทุกคน ระดับจังหวัด
จังหวัด) และหัวหนຌากลุมภารกิจ หตุการณ์ศูนย์
ผานการอบรมหลักสูตรระบบ
(หัวหนຌากลุมงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน
บั ญ ชาการหตุ ก ารณ์ ภ าวะ
ภารกิจตระหนักรูຌสถานการณ์
ิEOC) ระดับจังหวัด
ฉุ กฉิ นทางสาธารณสุ ข ิICS
ิSATี และหัวหนຌากลุม งานที่
สาหรับผูຌบริหาร)
รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ
ิOperationี ที่ผานการ
ฝຄกอบรม ICS สาหรับผูຌบริหาร
ิจานวน 9 ชั่วมง จัดดยกรม
ควบคุมรคี
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน (รอบ แ) : การจัดตรียมการฝ้าระวังและประมินสถานการณ์รคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด
มีทีมตระหนักรูสຌ ถานการณ์
การจัดตรียมการฝ้าระวังและ
ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีการฝ้าระวัง
ิSAT) ระดับจังหวัด พื่อฝ้า ประมินสถานการณ์รคและภัย - ตารางการปฏิบัติงานของทีม
ตรวจจับ และประมิน
สถานการณ์การกิดรค
ระวัง ตรวจจับ และประมิน สุขภาพ ระดับจังหวัด
ตระหนักรูຌสถานการณ์ ิSAT)
และภัยสุขภาพ ดยทีม
สถานการณ์การกิดรคและ
จังหวัด ป็นรายปี ดยระบุผูຌ
ภัยสุขภาพ
ประสานงานหลักดຌานขຌอมูลป็น ตระหนักรูสຌ ถานการณ์
ิSAT)
รายสัปดาห์
- รายงานการตรวจสอบขาวการ
กิดรคและภัยที่ผิดปกติประจา
สัปดาห์ ิSAT Weekly report)
ทุกสัปดาห์
- Spot Report ตามงื่อนไขและ
วลาที่กาหนด
หมายหตุ : นับป็นปีงบประมาณ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ป้าหมาย
มีการวิคราะห์ระดับความ
สี่ยงสาคัญของรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
การจัดตรียมการฝ้าระวังและ
ประมินสถานการณ์รคและภัย
สุขภาพ ระดับจังหวัด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีการฝ้าระวัง
- รายงานการวิคราะห์ความ
ตรวจจับ และประมิน
สี่ยงสาคัญของรคและภัย
สถานการณ์การกิดรค
และภัยสุขภาพ ดยทีม
สุขภาพ ิRapid Risk
ตระหนักรูสຌ ถานการณ์
Assessment, RRA) ระดับ
ิSAT)
จังหวัดที่มีคุณภาพตามกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดอยางนຌอย 2
ฉบับ
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน (รอบ แ) : การตรียมความพรຌอมของทรัพยากรพื่อรองรับการปຂดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
มีการจัดทารายการ
การตรียมความพรຌอมของ
ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีการตรียม
ทรัพยากรที่สาคัญ จาป็นที่ ทรัพยากรพื่อรองรับการปຂด
- รายการทรัพยากรทีส่ าคัญ
ความพรຌอมของ
จะตຌองใชຌพื่อรับมือรคและ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน
จาป็นที่จะตຌองใชຌพื่อรับมือรค ทรัพยากรพื่อรองรับ
ภัยสุขภาพสาคัญหลานัน
ิEOC) ระดับจังหวัด
และภัยสุขภาพสาคัญ
การปຂดศูนย์ปฏิบตั ิการ
ภาวะฉุกฉิน (EOC)
ระดับจังหวัด
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน (รอบ 2) : การจัดตรียมแผนบริหารจัดการภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุข การซຌอมแผน และ
การปຂดศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกฉิน ิEOC) ตามระบบบัญชาการหตุการณ์ ระดับจังหวัด
มีการจัดทารายชื่ออัตรา
การจัดตรียมแผนบริหารจัดการ ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมีการจัดทารายชื่อ
ภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุข การ - ทะบียนรายชื่ออัตรากาลังคน อัตรากาลังคน (Surge
กาลังคน (Surge capacity
ของหนวยงานที่ขຌารวม
plan) ของหนวยงานในระดับ ซຌอมแผน และการปຂดศูนย์
capacity plan) ของ
ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ิEOC)
สนับสนุนหรือปฏิบตั ิงานในศูนย์
จังหวัด พื่อขຌารวมสนับสนุน
หนวยงานในระดับจังหวัด
ตามระบบบัญชาการหตุการณ์ ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ิEOC)
หรือปฏิบัติงานในศูนย์
ฉุกฉินทางสาธารณสุข ระดับ
ตามระดับความรุนแรงของรค พื่อขຌารวมสนับสนุนหรือ
ปฏิบัติการภาวะฉุกฉินดຌาน จังหวัด
และภัยสุขภาพที่กรมควบคุมรค ปฏิบัติงานในศูนย์
สาธารณสุข ตามระดับความ
ปฏิบัตกิ ารภาวะฉุกฉิน
กาหนดไวຌ ิ4 ระดับี
รุนแรงของรคและภัย
ดຌานสาธารณสุข ตาม
สุขภาพที่กรมควบคุมรค
ระดับความรุนแรงของรค
กาหนดไวຌ ิ4 ระดับี
และภัยสุขภาพที่กรม
ควบคุมรคกาหนดไวຌ ิ4
ระดับี
มีการยกระดับปຂดศูนย์
นาระบบการบัญชาการหตุการณ์ ตรวจสอบหลักฐาน
จังหวัดมี Incident Action
ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน
ภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุข
- มี Incident Action Plan (IAP) Plan (IAP) ของหตุการณ์
ิEOC) หรือมีการซຌอม
ิICS) มาใชຌจริงหรือการซຌอมแผน ของ ห ตุ กา ร ณ์ ฉุ ก  ฉิ นทา ง ทีม่ ีการยกระดับปຂดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกฉิน ตามระบบบัญชาการหตุการณ์ สาธารณสุข
- หรือมีรายงานการฝຄกซຌอมแผนใน ิEOC) หรือ รายงานการ
ทางสาธารณสุขในพืนที่
ฉุกฉินทางสาธารณสุขระดับ
ภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุขตามผล ฝຄกซຌอมแผนในภาวะ
จังหวัด
การวิคราะห์ความสี่ยงดຌานรค/ ฉุกฉินทางสาธารณสุขตาม
ภัยสุขภาพ ของหนวยงาน ดย ผลการวิคราะห์ความสี่ยง
กาหนดวิธีปฏิบัติการ พรຌอมทังขຌอ ดຌานรค/ภัยสุขภาพ ของ
สั่งการไปยังหนวยงานที่กี่ยวขຌอง หนวยงาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ป้าหมาย

Small Success
3 เดือน
ขันตอนที่ แ

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่

6 เดือน
ขันตอนที่ 2 และ 3

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

ตามแบบฟอร์ม Incident Action
Plan (IAP) และ กรณี มี การ
Activate EOC ตຌองสง Weekly
Report ใหຌ สคร. จนกว าจะ
Deactivate EOC

9 เดือน
ขันตอนที่ 4

12 เดือน
ขันตอนที่ 5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมรค กองควบคุมรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกฉิน
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

แ. น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หลຌา

2. นางสุธิดา วรชติธนัน

3. นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์

4. น.ส.กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

5. น.ส.ศิณีนาถ กุลาวงศ์

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนง : ผูຌอานวยการกอง Tel. เ2-59เ3แ55
ควบคุมรคและภัยสุขภาพ Mobile : เ82 658 4885
ในภาวะฉุกฉิน
e-mail :
สานัก/กอง : กองควบคุม
center.eocddc@gmail.com
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนง นักวิชาการวิคราะห์ Tel. เ2-59เ3246
นยบายและแผนชานาญการ
Mobile : 085 246 9652
พิศษ
e-mail : suwor@yahoo.com
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
Tel. เ2-59เ 3แ59
สาธารณสุขชานาญการ
Mobile : เ8แ 356 แ79แ
e-mail : un_run@yahoo.com
พิศษ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
Tel. เ2-59เ 3158
สาธารณสุขชานาญการ
Mobile : เ8แ 698 9866
สานัก/กอง : กองควบคุม
e-mail : k.kiratikarn@gmail.com
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
Tel. เ2-59เ 3157
สาธารณสุขปฏิบัติการ
Mobile : 081 165 3731
สานัก/กอง : กองควบคุม
e-mail :
รคและภัยสุขภาพในภาวะ nuy_phnu@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อ-สกุล
6. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร

ตาแหนง/หนวยงาน
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

แ. นางสุธิดา วรชติธนัน

2. นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์

3. น.ส.กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์

4. น.ส.ศิณีนาถ กุลาวงศ์

5. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร

ตาแหนง/หนวยงาน

ตาแหนง นักวิชาการวิคราะห์
นยบายและแผนชานาญการ
พิศษ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิศษ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค
ตาแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ
สานัก/กอง : กองควบคุม
รคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกฉิน กรมควบคุมรค

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ2-59เ 3157
Mobile : เ9เ 7เ6 655เ
e-mail :
milkthanatcha@gmail.com

ประด็นที่รับผิดชอบ
จัดก็บตัวชีวัด

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ2-59เ3246
Mobile : 085 246 9652
e-mail : suwor@yahoo.com

ประด็นที่รับผิดชอบ

Tel. เ2-59เ 3แ59
Mobile : เ8แ 356 แ79แ
e-mail : un_run@yahoo.com

จัดก็บตัวชีวัด

Tel. เ2-59เ 3158
Mobile : เ8แ 698 9866
e-mail :
k.kiratikarn@gmail.com

จัดก็บตัวชีวัด

Tel. เ2-59เ 3157
Mobile : 081 165 3731
e-mail :
nuy_phnu@hotmail.com

จัดก็บตัวชีวัด

Tel. เ2-59เ 3157
Mobile : เ9เ 7เ6 655เ
e-mail :
milkthanatcha@gmail.com

จัดก็บตัวชีวัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ 1: การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การป้องกันควบคุมรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันลหิตที่บ้าน
คานิยาม
1. กลุ ม สี่ ย งบาหวาน ิPre-DM)
หมายถึ ง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไป ที่ มี ค า ระดั บ
Fasting Blood Sugar ิFBSี แเเ-แ25 mg/dl หรือคาระดับ Random Plasma Glucose ิRPG) แ4เแ99 mg/dl ในปีที่ผานมาในขตรับผิดชอบ
2 ผูຌป่วยบาหวานรายใหม หมายถึง ผูຌที่ไดຌรับการวินิจฉัยวาป็นรคบาหวานรายใหมในปีงบประมาณ
ดยการวินิจฉัยของแพทย์ และไดຌรับการขึนทะบียนในคลินิกรครือรัง
3. กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป ที่ไดຌรับการคัดกรองความ
ดันลหิตสูงและมีคาระดับความดันลหิต ≥ แ4เ/9เ mm๘g ในขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์
ในปีงบประมาณ
4. การวัดความดันลหิตที่บຌาน หมายถึง การตรวจวัดความดันลหิตซาที่บຌาน ตามแนวทางการวัด
ความดันลหิตที่บຌาน หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขแลຌว
สูตรคานวณตัวชีๅวัด:
1. (A/B) x 100
A = จานวนประชากรกลุมสี่ยงบาหวานอายุ 35 ปี ขึนไป ในขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัยวาป็นผูຌป่วย
บาหวานรายใหม และขึนทะบียนในปีงบประมาณ
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป ในขตรับผิดชอบที่ป็นกลุมสี่ยงบาหวานในปีงบประมาณที่
ผานมา
2. ิC/D) x แเเ
C = จานวนประชากรสงสัยป่วยความดันลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึนไป ในขตรับผิดชอบไดຌรับการวัด
ความดันลหิตที่บຌาน
D = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป ในขตรับผิดชอบที่ไดຌรับการคัดกรองความดันลหิตสูงและ
ป็นกลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูงในปีงบประมาณ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การคัดกรองรคบาหวาน/ความดันลหิตสูงในประชนอายุ 35 ปีขึนไป และการลดปัจจัยสี่ยงทังในระดับบุคคลและระดับประชากร
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ แ ิ6 เดือนี
- อัตราผูຌป่วยบาหวานราย มาตรการคัดกรองคຌนหาผูຌป่วยรายใหมและการ
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ใหมจากกลุมสีย่ งบาหวาน จัดการปัจจัยสี่ยง ิระดับบุคคลี
1. ระบบข้อมูล
≤ รຌอยละ 2.เ5
1. การคัดกรองรคบาหวานและความดันลหิตสูง
- ทะบียนกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีที่ผานมา
ในประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไป พรຌ อ มกั บ ประมิ น
- ขຌอมูลปัจจัยสี่ยงของกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี
ความสี่ยงดຌวยวาจา และใหຌคาปรึกษาลดปัจจัยสี่ยง
- ขຌอมูลผลลัพธ์การปรับปลี่ยนของกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี
2. กลุมสี่ยงรคบาหวานุกลุมสี่ยงรคความดัน
- ทะบียนกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ลหิ ต สู ง ในขตรั บ ผิ ด ชอบของปี ที่ ผ า นมาไดຌ รั บ
2. กิจกรรมสาคัญ กลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีที่ผานมา
คาแนะนาพื่อปรับปลี่ยนพฤติกรรม พื่อลดปัจจัย
- ไดຌรับบริการปรับปลี่ยนพฤติกรรมพื่อลดปัจจั ยสี่ยงในคลินิกที่กี่ยวขຌอง
สี่ยงในคลินิกที่กี่ยวขຌอง กรณีที่มีปัญหานาหนักกิน
กรณีที่มีปัญหานาหนักกินและอຌวนใหຌสงดานินการที่คลินิก DPAC
และอຌวนใหຌสงดานินการที่คลินิก DPAC
- ไดຌรับบริการใหຌคาปรึกษา
และติดตามวัดซา
3. การติดตามผล
3. กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ในขตรับผิดชอบ
- กลุมสี่ยงรคบาหวานในปีที่ผานมาที่ไดຌรับการปรับปลี่ยนพฤติกรรม และ
ไดຌรับการวัดความดันลหิตที่บຌาน
ตรวจวัดคาระดับนาตาลซา
มาตรการลดความสี่ยงในประชาชนิระดับประชากรี
- กลุมสี่ยงรคบาหวานในปีที่ผานมาที่ไดຌรับการวินิจฉัยป็นรคบาหวาน
- อัตราประชากรกลุมสงสัย แ. การรณรงค์ สื่อสารสาธารณะรื่องการป้องกัน อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ป่วยความดันลหิตสูง ในขต ควบคุมรคบาหวาน รคความดันลหิตสูง และรค ความดันลหิตที่บ้าน
รับผิดชอบไดຌรับการวัดความ อຌวน พื่อพิ่มการขຌาถึงการคัดกรองรคบาหวาน
1. ระบบข้อมูล
ดันลหิตที่บຌาน≥รຌอยละ 3เ รคความดันลหิตสูง
- ทะบียนประชากรอายุ 35 ปีขึนไปในอยูในขตรับผิดชอบที่ ไดຌรับการตรวจ
2. การฝ้าระวังปัจจัยสี่ยงและการจัดการลดสี่ยงใน
คัดกรองบาหวานและความดันลหิตสูง
ประชาชนทั่วไปและกลุมป้าหมายฉพาะ ชน สถาน
- ทะบียนผูຌสงสัยป่วยความดันลหิตสูง จากการตรวจคัดกรอง
ประกอบการปลอดรคปลอดภัยกายใจป็นสุข และ
- ทะบียนผูຌสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ที่ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่
ตาบลจัดการสุขภาพ Healthy Workplace ป็นตຌน
บຌาน
3. การบังคับใชຌมาตรการทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา
- ทะบียนผูຌป่วยรคความดันลหิตสูงรายใหม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แ.ประชาชนอายุ 35 ปีขึนไป ไดຌรบั
การคัดกรองรคบาหวาน/ความดัน
ลหิตสูง รวมถึงการประมินความ
สี่ยงดຌวยวาจาและใหຌคาปรึกษาลด
ปัจจัยสี่ยงตอการป็นรคบาหวาน/
ความดันลหิตสูง
2. ประชากรกลุมสีย่ งรคบาหวานใน
ขตรับผิดชอบของปีที่ผานมาไดຌรับการ
ตรวจนาตาลซาและไดຌรับคาแนะนาพื่อ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรม ≥รຌอยละ 5เ
3. ประชากรกลุมสงสัยป่วยความดัน
ลหิตสูง ในขตรับผิดชอบไดຌรับการ
วัดความดันลหิตที่บຌาน ≥รຌอยละ 10

39
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
2. กิจกรรมสาคัญ กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง
- ผูຌสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่บຌาน
ตามมาตรฐาน
- สถานบริการมีแนวทางการบริการจัดการการติดตามวัดความดันลหิตที่
บຌาน ิHome BPี
3. การติดตามผล
- กลุมสงสัยป่วยที่ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่บຌานแลຌวระดับความดัน
ลหิตยังอยูในระดับที่สูง ไดຌรับการสงตอพื่อพบแพทย์และติดตามผลการ
วินิจฉัย
- กลุมสงสัยป่วยที่สงพบแพทย์พื่อวินิจฉัยรคความดันลหิตสูง

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ โ ิแโ เดือนี
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
- อัตราผูຌป่วยบาหวานรายใหม มาตรการคัดกรองคຌนหาผูຌป่วยรายใหมและการ
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
จากกลุมสี่ยงบาหวาน ≤ รຌอย จัดการปัจจัยสี่ยง ิระดับบุคคลี
1. ระบบข้อมูล
1. มีการคัดกรองรคบาหวานและความดันลหิตสูง
- ทะบียนกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีที่ผานมา
ละ 2.เ5
ในประชาชน อายุ 35 ปีขึ นไป พรຌอมกับ ประมิ น
- ขຌอมูลปัจจัยสี่ยงของกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี
ความสี่ยงดຌวยวาจา และใหຌคาปรึกษาลดปัจจัยสี่ยง
- ขຌอมูลผลลัพธ์การปรับปลี่ยนของกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี
2. กลุมสี่ยงรคบาหวานในขตรับผิดชอบของปีที่
- ทะบียนกลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ผานมาไดຌ รับ คาแนะนาพื่ อปรับ ปลี่ ยนพฤติก รรม
2. กิจกรรมสาคัญ กลุมสี่ยงรคบาหวาน ิPre DMี ในปีที่ผานมา
พื่ อ ลดปั จ จั ย สี่ ย งในคลิ นิ ก ที่  กี่ ย วขຌ อ ง กรณี ที่ มี
- ไดຌรับบริการปรับปลี่ยนพฤติกรรมพื่อลดปัจจัยสี่ยงในคลินิกที่กี่ยวขຌอง
ปัญหานาหนักกินและอຌวนใหຌสงดานินการที่คลินิก
กรณีที่มีปัญหานาหนักกินและอຌวนใหຌสงดานินการที่คลินิก DPAC
DPAC และติดตามวัดซา
- ไดຌรับบริการใหຌคาปรึกษา
3. กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ในขตรับผิดชอบ
3. การติดตามผล
ไดຌรับการวัดความดันลหิตที่บຌาน
- กลุมสี่ยงรคบาหวานในปีที่ผานมาที่ไดຌรับการปรับปลี่ยนพฤติกรรมพื่อลด
ปัจจัยสี่ยงในคลินิกที่กี่ยวขຌอง กรณีที่มีปัญหานาหนักกินและอຌวนใหຌสง
ดานินการที่คลินิก DPAC และตรวจวัดคาระดับนาตาลซา
- กลุมสี่ยงรคบาหวานในปีที่ผานมาที่ไดຌรับการวินิจฉัยป็นรคบาหวาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แ. ประชาชนอายุ 35 ปีขึนไป ไดຌรับ
การคัดกรองรคบาหวาน/ความดัน
ลหิตสูง ≥รຌอยละ 9เ
2. ประชากรกลุมสีย่ งรคบาหวานใน
ขตรับผิดชอบของปีที่ผานมาไดຌรับการ
ตรวจนาตาลซาและไดຌรับคาแนะนาพื่อ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรม ≥รຌอยละ 9เ
3. อัตราผูຌป่วยบาหวานรายใหมจาก
กลุมสี่ยงบาหวานในปีทผี่ า นมา ≤ รຌอย
ละ 2.เ5
4. ประชากรกลุมสงสัยป่วยความดัน
ลหิตสูง ในขตรับผิดชอบไดຌรับการวัด
ความดันลหิตที่บຌาน ≥ รຌอยละ 30
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การคัดกรองรคบาหวาน/ความดันลหิตสูงในประชนอายุ 35 ปีขึนไป และการลดปัจจัยสี่ยงทังในระดับบุคคลและระดับประชากร
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ โ ิแโ เดือนี
- อัตราประชากรกลุมสี่ยง
มาตรการลดความสี่ยงในประชาชน
และสงสัยป่วยความดันลหิต ิระดับประชากรี
สูง ในขตรับผิดชอบไดຌรับ
แ. การรณรงค์ สื่อสารสาธารณะรื่องการป้องกัน
การวัดความดันลหิตที่บຌาน≥ ควบคุมรคบาหวาน รคความดันลหิตสูง และรค
รຌอยละ 3เ
อຌวน พื่อพิ่มการขຌาถึงการคัดกรองรคบาหวาน
รคความดันลหิตสูง
2.การฝ้าระวังปัจจัยสี่ยงและการจัดการลดสี่ยงใน
ประชาชนทั่วไปและกลุมป้าหมายฉพาะ ชน สถาน
ประกอบการปลอดรคปลอดภัยกายใจป็นสุข และ
ตาบลจัดการสุขภาพ Healthy Workplace ป็นตຌน
3. มีการบังคับใชຌมาตรการทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แนวทางการตรวจ ติดตาม
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
ลหิตที่บ้าน
1. ระบบข้อมูล
- ทะบียนประชากรอายุ 35 ปีขึนไปในอยูในขตรับผิดชอบที่ไดຌรับการตรวจคัด
กรองบาหวานและความดันลหิตสูง
- ทะบียนผูຌสงสัยป่วยความดันลหิตสูง จากการตรวจคัดกรอง
- ทะบียนผูຌสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ที่ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่
บຌาน
- ทะบียนผูຌป่วยรคความดันลหิตสูงรายใหม
2. กิจกรรมสาคัญ กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง
- กลุมสงสัยป่วยความดันลหิตสูง ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่บຌาน ตาม
มาตรฐาน
- กลุ ม สงสั ย ป่ ว ยความดั น ลหิ ต สู ง ที่ มี ผ ลการติ ด ตามวั ด ความดั น ลหิ ต
ที่บຌานผิดปกติ ไดຌรับการสงตอพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา
- สถานบริการมีแนวทางการบริการจัดการการติดตามวัดความดันลหิตที่บຌาน
ิHome BPี
3. การติดตามผล
- กลุมสงสัยป่วยที่ไดຌรับการติดตามวัดความดันลหิตที่บຌานแลຌวระดับความดัน
ลหิตยังอยูในระดับที่สูง สงตอพื่อพบแพทย์และติดตามผลการวินิจฉัย
- กลุมสงสัยป่วยที่สงพบแพทย์พื่อการวินิจฉัยรคความดันลหิตสูง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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Small Success
ประเด็นรค

อัตราผูຌป่วยบาหวาน
รา ยให ม จ า กกลุ ม
สี่ ย งบาหวานปี ที่
ผานมา

อัตรากลุมสงสัยป่วย
ความดันลหิตสูง ใน
ขตรับผิดชอบไดຌรับ
ก า ร วั ด ค ว า ม ดั น
ลหิตที่บຌาน

3 เดือน

- รงรัดการดานินการคัด
กรองรคบาหวานใน
กลุมประชากร อายุ 35
ปีขึนไป
- ขຌอมูลปัจจัยสี่ยงจาก
ท ะ  บี ย น ก ลุ ม  สี่ ย ง
รคบาหวานในปีที่ ผ า น
มา
- กลุมสี่ยงบาหวานในขต
รั บผิ ดชอบของปี ที่ ผ านมา
ไดຌ รั บการตรวจน าตาลซ า
และไดຌ รั บค าแนะน าพื่ อ
ปรั บปลี่ ยนพฤติ กรรม
≥ รຌอยละ 3เ
- รงรัดการดานินการคัด
กรองรคความดั นลหิ ต
สู ง ใ น ก ลุ ม ป ร ะ ช า ก ร
อายุ 35 ปีขึนไป

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- กลุมสี่ยงบาหวานในขต
รั บผิ ดชอบของปี ที่ ผ านมา
ไดຌ รั บการตรวจน าตาลซ า
และไดຌ รั บค าแนะน าพื่ อ
ปรั บปลี่ ยนพฤติ กรรม
≥ รຌอยละ 50

- กลุมสีย่ งบาหวานในขต
รับผิดชอบของปีที่ผานมา
ไดຌรับการตรวจนาตาลซาและ
ไดຌรับคาแนะนาพื่อ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรม
≥ รຌอยละ 70

1. กลุมสี่ยงบาหวานใน
ขตรับผิดชอบของปีที่ผาน
มาไดຌรับการตรวจนาตาล
ซาและไดຌรับคาแนะนาพื่อ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรม
≥ รຌอยละ 90
2. อัตราผูຌป่วยบาหวาน
รายใหมจากกลุมสี่ยง
บาหวานปีที่ผานมา
≤ 2.เ5

- อัตรากลุมสงสัยป่วยความ
ดั น  ล หิ ต สู ง ใ น  ข ต
รั บ ผิ ด ชอบไดຌ รั บ การวั ด
ความดั นลหิ ตที่ บຌ าน
≥ รຌอยละ แเ

- อัตรากลุมสงสัยป่วยความ
ดันลหิตสูง ในขตรับผิดชอบ
ไดຌรับการวัดความดันลหิตที่
บຌาน ≥ รຌอยละ 2เ

อัตรากลุม สงสัยป่วยความ
ดันลหิตสูง ในขต
รับผิดชอบไดຌรับการวัด
ความดันลหิตที่บຌาน
≥ รຌอยละ3เ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมควบคุมรค สานักรคไมติดตอ กลุมรคไมติดตอ
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัดกรมควบคุมรค:

ชื่อ-สกุล
แ. นางจุรีพร คงประสริฐ

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง รองผูຌอานวยการสานักรคไมตดิ ตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

2. นางศรีพ็ญ สวัสดิมงคล

ตาแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ แผนและประมินผล
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค
ตาแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหนຌากลุมรคไมตดิ ตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

3. นางสาวณัฐวรรณ พันธ์มุง

ผู้ประสานงานตัวชีๅวัดกรมอนามัย:

ชื่อ-สกุล
แ. นายชลพันธ์ ปຂยถาวรอนันต์

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง นายแพทย์ชานาญการ
กองกิจกรรมทางกายพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. เ2 59เ 3985
Mobile : เ8แ 34แ 54เ8
e-mail : jurekong@gmail.com
Tel. เ2 59เ 3984
Mobile : เ86 383 9387
e-mail : sripen_ncd@yahoo.com
Tel. 02 590 3987
Mobile : 086 409 9794
e-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 0 259044แ3
Mobile: 09 8263 9591
e-mail: honlaphan.p@anamai.mail.go.th
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน:
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ 259เ 3987
Mobile: เ82 384 แ494

แ. นางสาวณัฐกฤตา
บริบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตร์ แผนและประมินผล
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

e-mail : rawi_jung898@hotmail.com

2. นางสาวอลิสรา
อยูลิศลบ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมรคไมติดตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

Tel. เ 259เ 3987
Mobile: 089 959 9761
e-mail: alissara2559@gmail.com

3. นางสาววรัญญา ผกาผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมรคไมติดตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

Tel. เ 259เ 3987
Mobile: เ86 973 3เ53
e-mail: ploysaiwaranya@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประด็นที่รับผิดชอบ
อัตรากลุมสงสัยป่วยความ
ดันลหิตสูง ในขต
รับผิดชอบไดຌรับการวัด
ความดันลหิตที่บຌาน และ
อัตราผูຌป่วยบาหวานราย
ใหมจากกลุมสี่ยง
บาหวาน
อัตรากลุมสงสัยป่วยความ
ดันลหิตสูง ในขต
รับผิดชอบไดຌรับการ
วัดความดันลหิตที่บาຌ น
อัตราผูຌป่วยบาหวานราย
ใหมจากกลุมสี่ยง
บาหวาน
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ แ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละผู้ป่วยรคเบาหวานและรคความดันลหิตสูงควบคุมได้
คานิยาม
แ. ระดับคานาตาลอยูในกณฑ์ที่ควบคุมไดຌ หมายถึง คาระดับ HbA1c ครังสุดทຌาย นຌอยกวา 7 mg% ใน
ปีงบประมาณที่วิคราะห์
2. ผูຌป่วยบาหวานที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบ หมายถึง ผูຌป่วยที่ถูกวินิจฉัยดຌวยรหัสรค ICD 10 = E10 E14 และ Type area = 1 และ 3
หมายเหตุ : คาป้ าหมายการควบคุมน าตาลในผูຌ ป่ ว ยบาหวาน ใหຌ ใ ชຌตามแนวทางวชปฏิ บั ติส าหรั บ
รคบาหวาน 2560 ซึ่งแบงป็น 3 กลุม ไดຌแก กลุมควบคุมขຌมงวดมาก ควบคุมขຌมงวด และควบคุมไม
ขຌมงวด แต ในการวัดคาป้าหมายปี 2561 ใหຌใชຌแบบดิม สาหรับในปี 256เ อาจมีการปรับปลี่ยนตาม
มาตรฐานแนวปฏิบัติ
3. ระดับความดันลหิตที่ควบคุมไดຌตามป้าหมาย หมายถึง คาระดับความดันลหิต 2 ครังสุดทຌาย (SBP/DBP)
นຌ อ ยกว า 140/90 มม.ปรอท. ในปี ง บประมาณที่วิ  คราะห์ ทั งนี ไม ว า ผูຌ ป่ ว ยความดั น ลหิ ต สู ง จะมี
รคบาหวานรวมดຌวยหรือไม
4. ผูຌป่วยความดันลหิตสูงที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบ หมายถึง ผูຌป่วยความดันลหิตสูงที่ไดຌรับการ
วินิจฉัยรคดຌวยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
แ. บาหวาน = ิA/Bี x 100
A = จานวนผูຌป่วยรคบาหวานที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบ ที่ ระดับคานาตาลอยูในกณฑ์ที่
ควบคุมไดຌ

B = จานวนผูຌป่วยรคบาหวานที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบ
2. ความดันลหิตสูง = ิC/Dี x 100
C = จานวนผูຌป่วยความดันลหิตสูงที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดันลหิตไดຌ
ดีตามกณฑ์ที่กาหนด
D = จานวนผูຌป่วยความดันลหิตสูงที่ลงทะบียนและอยูในพืนที่รับผิดชอบ
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ แ ิ6 เดือนี
NCD Clinic Plus
การพัฒนาระบบบริการในการ
สถานบริการสาธารณสุขขຌารวม ดานินงานป้องกันควบคุมรค
รับการประมิน NCD Clinic
ไมตดิ ตอรือรัง
Plus รຌอยละ แเเ
เป้าหมาย

กลุมป่วย DM/HT ขຌาถึงบริการ
ดูแลรักษาครบทุกมิติ
แ. รຌอยละของผูຌป่วยบาหวานที่
ควบคุมไดຌตามคาป้าหมาย ≥
รຌอยละ 30
2. รຌอยละของผูຌป่วยความดัน
ลหิตสูงที่ควบคุมไดຌตามคา
ป้าหมาย ≥ รຌอยละ 50

แนวทางการตรวจ ติดตาม

แ.ระบบขຌอมูล
- ขຌ อ มู ล ผลการประมิ น NCD
Clinic Plus ของสถานบริการ
ใ น ปี 256แ  พื่ อ  ร ง รั ด
ขับคลื่อน
2.กิจกรรมสาคัญ
- มีการกาหนดทิศทาง นยบาย
แล ะ ถ า ย ทอด ใหຌ รั บ ทร า บ
ภายในครือขาย
- มี แ ผนพั ฒ นาการด านิ น งาน
NCD Clinic Plus ของสถาน
บริการ
- มีการประมิน NCD Clinic
Plus ของปี 2562
3.การติดตามผล
- ติดตามใหຌสถานบริการ
สาธารณสุขขຌารวมรับการ
ประมิน NCD Clinic Plus
- สถานบริการผานการประมิน
NCD Clinic Plus ในระดับดี
ขึนไป
แ. มาตรการการพัฒนา
1. ระบบขຌอมูล
คุณภาพระบบบริการ
- ทะบียนผูຌป่วยบาหวาน ความ
- จัดทาทะบียนผูปຌ ่วยที่ถูกตຌอง ดันลหิตสูงที่ขึนทะบียน รับ
บริการที่สถานบริการ
และป็นปัจจุบัน
- ทะบียนผูຌป่วยบาหวาน ความ
- การจัดบริการตามรูปแบบ
ดันลหิตสูง ที่ควบคุมไมไดຌ
การบริการป้องกันควบคุม
ิUncontrolledี
DM/HT
- ขຌอมูลผลการวิคราะห์รูปแบบ
2. มาตรการใหຌความรูຌและ
ของการควบคุมไมไดຌและปัจจัย
ปรับปลีย่ นพฤติกรรมลดสี่ยง
สาหตุของการที่ควบคุมไมไดຌ
3. มาตรการรงรัดติดตาม
- ติดตามระดับนาตาลดยการ 2. กิจกรรมสาคัญ
ตรวจ HbA1C
- ผูຌป่วยที่มารับบริการป็นประจา
- ติดตามระดับความดันลหิต
ไดຌรับบริการดูแลรักษา ตาม
มาตรฐาน
- ผูຌป่วยขาดนัด หรือมารับบริการ
พียงครังดียว ตຌองไดຌรับการ
คຌนหาและติดตาม พื่อขຌารับ
บริการและวิคราะห์ปญ
ั หา
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สถานบริการสาธารณสุขขຌา
รวมรับการประมิน NCD
Clinic Plus รຌอยละ แเเ

1. มีทะบียนขຌอมูลผูຌป่วย
2. แผนการใหຌบริการ
DM/HT
3. แผนการติดตามผูຌป่วย
พื่อใหຌมารับบริการในสถาน
บริการสาธารณสุข
3. แผนการติดตามการ
ควบคุมระดับนาตาลผูຌป่วย
DM ดยการตรวจ HbAแC
และระดับความดันลหิตใน
ผูຌป่วย HT
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ โ ิแโ เดือนี
NCD Clinic Plus
การพัฒนาระบบบริการในการ
สถานบริการสาธารณสุขผาน
กณฑ์การประมิน ระดับดีขึนไป ดานินงานป้องกันควบคุมรค
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 60 ไมตดิ ตอรือรัง

กลุมป่วย DM/HT ขຌาถึงบริการ
ดูแลรักษาครบทุกมิติ
แ. รຌอยละของผูຌป่วยบาหวานที่
ควบคุมไดຌตามคาป้าหมาย ≥

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รายบุคคล
- ผูຌป่วยไดຌรับการประมินปัจจัย
สี่ยงและใหຌคาปรึกษาพื่อ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรมลดความ
สี่ยง
- มีการดานินงานการจัดบริการ
ตามรูปแบบการบริการป้องกัน
ควบคุม DM/HT อยางนຌอย 2
Intervention
3. การติดตามผล
- ติดตามระดับนาตาลในผูຌป่วย
DM ดยการตรวจ HbA1C
- ติดตามระดับความดันลหิต
ในผูຌป่วย HT

1. ระบบขຌอมูล
- ขຌอมูลผลการประมิน NCD
Clinic Plus ของสถานบริการ
ในปี 2561 พื่อรงรัด
ขับคลื่อน
2. กิจกรรมสาคัญ
- มีการกาหนดทิศทาง นยบาย
และถายทอดใหຌรับทราบ
ภายในครือขาย
- มีแผนพัฒนาการดานินงาน
NCD Clinic Plus ของสถาน
บริการ
- มีการประมิน NCD Clinic
Plus ของปี 2562
3. การติดตามผล
- ติดตามใหຌสถานบริการ
สาธารณสุขขຌารวมรับการ
ประมิน NCD Clinic Plus
- สถานบริการผานการประมิน
NCD Clinic Plus ในระดับดีขึน
ไป
แ. มาตรการการพัฒนา
1. ระบบขຌอมูล
คุณภาพระบบบริการ
- ทะบียนผูຌป่วยบาหวาน ความ
- จัดทาทะบียนผูปຌ ่วยที่ถูกตຌอง ดันลหิตสูงทีข่ ึนทะบียน รับ
และป็นปัจจุบัน
บริการที่สถานบริการ
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สถานบริการสาธารณสุข
ผานกณฑ์การประมิน
ระดับดีขึนไปมากกวาหรือ
ทากับรຌอยละ 60

1. ผูຌป่วยบาหวานควบคุม
ไดຌ ≥ รຌอยละ 40
2. ผูຌป่วยความดันลหิตสูง
ควบคุมไดຌ ≥ รຌอยละ 50
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เป้าหมาย
รຌอยละ 40
2. รຌอยละของผูຌป่วยความดัน
ลหิตสูงที่ควบคุมไดຌตามคา
ป้าหมาย ≥ รຌอยละ 50

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
- การจัดบริการตามรูปแบบ
การบริการป้องกันควบคุม
DM/HT
2. มาตรการใหຌความรูຌและ
ปรับปลีย่ นพฤติกรรมลดสี่ยง
3. มาตรการรงรัดติดตาม
- ติดตามระดับนาตาลดยการ
ตรวจ HbA1C
- ติดตามระดับความดันลหิต

แนวทางการตรวจ ติดตาม
- ทะบียนผูຌป่วยบาหวาน ความ
ดันลหิตสูง ที่ควบคุมไมไดຌ
ิUncontrolledี
- ขຌอมูลผลการวิคราะห์รูปแบบ
ของการควบคุมไมไดຌและปัจจัย
สาหตุของการที่ควบคุมไมไดຌ
2. กิจกรรมสาคัญ
- ผูຌป่วยที่มารับบริการป็นประจา
ไดຌรับบริการดูแลรักษา ตาม
มาตรฐาน
- ผูຌป่วยขาดนัด หรือมารับบริการ
พียงครังดียว ตຌองไดຌรับการ
คຌนหาและติดตาม พื่อขຌารับ
บริการและวิคราะห์ปัญหา
รายบุคคล
- ผูຌป่วยไดຌรับการประมินปัจจัย
สี่ยงและใหຌคาปรึกษาพื่อ
ปรับปลี่ยนพฤติกรรมลดความ
สี่ยง
- มีการดานินงานการจัดบริการ
ตามรูปแบบการบริการป้องกัน
ควบคุม DM/HT อยางนຌอย 2
Intervention
3. การติดตามผล
- ติดตามระดับนาตาลในผูຌป่วย
DM ดยการตรวจ HbA1C
- ติดตามระดับความดันลหิต ใน
ผูຌป่วย HT
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Small Success
3 เดือน
1. มีแผนปฏิบัติการ
ดานินงานและติดตามการ
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic
Plus
2. ชีแจงและถายทอดแนว
ทางการดานินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus

6 เดือน
รายงานผลประมิน
ตนองและผลลัพธ์การ
ดานินงาน NCD
Clinic Plus ของสถาน
บริการสาธารณสุข

9 เดือน
สรุปผลการประมิน
รับรอง NCD Clinic
Plus ของสถานบริการ
สาธารณสุข และสรุป
รายชื่อสถานบริการ
สาธารณสุขที่มผี ลการ
ดานินงานดีดนระดับ
ขต

12 เดือน
1. รายงานผลการ
ดานินงาน NCD Clinic
Plus ประจาปี
2. สถานบริการ
สาธารณสุขขຌารวมรับ
การประมิน NCD Clinic
Plus รຌอยละ แเเ
3. สถานบริการ
สาธารณสุขผานกณฑ์
การประมิน ระดับดีขึน
ไปมากกวาหรือทากับ
รຌอยละ 60
กลุมป่วย DM/HT 1. ชีแจงแนวทางการ
แ. ขยายผลการพัฒนา แ. สรุป วิคราะห์
แ. รຌอยละของผูຌป่วย
ขຌาถึงบริการดูแล ดานินงาน/ตัวชีวัด
ศักยภาพการดานินงาน วางแผนแกຌไขผลการ
บาหวานที่ควบคุมไดຌตาม
รักษาครบทุกมิติ ปี 2562
NCD ในพืนทีข่ อง
ดานินงานรอบ 6 ดือน ป้าหมาย ≥ รຌอยละ 40
ที่ผานมา
2. อบรม/พัฒนาศักยภาพ จຌาหนຌาที่
2. รຌอยละของผูຌป่วย
การดานินงาน NCD/การ - ผลการดานินงานการ 2. รงรัดผลการ
ความดันลหิตสูงที่
จัดบริการตามรูปแบบ
จัดบริการตามรูปแบบ ดานินงานตาม
ควบคุมไดຌตามคา
ป้าหมายที่กาหนดไวຌ
การบริการป้องกัน
บริการป้องกันควบคุม
ป้าหมาย ≥ รຌอยละ 50
DM/HT แกทีมสหวิชาชีพใน ควบคุม DM/HT
2. การติดตาม
รูปแบบ ครู ก ใหຌกับ
ประมินผลการ
บุคลากรสาธารณสุข
ดานินงาน
3. สนับสนุนครื่องมือ
งบประมาณการดานินงาน
ใหຌกับพืนที่

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
รຌอยละผูຌป่วยรคบาหวานที่ควบคุม
ระดับนาตาลไดຌดี

ระบบ/วิธีการ/รายงาน/เครื่องมือ
- ระบบการรายงานขຌอมูลดยสถาน
บริการ/รงพยาบาล ในฐานขຌอมูล
43 แฟ้ม
- ประมวลผลดย Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

รຌอยละผูຌป่วยรคความดันลหิตสูงที่
ควบคุมความดันลหิตไดຌดี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุมรคไมติดตอ สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด:

ชื่อ-สกุล
แ.นางจุรีพร คงประสริฐ

ตาแหนง/หนวยงาน
รองผูຌอานวยการสานักรคไมติดตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

2.นางศรีพ็ญ สวัสดิมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ แผนและประมินผล
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหนຌากลุมรคไมตดิ ตอ
สานักรคไมติดตอ กรมควบคุมรค

3.นางสาวณัฐวรรณ พันธ์มุง

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน:
ชื่อ-สกุล

แ.นางสาวณัฐกฤตา บริบรู ณ์

2.นางสาววรัญญา ผกาผล

3.นางสาวอลิสรา อยูลิศลบ

ตาแหนง/หนวยงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตร์ แผนและ
ประมินผล
สานักรคไมติดตอ
กรมควบคุมรค
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กลุมรคไมติดตอ
สานักรคไมติดตอ
กรมควบคุมรค
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กลุมรคไมติดตอ
สานักรคไมติดตอ
กรมควบคุมรค

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. เ2 59เ 3985
Mobile : เ8แ 34แ 54เ8
e-mail : jurekong@gmail.com
Tel. เ2 59เ 3984
Mobile : เ86 383 9387
e-mail : sripen_ncd@yahoo.com
Tel. 02 590 3987
Mobile : 086 409 9794
e-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

หมายลขทรศัพท์
ประด็นที่
/e-mail address
รับผิดชอบ
Tel. เ 259เ 3987
รຌอยละผูຌป่วย
Mobile: เ82 384 แ494
รคบาหวานและ
e-mai : rawi_jung898@hotmail.com รคความดันลหิต
สูงควบคุมไดຌ
Tel. เ 259เ 3987
Mobile: เ86 973 3เ53
e-mail: ploysaiwaranya@gmail.com

รຌอยละผูຌป่วย
รคบาหวาน
ควบคุมไดຌ

Tel. เ 259เ 3987
Mobile: 089 959 9761
e-mail: alissara2559@gmail.com

รຌอยละรคความดัน
ลหิตสูงควบคุมไดຌ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
คานิยาม : รงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลຌอมไดຌตามกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง
รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการี ดานินงานตามกณฑ์
ดังนี
ระดับพืๅนฐาน
ขัๅนตอนที่ แ การสร้างกระบวนการพัฒนา
แ. มีการกาหนดนยบาย จัดทาแผนการขับคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสรຌางกระบวนสื่อสารใหຌกิดการพัฒนาดຌานอนามัย
สิ่งแวดลຌอม GREEN&CLEAN hospital อยางมีสวนรวมของคนในองค์กร
ขัๅนตอนที่ โ จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
2. มีการจัดการมูลฝอยติดชือตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดຌวยการกาจัดมูลฝอยติดชือ พ.ศ. 2545

R: RESTROOM
E: ENERGY

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอย
อยางถูกสุขลักษณะ
4. มีการพัฒนาสຌวมมาตรฐานสะอาด พียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผูຌป่วยนอก
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ป็นรูปธรรมกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดรวมกันทังองค์กร

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดลຌอมทั่วไปทังภายในและภายนอกอาคาร ดยพิม่ พืนที่สีขียว และพืนที่พักผอนที่สรຌาง
ความรูสຌ ึกผอนคลายสอดคลຌองกับชีวิตและวัฒนธรรมทຌองถิ่นสาหรับผูຌป่วยรวมทังผูຌมารับริการ
7. มีการสงสริมกิจกรรมที่อือตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ไดຌแก กิจกรรมทางกาย ิPhysical
activityี กิจกรรมใหຌคาปรึกษาดຌานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูຌปว่ ยและญาติ
N: NUTRITION
8. สถานที่ประกอบอาหารผูຌป่วยในรงพยาบาลไดຌมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ กรมอนามัย ในระดับดีมาก
9. รຌอยละ แเเ ของรຌานอาหารในรงพยาบาลไดຌมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
10. จัดใหຌมีบริการนาดืม่ สะอาดทีอ่ าคารผูຌป่วยนอก และผูຌป่วยใน
ระดับดี
แแ. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาสຌวมมาตรฐานสะอาด พียงพอ และปลอดภัย ิHASี ที่อาคารผูຌป่วยใน ิIPDี
ระดับดีมาก
แ3. มีการสงสริมใหຌกิดนวัตกรรม GREEN ดยการนาไปใชຌประยชน์และกิดการแลกปลี่ยนรียนรูกຌ ับ
ครือขายรงพยาบาลและชุมชน
14. สรຌางครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนพื่อใหຌกิด GREEN Community
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระดับดีมาก Plus
15. รงพยาบาลมีการดานินงานนยบายรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับภาคีครือขายในพืนที่
16. รงพยาบาลผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและวชกรรมสิ่งแวดลຌอม ระดับริม่ ตຌน
พัฒนาขึนไป

สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
รายการข้อมูล
A1 =
A2 =
A3 =
A4 =
B =
C =
D =

จานวนรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับพืนฐาน
จานวนรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดี
จานวนรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดีมาก
จานวนรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดีมาก Plus
จานวนรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทังหมด
จานวนจังหวัดที่มีรงพยาบาลผานกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plusในขตสุขภาพ
จานวนจังหวัดทังหมดในขตสุขภาพ

สูตรคานวณ
1. ิ(A1ืA2+A3+A4)/B) X แเเ = รຌอยละรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับพืนฐานขึนไป
2. ิ(A2+A3+A4)/B) X แเเ
= รຌอยละรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดีขึนไป
3. ิิA3ืA4ี/Bี X แเเ
= รຌอยละรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดีมากขึนไป
4. (A4/Bี X แเเ
= รຌอยละรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดานินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานกณฑ์ระดับดีมากPlus
5. ิC/Dี X 100
= รຌอยละของจานวนจังหวัดในขตที่มีรงพยาบาลผานกณฑ์ฯ ระดับดีมากPlus

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบที่ แ
รงพยาบาลมีการพัฒนา
๑. รงพยาบาลทุกแหง
อนามัยสิ่งแวดลຌอม ตาม
ประมินตนอง และวางแผน
กฎหมาย มาตรฐานที่
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลຌอม
กี่ยวขຌอง และมีสภาพ
ของรงพยาบาลตามกณฑ์ ฯ
แวดลຌอมที่อือตอการมี
รวมทังมีการพัฒนาศักยภาพ
สุขภาพดีของประชาชน
บุคลากรใหຌมีทักษะในดຌานการ
และจຌาหนຌาที่
จัดการอนามัยสิ่งแวดลຌอม พื่อ
ขับคลื่อนงานอยางมี
ประสิทธิภาพและตอนื่อง
2. ขตสุขภาพมีการจัดทา
ฐานขຌอมูล และวิคราะห์
ขຌอมูลรงพยาบาลในพืนที่ พื่อ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

๑. มีรายงานผลการประมิน
ตนอง และแผนการพัฒนา
รงพยาบาล/บุคลากร
๒. มีฐานขຌอมูล และการ
วิคราะห์สถานการณ์การพัฒนา
ของรพ.สังกัด สธ. ในพืนที่
มีแผนสนับสนุนการพัฒนา
และการประมิน ิReaccreditation)
๓. มีการบูรณาการความรวมมือ
ในพืนที่พื่อรวมขับคลื่อนการ
พัฒนารงพยาบาล

1. รงพยาบาล มีการทบทวน
ผลการดานินงาน พื่อประกัน
คุณภาพในการพัฒนาอยาง
ตอนื่อง มีทีมงานที่มีความรูຌ
ทักษะ
๒. มีการบริหารจัดการพื่อ
พัฒนารงพยาบาลในภาพรวม
อยางบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ ดยมีการ
วิคราะห์ขຌอมูล ปัญหา และ
นาไปจัดทาแผนการขับคลื่อน
สนับสนุน และกากับติดตาม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
วางแผนสนับสนุนการพัฒนา
ยกระดับ และการประมิน
ิRe-accreditation)
๓. มีการบูรณาการความ
รวมมือหนวยงานที่กี่ยวขຌองใน
พืนที่พื่อรวมขับคลื่อนการ
พัฒนารงพยาบาล ตามกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
๔. มีการตรวจประมิน
และสนับสนุนการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital ใหຌ
ป็นไปตาม Small Success

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

๔. มีการตรวจประมิน Reaccreditation และการ
ประมินพื่อยกระดับการพัฒนา
มีการพัฒนา GREEN&
CLEAN Hospital ป็นไปตาม
Small Success

๓. มีการบูรณาการพื่อรวม
ขับคลื่อนการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital ชิง
คุณภาพ และป็นไปตาม Small
Success

๑. มีการวิคราะห์ขຌอมูลการ
ดานินงานที่ผานมา และปรับ
แผนการดานินงานพื่อใหຌ
สอดคลຌองกับสถานการณ์
๒. มีการบูรณาการความรวมมือ
หนวยงานที่กี่ยวขຌองในพืนที่
พื่อรวมขับคลื่อน และ
สนับสนุนการพัฒนารงพยาบาล
๓. มีการตรวจประมิน และ
สนับสนุนการพัฒนารงพยาบาล
GREEN& CLEAN Hospital
ป็นไปตาม Small Success

1. รงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ป็นตຌนแบบในการ
จัดการสภาพแวดลຌอมที่อือตอ
การมีสุขภาพดีของประชาชน
และจຌาหนຌาที่ สามารถป็น
แบบอยางใหຌแกประชาชน และ
setting อื่นๆ

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบที่ ๒
รงพยาบาลมีการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลຌอม ตาม
กฎหมาย มาตรฐานที่
กี่ยวขຌอง และมีสภาพ
แวดลຌอมที่อือตอการมี
สุขภาพดีของประชาชน และ
จຌาหนຌาที่

๑. มีการทบทวน วิคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัย
ความสาร็จ ในระยะที่ผา นมา
และจัดทาแผนพัฒนาใหຌ
หมาะสมกับสถานการณ์อยาง
ตอนื่อง
๒. มีการบูรณาการความ
รวมมือหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
ในพืนที่พื่อรวมขับคลื่อนการ
พัฒนารงพยาบาล ตามกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
๓. มีการตรวจประมิน
การยี่ยมสริมพลัง
แลกปลีย่ นรียนรูຌชิงคุณภาพ
และสนับสนุนการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital
ใหຌป็นไปตาม Small
Success

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ

รຌอยละของรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย ระบบสารสนทศสนับสนุนดຌานการ
สิ่งแวดลຌอมไดຌตามกณฑ์
สงสริมสุขภาพและอนามัย
GREEN&CLEAN Hospital
สิ่งแวดลຌอม ิDOH Dashboardี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน/URL
สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม กรมอนามัย
http://dashboard.anamai.moph.go.th/
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Small Success
3 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับคลื่อน และประมิน
ิRe-accreditation)
รงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital

6 เดือน
แ.รงพยาบาลผานกณฑ์ฯ
ระดับพืนฐานขึนไป รຌอยละ แเเ
2.รงพยาบาลผานกณฑ์ฯ
ระดับดีขึนไป รຌอยละ 8เ

9 เดือน
รงพยาบาลผานกณฑ์ฯ
ระดับดีขึนไป รຌอยละ 85

12 เดือน
1.รงพยาบาลผานกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึนไป รຌอยละ 40
2.รงพยาบาลผานกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus อยางนຌอย
จังหวัดละ 1 แหง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด

ชื่อ-สกุล
นางปรียานุช บูรณะภักดี
นางสาวมลฤดี ตรีวัย

ตาแหนง/หนวยงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. เ2 59เ 426แ Fax. เ2 59เ 42๕๕
e-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
Tel. เ2 59เ 4๒๕3 Fax เ2 59เ 42๕๕
e-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางพรสุดา ศิริ
นายชิดศักดิ์ กศัลวัฒน์

ตาแหนง/หนวยงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักอนามัยสิ่งแวดลຌอม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. เ2 59เ 43แ7 Fax เ2 59เ 42๕๕
e-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th
Tel. เ2 59เ 4๒๕3 Fax เ2 59เ 42๕๕
e-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ แ : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การดาเนินงานครงการ ใ ล้าน ใ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ ิตัวชีๅวัดภายใต้หัวข้อี : จานวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่
คานิยาม
ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผูຌที่บริภคยาสูบภายในรอบ 3เ วันที่ผานมา ทังชายและหญิงในประชากร อายุ
แ5 ปีขึนไป
เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผูຌสูบบุหรี่ลิกสูบบุหรี่ป็นระยะวลา อยางนຌอย 6 ดือน
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี = จานวนผูຌสบู บุหรี่ที่ ลิกสูบบุหรี่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น รอบ แ
ประชาชนผูຌสูบบุหรี่ขຌา
แ. ถายทอดนยบาย แนวทาง และองค์
รวมครงการฯ 3 ลຌานคน ความรูຌใหຌกับ อสม.
ิสะสมี
2. อสม.ทีส่ ูบบุหรี่ทุกคนขຌารวมครงการฯ
3. อสม. สารวจ คຌนหาผูสຌ ูบบุหรี่ ขอใหຌขຌา
รวมครงการฯ ิอสม. แ คน ตอ ผูสຌ ูบบุหรี่ 3
คนี
4. อสม. สงรายชื่อผูຌ ขຌารวมครงการฯ ผาน
แบบ อสม.แ ใหຌ รพ.สต. พื่อขຌาสูร ะบบการ
บาบัดรักษาและจຌาหนຌาที่รายงานผานระบบ
HDC
5.ขับคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลิกบุหรี่ใน
ชุมชน
6. อสม. ติดตามและรายงานผลการลิกสูบ
บุหรี่ทุกดือนผานแบบ อสม. แ และ
จຌาหนຌาที่รายงานผานระบบ HDC
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๒
ประชาชนลิกสูบบุหรี่ 3 แ. อสม. สารวจ คຌนหาผูสຌ ูบบุหรี่ ขอใหຌขຌา
ลຌานคน
รวมครงการฯ ตอนื่อง
2. อสม. สงรายชื่อผูຌ ขຌารวมครงการฯ ผานแบบ
อสม.แ ใหຌ รพ.สต. พื่อขຌาสูร ะบบการบาบัดรักษา
และจຌาหนຌาที่รายงานผานระบบ HDC
3.ขับคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลิกบุหรีใ่ นชุมชน
4. อสม. ติดตามและรายงานผลการลิกสูบ
บุหรี่ทุกดือนผานแบบ อสม. แ และ
จຌาหนຌาที่รายงานผานระบบ HDC
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แ. การกาหนดป้าหมายการ ผูຌที่สูบบุหรี่ขຌารวม
ดานินงานที่ชัดจนระดับ
ครงการ ๓ ลຌาน ๓ ปีฯ
จังหวัด
จานวน 3 ลຌานคน
2. วิธีการถายทอดนยบาย
แนวทาง และองค์ความรูຌ
ใหຌกับ อสม.
3. การจัดระบบบริการ
บาบัดรักษา ฟื้นฟูใหຌกับผูสຌ ูบ
บุหรี่ฯ
4. การติดตามความกຌาวหนຌา
และรายงานผล

แ. การจัดระบบบริการ
คนที่สูบบุหรี่
บาบัดรักษา ฟื้นฟูใหຌกับผูสຌ ูบ ลิกสูบบุหรี่ ครบ ๖ ดือน
บุหรี่ฯ
จานวน 3 ลຌานคน
2. การติดตามความกຌาวหนຌา
และรายงานผล
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Quick Win
รอบ 3 เดือน
มีผูຌสูบบุหรี่ขຌารวมครงการฯ
จานวน 1 ลຌานคน ิสะสมี

รอบ 6 เดือน
มีผูຌสูบบุหรี่ขຌารวมครงการฯ
จานวน 3 ลຌานคน ิสะสมี

รอบ 9 เดือน
คนที่สูบบุหรี่ ลิกสูบบุหรี่
จานวน 1 ลຌานคน ิสะสมี

รอบ 12 เดือน
คนที่สูบบุหรี่ ลิกสูบบุหรี่
จานวน 3 ลຌานคน ิสะสมี

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
จานวนผูຌสูบบุหรี่ที่ ลิกสูบบุหรี่

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
ฐานขຌอมูล 43 แฟ้ม ิSpecial ppี

หน่วยงาน/URL
https://hdcservice.moph.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานกตุ
ตาแหนง รองอธิบดี
Tel. เ 2แ93 7เเเ ตอ แ88เ6
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Mobile 0 81 801 8896
e-mail: joongpank@yahoo.com
ผูຌอานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ ผูຌอานวยการกองสนับสนุน
ภาคประชาชน
สุขภาพภาคประชาชน
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา
ผูຌอานวยการกลุมแผนงาน Tel. 02 193 7000 ตอ แ88แ6
สานักบริหาร
นายชาติชาย สุวรรณนิตย์
รก.นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 02 193 7000 ตอ แ87แ6
ชี่ยวชาญ ิดຌานสุขภาพภาค Mobile 0 81868 1042
ประชาชนี
e-mail : khunchaik@gmail.com
นางศุภัคชญา ภวังคะรัต
นักวิชาการสาธารณสุข
Tel. 0 2193 7000 ตอ 18712
ชานาญการพิศษ
Mobile 0 8170 13006
e-mail : cherryphc@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

ผูຌอานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ ผูຌอานวยการกองสนับสนุน
ภาคประชาชน
สุขภาพภาคประชาชน
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา
ผูຌอานวยการกลุมแผนงาน
สานักบริหาร
นายชาติชาย สุวรรณนิตย์
รก.นักวิชาการสาธารณสุข
ชี่ยวชาญ ิดຌานสุขภาพภาค
ประชาชนี
นางศุภัคชญา ภวังคะรัต
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิศษ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02 193 7000 ตอ แ88แ6
Tel. 02 193 7000 ตอ แ87แ6
Mobile 0 81868 1042
e-mail : khunchaik@gmail.com
Tel. 0 2193 7000 ตอ 18712
Mobile 0 8170 13006
e-mail : cherryphc@gmail.com

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

คณะที่ 2

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี ที่มีคุณภาพ
1.2 รຌอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่ปຂดดานินการในพืนที่ ิPrimary Care Cluster)
1.3 รຌอยละของ รพ.สต. ที่ผานกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

2. การพัฒนาครงการตามพระราชดาริ

2.1 อัตราความสาร็จของการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Planี
3.1 Service Outcome
3.แ.แ รຌอยละของรงพยาบาลที่ใชຌยาอยางสมหตุผล ิRDU) และรຌอยละรงพยาบาลที่มีระบบ AMR
อยางบูรณาการ
3.แ.2 รຌ อยละ 2เ ของผูຌ ติ ด ยาสพติดที่บ าบั ดครบตามกณฑ์ที่ กาหนดของแต ละระบบ ไดຌรั บการ
ติดตามตอนื่อง แ ปี ิRetention rate)
3.แ.3 อัตราการฆาตัวตายสาร็จ
3.แ.4 อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย ตอ จานวนผูຌป่วยสียชีวิตใน
รงพยาบาล
3.แ.5 อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคดวงตา ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล
3.แ.6 รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr ิ66%ี
3.แ.7 รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
3.แ.8 รຌอยละของผูຌป่วยนอกทังหมดที่ไดຌรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพ
ดຌวยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก

3.2 Health Outcome
3.2.1 อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง
3.2.2 อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis
3.2.3 อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจ

4. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

4.แ อัตราการสียชีวิตของผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ิtriage level 1ี ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ
A,S,M1 กณฑ์นຌอยกวารຌอยละ แ2

จัดทาดย คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
ิคกต.ี คณะที่ โ

ประเด็นและตัวชีวๅ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(Inspection Guideline)
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ิพชอ.ี ที่มีคุณภาพ
คานิยาม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ ที่
ป็นไปตามจตนารมณ์ของระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพืนที่ พ.ศ.2561 ตาม
องค์ประกอบ UCCARE ในประด็นที่พืนที่กาหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอาภอที่สามารถยกระดับขึนหนึ่งระดับทุกขຌอ หรือตังแตระดับสามขึนไปทุกขຌอ ดยการประมินตนองและ
การประมินระดับจังหวัด
อาเภอ หมายถึง ป็นหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอาภอป็นหัวหนຌาปกครองและป็น
ผูຌนาในการทางานรวมกับทຌองถิ่นและภาคสวนตางๆในการดูแลประชาชนและสงสริมใหຌประชาชนดูแลตนอง
ครอบครัวและชุมชนรวมกัน ดยใชຌปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพืนที่ระดับหมูบຌาน ตาบล อาภอ ป็น
ป้าหมายรวมภายใตຌบริบทของแตละพืนที่จานวน 878 แหง
สูตรคานวณตัวชีๅวัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกอาภอ ิ 878 อาภอี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
การรายงาน
แหล่งข้อมูล
สานักงานขตสุขภาพ / สานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สานักงานสาธารณสุขอาภอ/
รงพยาบาล
รายการข้อมูล แ
A = จานวนอาภอที่ผานกณฑ์การประมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายการข้อมูล โ
B = จานวนอาภอ 878 แหง
สูตรคานวณตัวชีๅวัด
ิA/Bี × แเเ
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย
มาตรการดานินงานในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 1
มีการขับคลื่อนประด็นการ กลไกสนับสนุนระดับจังหวัดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยาง
ขตสุขภาพ ในการขับคลื่อนที่
ชื่อมยงระบบบริการสุขภาพปฐม
นຌอย 2 ประด็น ครบทุก
ภูมิกับชุมชนและทຌองถิ่นอยางมี
อาภอ
คุณภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการตรวจติดตาม
๑.มีนยบายสนับสนุนการ
ขับคลื่อนพชอ.ของผูຌตรวจ
ราชการและ นพ.สสจ.
๒.มีคาสั่งแตงตังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ
ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
แ.มีการกาหนดประด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางนຌอย 2 ประด็น
2.มีคณะทางานในการ
ขับคลื่อนประด็นที่
กาหนด หรือมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของทุก
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มาตรการดานินงานในพืนที่

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
๑.มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ระดับอาภอ ครบทุกอาภอ อาภออยางมีสวนรวม
๒.มีผลการประมินตนอง
และผูຌ ยี่ยมระดับจังหวัด/
ขต ครบทุกอาภอ

สริมสรຌางศักยภาพ พชอ. อยาง
มั่นคงและยั่งยืน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการตรวจติดตาม
ระดับพืนที่ พ.ศ.256แ
๓.จัดประชุมแบบมีสวนรวมพื่อ
วิคราะห์ปัญหา/ประด็นพัฒนา
นามาคัดลือกประด็นทีส่ าคัญ
กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามบริบทในพืนที่

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ภาคสวนที่กีย่ วขຌองในการ
ขับคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แ.จัดประชุมแบบมีสวนรวมพื่อ
วิคราะห์ปัญหา/ประด็นพัฒนา
พื่อการขับคลื่อนบูรณาการการ
ทางานรวมกันกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.จัดทาแผนดานินการพัฒนา/
แกຌไขปัญหาสาคัญตามบริบทใน
พืนที่ กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยางนຌอย 2 รื่อง
3 ดานินการตามแผนดานินงาน
พัฒนา/แกຌไขปัญหาสาคัญตาม
บริบทในพืนที่ กี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4 สรุปบทรียนผลการดานินงาน
พัฒนา/แกຌไขปัญหาสาคัญตาม
บริบทในพืนที่ กี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แ. ดานินการบริหารจัดการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ
แบบบูรณาการและมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
2.ประมินผลการดานินงานการ
พัฒนา/แกຌไขปัญหาสาคัญตาม
บริบทในพืนที่ กี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3.สรุปผลการดานินงาน/
แลกปลีย่ นรียนรูຌ ชื่นชมและ
สริมพลัง
4.สนับสนุนและสงสริมใหຌการ
ชวยหลือซึ่งกันและกันภายใน
อาภอดียวกันป็นบทบาทสาคัญ
พื่อใหຌกลายป็นสวนหนึ่งของ

มีการประมินประด็น
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามองค์ประกอบ
UCCARE และมีผลลัพธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพระดับ
อาภอที่สามารถยกระดับ
ขึนหนึ่งระดับทุกขຌอหรือ
ตังแตระดับสามขึนไปทุก
ขຌอ ดยการประมินตนอง
และผูຌ ยี่ยมระดับจังหวัด
และขต รຌอยละ 60
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มาตรการดานินงานในพืนที่

แนวทางการตรวจติดตาม
วัฒนธรรมทຌองถิ่น

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

Small Success
๓ ดือน
มีกำรประชุม คัดเลือก
ประเดในที่สำคัญตำมบริบทใน
พื้นที่ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตมำดำเนินกำร
พัฒนำหรือแก้ไขปัญหำอย่ำง
น้อย ๒ประเดใน

๖ ดือน
- มีคณะทำงำน วำงแผน
กำหนดแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนประเดในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมที่พื้นที่
กำหนด
- มีกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อน
ประเดในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต

๙ ดือน
มีกำรยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต ตำม
แนวทำง UCCARE ดยกำร
ประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับ
จังหวัดและเขต

๑๒ ดือน
อำเภอมีกำรดำเนินกำรและ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ร้อยละ ๖๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานัก/กอง สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/e-mail address

ผูຌอานวยการ
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
ผูຌอานวยการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
รองผูຌอานวยการ
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ

Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile:๐๙๓๖๓๖๕๕๕๙
e-mail: yyt25เ8@gmail.com
Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile: ๐๘๑ ๙๒๓ ๐๕๓๖
e-mail:swiriya๐๔@yahoo.com
Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile:๐๘๑ ๙๒๓ ๐๕๓๖
e-mail:peed.pr@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประด็นที่
รับผิดชอบ
พชอ.
พชอ.
พชอ.
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
นางอือมพร จันทร์ทอง

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/e-mail address

ผูຌอานวยการ
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
รองผูຌอานวยการ
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile:๐๙๓๖๓๖๕๕๕๙
e-mail: yyt25เ8@gmail.com
Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile:๐๘๑ ๙๒๓ ๐๕๓๖
e-mail:peed.pr@hotmail.com
Tel:๐๒ ๕๙๐ ๑๒๓๘
Mobile: ๐๘๑ ๑๓๑ ๖๘๐๐
e-mail:auam2702@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประด็นที่
รับผิดชอบ
พชอ.
พชอ.
พชอ.
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ56โ
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชีๅวัด ตรวจราชการ : ร้ อยละของคลินิกหมอครอบครั วที่เ ปຂดด าเนิน การในพืๅน ที่ ิPrimary
Clusterี จากจานวน แ,แ็เ ทีม

Care

ค านิ ย าม : คลิ นิ ก หมอครอบครั ว คื อ ระบบบริ ก ารที่ ป ระชาชนมี ที ม แพทย์  วชศาสตร์ ค รอบครั ว และ
สหสาขาวิช าชีพร วมกัน ดูแล ใหຌ บ ริ การแบบวชศาสตร์ ครอบครั ว คือดูแลแตแรกแบบองค์ร วม บ็ ดสร็ จ
ตอนื่อง ทังชิงรับและชิงรุก บริการทุกคน ทุกอยาง ทุกที่ ทุกวลาดຌวยทคนลยี พื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
บนหลักการสรຌางนาซอม พิ่มคุณภาพบริการ และใชຌงบประมาณอยางคุຌมคาประหยัดพื่อความยั่งยืนของระบบ
สุขภาพ
ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขริ่มนยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดยใชຌรูปแบบของคลินิก
หมอครอบครัวซึ่งป็นการตอยอดจากนยบายทีมหมอครอบครัว และมีรางยุทธศาสตร์การพัฒนาครือขาย
บริการปฐมภูมิ ิพ.ศ. 2560 - 2569ี ตังป้าขยายครือขายคลินิกหมอครอบครัวใหຌครอบคลุมหนวยบริการ
ปฐมภูมิทั่วทังประทศ ภายใน 10 ปีขຌางหนຌา ดยใหຌมีแพทย์วชศาสตร์ครอบครัวใหຌบริการในครือขายบริการ
ปฐมภูมิ 6,500 คน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 หมวด ช. ไดຌกาหนดวา ใหຌมีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์วชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่หมาะสมและไดຌจัดใหຌมี แผนปฏิรูป
ระบบบริการปฐมภูมิขึน ดยนือหาของแผนปฏิรูปฯฉบับดังกลาว ไดຌกาหนดใหຌใชຌคลินิกหมอครอบครัวป็น
รูปแบบหลัก (Main Platform) ในการขับคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิพื่อบรรลุป้าหมาย หลักการสาคัญ คือ
การนาจุดแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีอยูดิมป็นพืนฐานสาคัญในการพัฒนาและพิ่มสมรรถนะใหຌกับ
บริการปฐมภูมิที่ใชຌห ลักวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมุงนຌนใหຌดูแลประชาชนป็น ศูนย์ กลางใหຌกิดประสิทธิผ ล
รวมถึงบูรณาการระบบบริการในระดับตาง ๆ ไปพรຌอมกับสรຌางกลไกการบริหารจัดการใหຌป็นระบบสนับสนุน
และอือใหຌขຌากับการดูแล “คน มากกวาดูแลตาม “งาน ทาใหຌประชาชนรูຌทาทันสิ่งแวดลຌอมที่มีผลตอ
สุ ขภาพจนสามารถดูแลตนองไดຌอย า งดี ดยมีแนวทางในการปรั บ รู ป แบบบริ การที่มุง นຌ นคุณคา (Value
based intervention) พิ่มทคนลยีขຌามาพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานลง ทาใหຌการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป็นไปอยางสมหตุสมผล ดยกาหนดป้าหมายป็นป้าหมายระยะยาวของการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ ปฐมภูมิ ซึ่งมีที่มาจากกรอบแนวคิดป้าหมายหลัก หรือ Triple Aim ของสถาบันพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพ (Institute for Healthcare Improvement : IHI) คือ ระบบการดูแลสุขภาพอันจะไดຌผลลั พธ์ที่
ยั่งยืนตຌองมีการพัฒนาใน ๓ วัตถุประสงค์ ไดຌแก
๑. พื่อพัฒนาระบบการดูแลผูຌป่วย ทังคุณภาพและความพึงพอใจ ิImproving patient care)
๒. พื่อสุขภาวะที่ดีขึนของประชาชน (Improving the health of populations)
๓. พื่อคาใชຌจายที่ลดลง (Reducing cost)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

60
การดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ใหຌมีการดานินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัวอยางตอนื่อง ดยมีการตังป้าหมาย ๒ ดຌาน คือ
การจั ด ใหຌ มี คลิ นิ กหมอครอบครั ว ซึ่ ง จะมี การพั ฒ นาใน ๒ ดຌ า น คือ ชิง ปริ ม าณป็ นการจั ดตั งคลิ นิ กหมอ
ครอบครัว และชิงคุณภาพ คือการจัดใหຌมีคลินิกหมอครอบครัวตຌนแบบในทุกขตบริการสุขภาพ ทังนีการจัดตัง
คลิ นิ ก หมอครอบครั ว ใหม ใ นชิ ง ปริ ม าณนั นไดຌ อ าศั ย การค านวณป้ า หมายจากจ านวนแพทย์  วชศาสตร์
ครอบครั ว ที่จบการศึกษาและจ านวนแพทย์ ที่ไดຌผ านการอบรมระยะสันดຌานวชศาสตร์ครอบครั ว ส าหรั บ
ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวในระยะ ๒ ปีงบประมาณที่ผานมาและยังไมไดຌปຂดดานินการคลินิ กหมอ
ครอบครั ว ซึ่งจะไดຌชีแจงรายละอียดตอไป อีกประด็น ส าคัญที่จะป็ น ส ว นติมต็มการพัฒ นาคลิ นิ กหมอ
ครอบครัวคุณภาพ คือ การพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพอาศัยการดานินการของศูนย์รียนรูຌฯที่ ไดຌจัดตัง
อยางป็นทางการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการดานินการไดຌครบทุกขตบริการสุขภาพทัง ๑๓ ขตรียบรຌอย
แลຌว และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นีจะไดຌพัฒนาศักยภาพของศูนย์รียนรูຌฯอยางตอนื่องตอไป
ประเด็นการตรวจราชการ
1. การจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ความสาร็จในการจัดตังคลินิกหมอครอบครัวกับแผน แเ ปี ในการจัดตัง
คลินิกหมอครอบครัว
2. ผลการประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิ3Sี จานวนทีมสหวิชาชีพ การดานินงาน ิFunctionี
อกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค
3. กลไกการขับคลื่อนพื่อสนับสนุนใหຌกิดการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
- แผนการจัดตังศูนย์รียนรูຌฯ ระดับความสาร็จในการดานินงาน
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ
4. การประมินตนองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรูຌความขຌาใจในป้าหมายการ
จัดตังคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการดຌวยหลักวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุงนຌนคุณคา ิValue-base
health care) ในป้าหมายการจัดบริการสุขภาพดຌวย Triple Aims
เป้าหมายคลินิกหมอครอบครัวระดับเขตสุขภาพ
ส านั กสนั บ สนุ น ระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ พิ จารณาจากป้ าหมายการจั ด สรรพืนที่ ที่ ปຂ ด ดานิ น การ
คลิ นิกหมอครอบครั ว จากขຌอมูล แพทย์ ที่ผานการอบรมระยะสันและแพทย์ ที่จ บการศึกษา ปี 256แ ตาม
ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว
ขต
แพทย์จบใหมยังไม แพทย์สอบ อว./วว. รวมจานวนแพทย์ กระจายป้าหมาย
สุขภาพ
ปຂด PCC
1
46
3แ
77
46
2
82
แ4
96
58
3
36
9
45
27
4
33
7
4เ
24
5
62
แแ
73
44
6
36
6
42
25
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ขต
แพทย์จบใหมยังไม แพทย์สอบ อว./วว. รวมจานวนแพทย์
สุขภาพ
ปຂด PCC
7
4เ
แเ
5เ
8
34
7
4แ
9
47
แ5
62
แเ
43
แ9
62
แแ
28
7
35
แ2
47
แ7
64
รวม
534
แ53
687
ิขตสุขภาพ พิจารณาจัดสรรป้าหมายรายจังหวัดตามแตละพืนที่ี

กระจายป้าหมาย
3เ
25
37
37
2แ
38
4แ2

สูตรคานวณตัวชีๅวัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปຂดให้บริการตามเกณฑ์ ิA/Bี x 100
รายการขຌอมูล แ A = จานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ดานินการใหຌบริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ ิยอดสะสมที่ผานกณฑ์การประมิน 3S ของปีที่ประมินี
รายการขຌอมูล 2 B = จานวนทีมบริการการแพทย์ปฐมภูมิป้าหมายตามแผนการจัดตังรายปี ิประจาปี ๒๕๖๒
จานวนรวม ๑ุ๑๓เ ทีม)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การจัดตัๅงคลินิกหมอครอบครัว

ป้าหมาย
มาตรการดานินงานในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
แ.จานวนคลินิก
- พัฒนารูปแบบการจัดบริการ
หมอครอบครัวที่ - วทีการแลกปลี่ยนรียนรูຌ
ปຂดดานินการ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กาลังคน

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
2.กลไกการ
- กิดการบริหารจัดการอยางมี
บริหารจัดการพื่อ ประสิทธิภาพ
ขับคลื่อนระบบ - มีการพัฒนาระบบสนับสนุน
การจัดตังและ
ดานินการคลินิก
หมอครอบครัว ไดຌ

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

- พัฒนาพืนทีต่ ຌนแบบ
- การจัดบริการที่สอดคลຌอง
กับหลักวชศาสตร์ครอบครัว
และกณฑ์มาตรฐานการจัดตัง

- ผูຌบริหารทุกระดับขຌาใจนยบาย PCC
และสามารถดานินการอยางหมาะสม
สอดคลຌองกับบริบท
- พืนที่ตຌนแบบ PCC ระดับขต แ2 แหง
- PCC ประมินตนอง ิ3Sี
- มีการศึกษาดูงานและการแลกปลี่ยน
รียนรูຌพืนที่ PCC ตຌนแบบ
- PCC ผานการประมินรับรอง ของ
จังหวัด/ขตสุขภาพ
- PCC ขยายผลพืนที่ตຌนแบบพิ่ม แ แหง/
ขตสุขภาพ
- ประชาชนรูຌจักทีมหมอครอบครัว 5เ%
- มีคลินิกหมอครอบครัว ิผานกณฑ์ 3Sี
แ,แ7เ ทีม ิสะสมี

- มีแผนการผลิตแพทย์อบรม
ระยะสัน
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
สหวิชาชีพ

- ติดตามการบริหารจัดการ
ครุภณ
ั ฑ์ PCC
- ติดตามแผนและแนวทางการ
ใชຌงบสนับสนุน สปสช.
- การจัดบริการที่สอดคลຌอง
กับหลักวชศาสตร์ครอบครัว
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- PCC ทังระดับขตสุขภาพและระดับ
จังหวัด มีแผนการจัดตังและการบริหาร
จัดการอยางป็นระบบแบบมุงนຌนผลลัพธ์
- มีกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ PCC และ
แผนการจัดหา
- มีแผนการใชຌงบประมาณและงบจัดสรร
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ป้าหมาย
อยางมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับขตบริการ
และระดับจังหวัด

มาตรการดานินงานในพืนที่

แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
และกณฑ์มาตรฐานการจัดตัง สปสช. ิคาบริการสาธารณสุขพิม่ ติม
สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิทมี่ ีแพทย์
ประจาครอบครัวี อยางมีประสิทธิภาพ
- มีการประมินผลการดานินงาน PCC

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระดับ
ความสาเร็จการดาเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี
เกณฑ์หลัก

ขัๅนการประเมิน ิคะแนนี

1

2

3

4

มี

มี

มี

มี

จุดปฏิบัติการและ
รูปแบบการ
บริหารจัดการ

-มีจุดปฏิบตั ิการ
-มีฐานขຌอมูลการ
ลงทะบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวในขต
-มีแผนปฏิบตั ิการ

-มีจุดปฏิบตั ิการ
-มีฐานขຌอมูลการ
ลงทะบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวในขต
-มีแผนปฏิบตั ิการ
-มีการรับงบประมาณ
จากแหลงตางๆ

-มีจุดปฏิบตั ิการ
-มีฐานขຌอมูลการ
ลงทะบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวในขต
-มีขຌอมูลคุณภาพการ
ดานินงานของคลินิก
หมอครอบ ครัวของ
ขต
-มีแผนปฏิบตั ิการ
-มีการรับงบประมาณ
จากแหลงตางๆ

-มีจุดปฏิบตั ิการ
-มีฐานขຌอมูลการ
ลงทะบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวในขต
-มีขຌอมูลคุณภาพการ
ดานินงานของคลินิก
หมอครอบ ครัวของขต
-มีแผนปฏิบตั ิการ
-มีการรับงบประมาณ
จากแหลงตางๆ

กิจกรรม

มีกิจกรรมหลักอยาง
นຌอย 3 ใน 5 ประภท

มีกิจกรรมหลักอยาง
นຌอย 4 ใน 5 ประภท

มีกิจกรรมหลักครบทัง มีกิจกรรมหลักครบทัง
5 ประภท
5 ประภท

ผลลัพธ์

-มีครือขายที่
-มีครือขายที่
ประกอบดຌวยสหวิชาชีพ ประกอบดຌวยสหวิชาชีพ
ครบทุกสาขา
ครบทุกสาขา
-มีการสนับสนุนการ
ขยายหรือพัฒนา
คุณภาพพืนที่ตຌนแบบ

คณะกรรมการ
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-มีครือขายที่
ประกอบดຌวยสห
วิชาชีพครบทุกสาขา
-มีการสนับสนุนใหຌ
กิดการขยายหรือการ
พัฒนาคุณภาพพืนที่
ตຌนแบบ
- สามารถขับคลื่อน
ครือขาย ใหຌกิดผล
งานทางวิชาการ

-มีครือขายที่
ประกอบดຌวยสหวิชาชีพ
ครบทุกสาขา
-มีการสนับสนุนการ
ขยายพืนที่ตຌนแบบ
- สามารถขับคลื่อน
ครือขาย ใหຌกิดผลงาน
ทางวิชาการหรือมี
ผลงานรวมกับภาคี
ครือขายนอกกระทรวง
สาธารณสุข
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Small Success
3 เดือน

แโ เดือน
PCC ที่ปຂดดานินการใหม
แเเ% ิมีป้าหมายสะสม
แุแ7เ ทีม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน/ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

นพ.กมนทร์ ทิวทอง

6 เดือน
PCC ที่ปຂดดานินการ
ใหม 5เ%

้ เดือน

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

พญ.ดวงดาว ศรียากูล

รองผูຌอานวยการ สานักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
นายแพทย์ชานาญการ

ดร.ชัยณรงค์ สังข์จาง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
02-5901938
Planpcc@gmail.com
เ8แ-5332724
Duangdao170@gmail.com
เ98-94แแ894
Chainarong_s@yahoo.com
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(Inspection Guideline)
คณะที่ ๎ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลละองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของ รพ.สต.ติดดาว ที่ผานเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
คานิยาม
ํ. รงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ิรพ.สต.ี หมำยถึง หน่วยบริกำรสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ใน
สั งกัดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข และที่ ถ่ำยอนไปยั งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ดยไม่หมำยรวมถึ ง
ศูนย์สุขภำพชุมชน ิศสช.ี ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง ิศสม.ี และหน่วยบริกำรปฐมภูมิในรงพยำบำล ิPCU)
๒. กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. หมำยถึง กำรพัฒนำคุณภำพให้ ได้ตำมเกณฑ์คุณภำพรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพติดดำว ที่กำหนด คือ ๑ ดำว ๑ ดี ประกอบด้วย ํี บริหำรดี ๒ี ประสำนงำนดีภำคีมีส่วนร่วม
๏ี บุคลำกรดี ๐ี บริกำรดี และ ๑ี ประชำชนมีสุขภำพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
หมวด ํ กำรนำองค์กรและกำรจัดกำรดี
หมวด ๒ กำรให้ควำมสำคัญกับประชำกรเป้ำหมำยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๏ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล
หมวด ๐ กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย
หมวด ๑ ผลลัพธ์
ดยมีกำรแปลผลระดับดำว ดังนี้
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๕.๕๕
เท่ำกับ ๏ ดำว
ร้อยละ ๓๐.๐๐-๓๕.๕๕
เท่ำกับ ๐ ดำว
ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
เท่ำกับ ๑ ดำว
๏. กำรรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนำและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ
รพ.สต.ติดดำว
สูตรคานวณตัวชี้วัด ิกรณีวัดเชิงปริมำณี
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่ำนกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว อย่ำงน้อย ๏ ดำว = ิA+B+C)/D x ํ๐๐
เมื่อ A = จำนวน รพ.สต. ระดับ ๑ ดำว ิสะสมี
B = จำนวน รพ.สต. ระดับ ๐ ดำว ิสะสมี
C = จำนวน รพ.สต. ระดับ ๏ ดำว ิสะสมี
D = จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด ๕ุ๔๖๏ แห่ง
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่ำนกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ระดับ ๑ ดำว= A/D x ํ๐๐
เมื่อ A = จำนวน รพ.สต. ระดับ ๑ ดำว ิสะสมี
D = จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด ๕ุ๔๖๏ แห่ง
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเน้น
เป้ำหมำย

มำตรกำรดำเนินงำน
แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเน้นรอบที่ ํ
ํ) ทุกอำเภอแต่งตั้งทีม
ํ) มีคำสั่งแต่งตั้งทีม
ํ) จำนวนอำเภอที่มที ีมพี่
พี่เลี้ยง และทีมประเมิน
พี่เลี้ยง และกำรให้
เลี้ยงติวเข้มเพื่อเตรียม
ระดับจังหวัด ํ ทีม ํ
คำแนะนำและ
รับกำรประเมิน
อำเภอ
สนับสนุนทรัพยำกรของ
ทีมพี่เลี้ยง
๒) ทุกเขตมีกำรอบรม ครู ข ๒) ครู ข ทุกเขตสุขภำพ
๒) จำนวนเขตทีจ่ ัดอบรม
อย่ำงน้อย เขตละ ํ ครั้ง
ได้รับกำรอบรม
พัฒนำศักยภำพ ครู ข
ระดับเขต

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเน้นรอบที่ ๎
ํ) รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำร
ํ) พัฒนำ รพ.สต.ที่ยังไม่
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
ติดดำว ระดับ ๏ ดำว
ตนเองให้มีคุณภำพ
ร้อยละ ํ๐๐
อย่ำงน้อยระดับ ๏ ดำว
๒) รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ระดับ ๑ ดำว
สะสม ร้อยละ ๖๐

๒) พัฒนำ รพ.สต. ที่ผ่ำน
เกณฑ์คณ
ุ ภำพระดับ
๏-๐ ดำว เป็น ระดับ ๑
ดำว

ํ) ร้อยละของ รพ.สต. ที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
คุณภำพ รพ.สต.ติด
ดำว ระดับ ๏ ดำว

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร

ํ) ทุกอำเภอมีทีมพี่เลี้ยงให้
คำแนะนำและสนับสนุน
ทรัพยำกรในส่วนที่ขำด
เพื่อรองรับกำรประเมิน
๒) ทุกเขตสุขภำพมีครู ข ใน
กำรสนับสนุนกำรกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว

ํ) รพ.สต.มีกำรพัฒนำ ผ่ำน
เกณฑ์กำรพัฒนำ
คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว
ระดับ ๏ ดำว ร้อยละ
ํ๐๐
๒) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ ๒) รพ.สต.มีกำรพัฒนำ ผ่ำน
ผ่ำนเกณฑ์พัฒนำ
เกณฑ์กำรพัฒนำ
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว
ระดับ ๑ ดำว ิสะสมี
ระดับ ๑ ดำว สะสม
ร้อยละ ๖๐
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Small Success
๏ เดือน
ํ) ประชุมชี้แจงนยบำย
ิKickoff) ระดับประเทศ

๖ เดือน
ํ) อบรมครู ข ทุกเขตอย่ำง
น้อย เขตละ ํ ครั้ง

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อพัฒนำทีมประเมิน
ระดับเขต ิครู กี

๒) แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง/ทีม
ประเมินระดับจังหวัด ํ
ทีม ํ อำเภอ

๏) มีคู่มือแนวทำงกำร
๏) ทีมพี่เลี้ยงติวเข้มทุก รพ.
พัฒนำคุณภำพเกณฑ์
สต.เพื่อเตรียมรับกำร
รพ.สต.ติดดำว ปี ๒๑๖๒
ประเมิน

๕ เดือน
ํ) ทุก รพ.สต. มีทีมพี่เลี้ยง
คอยให้คำแนะนำและ
สนับสนุนทรัพยำกรใน
ส่วนที่ขำดแคลนเพื่อรับ
กำรประเมิน
๒) รพ.สต. ร้อยละ ํ๐๐
ิที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ี มี
กำรประเมินตนเองและ
พัฒนำ
๏) รพ.สต.ร้อยละ ๔๐
ได้รับกำรประเมิน
รพ.สต.ติดดำว ในระดับ
อำเภอ จังหวัด และเขต

ํ๒ เดือน
ํ) รพ.สต.ร้อยละ ํ๐๐
ได้รับกำรประเมิน
รพ.สต.ติดดำว ในระดับ
อำเภอ จังหวัด และเขต
๒) รพ.สต. ทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ระดับ ๏ ดำว
ร้อยละ ํ๐๐
๏) รพ.สต.ทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ระดับ ๑ ดำว
ร้อยละ ๖๐ ิสะสมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
น.ส.อัญชนำ สภณ

ตำแหน่ง/หน่วยงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำร

หมำยเลขทรศัพท์/
email address
annsopon@gmail.com

ประเดในที่รับผิดชอบ
รพ.สต.ติดดำว

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์
น.ส.อัญชนำ สภณ

ตำแหน่ง/หน่วยงำน
นายแพทย์ชานาญการ
พิศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำร

หมำยเลขทรศัพท์/
email address
Mobile. ๐๔๕-๓ํํ-๐๐๒ํ
nim.sittisak@hotmail.co.th
Tel. ๐๒-๑๕๐-ํํ๒ํ
Mobile. ๐๕๔-๕๒๏-๖๖๐๕
annsopon@gmail.com
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ประเดในที่รับผิดชอบ
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ระดับประเทศ
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ระดับประเทศ
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ิInspection Guideline)
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาครงการตามพระราชดาริ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย : มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85)
1.การวิเคราะห์สถานการณ์
องค์การอนามัยลกไดຌจัดกลุมประทศที่มีภาระวัณรคสูง ิHigh Burden Country Listsี ป็น
3 กลุมไดຌแก แี กลุมที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณรคสูง ิTBี 2ี กลุมที่มีจานวนและอัตราวัณรคที่ติดชือ
อชไอวีสูง ิTB/HIVี และ 3ี กลุมที่มีจานวนและอัตราป่วยวัณรคดือยาหลายขนานสูง ิMDR-TBี ซึ่งประทศ
ไทย ป็น แ ใน แ4 ประทศ ที่มีปัญหาวัณรคสูงทัง 3 กลุมดังกลาวมา ดยปีพ.ศ.2559 องค์การอนามัยลก
ไดຌกาหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณรค ิThe End TB Strategyี มีป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณรค ิIncidenceี ใหຌ
ต่ากวา แเ ตอแสนประชากรลกภายในปี พ.ศ. 2578 ิ2เ35ี
กระทรวงสาธารณสุขไดຌห็นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณรคระดับชาติ พ.ศ. 256เ - 2564 พื่อ
ป็ น กรอบการดานิ นงานดยมีมาตรการหลั กในการจะบรรลุ ป้ าหมายการลดอุบั ติการณ์ดังกล าวขຌางตຌน
จ าป็ น ตຌ อ ง ิแี ร ง รั ด การคຌ น หา วิ นิ จ ฉั ย และรายงานใหຌ มี ค วามครอบคลุ ม การรั ก ษา ิ Treatment
Coverageี รຌอยละ 9เ ของจานวนผูຌป่วยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ์ ิ2ี รงรัดการขຌาถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุมปราะบางและกลุมสี่ยงวัณรค ชน ผูຌสัมผัส ผูຌติดชือ อชไอวี ผูຌป่วยบาหวาน และ
ผูຌตຌองขัง แรงงานขຌามชาติใหຌครอบคลุมรຌอยละ 9เ ิ3ี ดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรคที่ตรวจพบทุกรายดຌวยแนว
ทางการดูแลผูຌป่วยป็นศูนย์กลาง ิPatient center care ีใหຌมีอัตราความสาร็จการรักษาไมต่ากว ารຌอยละ
9เ ดຌวยผลการดานินงานที่บรรลุป้าหมายทัง 3 ที่สาคัญนี จะสงผลใหຌอุบัติการณ์วัณรคลดลงอยางรวดร็วสู
ป้าหมายยุติวัณรคไดຌ
ประทศไทยมีผูຌป่วยวัณรครายใหมประมาณ แ08ุเเเ ราย หรือคิดป็น แ56 ตอประชากร
แสนคน ิWHO, Global TB Report 2เแ8ี การจะบรรลุป้าหมายยุติวัณรคนัน ประทศไทยตຌองมีอัตราลด
อุบัติการณ์ฉลี่ยรຌอยละ แ2.5 ตอปี ในขณะที่ปัจจุบันระยะ แ5 ปีที่ผานมามีอัตราลดลงของอุบัติการณ์พียง
รຌอยละ 2.7 ตอปี จากผลการดานิ นงานวัณรคที่ยังไมบ รรลุ ป้าหมายส าคัญ ชน ปี งบประมาณ 25 60
มี ผูຌ ป่ ว ยวั ณ รคขึ นทะบี ย นรั ก ษา 68ุ146 ราย คิ ด ป็ น อั ต ราความครอบคลุ ม การรั ก ษา ิTreatment
Coverageี พียงรຌอยละ 74
จากสถานการณ์ดังกลาวขຌางตຌน การดานินงานวัณรคของไทย พบปัญหาทังการวินิจฉัยและ
ตรวจพบผูຌ ป่ ว ยพียงรຌอยละ 74 ของจานวนผูຌป่ ว ยวัณรครายใหม และกลั บป็ นซาที่คาดประมาณ อีกทัง
ผลการรักษายังตຌองพิ่มความสาร็จการรักษาใหຌสูงขึน ดังนันแผนงานควบคุมวัณรคจึงกาหนดแนวทางการ
ควบคุ มรคดยมุ งนຌ น “คຌ น ใหຌ พ บ จบดຌว ยหาย พั ฒ นาระบบและครื อข าย นยบายมุ งมั่ น สรຌ างสรรค์
นวัตกรรม ทังผูຌป่วยวัณรคที่ไวตอยา ิDrug Susceptible TB:DS-TBี และผูຌป่วยวัณรคดือยา ิDrug
Resistant-TB:DR-TBี รวมทังการดานินงานผสมผสานวัณรคและอดส์ป็นสาคัญ
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2.ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราความสาร็จการรักษาวัณรคปอดรายใหม ิTB Treatment Success) ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ิขึนทะบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562ี มากกวาหรือทากับรຌอยละ 85
3.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ลาดับ
ตัวชีๅวัด
1 อั ต ราความส าร็ จ การรั ก ษาวั ณ รคปอดรายใหม (TB
Treatment Success) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ิขึน
ทะบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562ี ในภาพของ
ประทศและพืนที่
2 รຌอยละความครอบคลุมการรักษาผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับ
ป็นซา ิTB Treatment Coverage) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 85

มากกวาหรือทากับรຌอยละ 82.5
ของคาคาดประมาณจานวนผูຌป่วย
วัณรค ิ156/แสนประชากรี

4.มาตรการดาเนินงานที่สาคัญ
จากการวิคราะห์ สถานการณ์วัณรคของผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม ในปี 2558 – 256เ มี
ผลสาร็จของการรักษา รຌอยละ 82.8 84.2 และ 84.4 ตามลาดับ และมีอัตราการสียชีวิตระหวางการ
รักษา รຌอยละ 8.5 8.9 และ 8.7 ตามลาดับ สงผลใหຌอัตราความสาร็จของการรักษาวัณรคของประทศ
ไทยต่ากวาป้าหมาย นื่องจากปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ ิแี ผูຌป่วยวัณรคสียชีวิตระหวางการรักษาสูง
ิ2ี การขาดนัดรับยาอยางตอนื่อง และ ิ3ี ไมมีการติดตามประมินผลการรักษา การพัฒนานวัตกรรมและ
มาตรฐานระบบการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และการนาผูຌติ ดชือวัณรค
และผูຌป่วยวัณรคขຌาถึงระบบบริการการรักษาที่ไดຌมาตรฐาน จะทาใหຌกิดผลสาร็จของการดูแลรักษาผูຌป่วยวัณ
รค และยังป็นการควบคุมรค ดยตัดวงจรการแพรกระจายชือวัณรค และป้องกันชือวัณรคดือยา จึงนามา
สูการกาหนด 3 มาตรการ ในการรงรัดอัตราความสาร็ จของการรักษาวัณรคปอดรายใหม ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ภายใตຌยุทธศาสตร์การบริการที่ป็นลิศ ิService Excellence) แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ิService Plan)
มาตรการที่ แ ลดเสียชีวิต
ประกอบดຌวย มาตรการ 5 ดຌาน คือ
1. รงรัดการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยดຌวยวิธีการที่รวดร็วและขึนทะบียนรักษาทุกราย
2. สงตรวจพาะชือและทดสอบความไวทุกรายพื่อคຌนหา MDR/RR-TB
3. พัฒนาคุณภาพและประมินมาตรฐานการดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรคในสถานพยาบาลใหຌไดຌ
มาตรฐาน
4. ฝ้าระวัง ดูแลรักษาผูຌป่วยที่มีอาการไมพึงประสงค์จากการใชຌยา
5. พัฒนานวัตกรรมและทคนลยีการตรวจวินิจฉัยทางหຌองปฏิบัติการทางดຌานวัณรค
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนีๅ
1. รงคຌนหาและคัดกรอง ในกลุมประชากรสี่ยงตามมาตรฐานแผนงานวัณรค
2. คัดกรองและการตรวจวินิจฉัยที่รวดร็วและขึนทะบียนรักษาทุกราย
3. สงตรวจทดสอบความไวทุกรายพื่อคຌนหา MDR/RR-TB
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4. รักษาผูຌป่วยวัณรคและวัณรคดือยาทุกรายดຌวยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ และฝ้าระวัง ดูแล
รักษาผูຌป่วยที่มีอาการไมพึงประสงค์จากการใชຌยา
5. พัฒนาคุณภาพและประมินมาตรฐานการดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรคในสถานพยาบาลใหຌไดຌ
มาตรฐาน
6. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงครือขาย ตามมาตรฐานการดูแลรักษา
วัณรค
7. ดูแลรักษารครวมและอาการขຌางคียงจากการใชຌยา
8. พัฒนานวัตกรรมและทคนลยีการตรวจวินิจฉัยทางหຌองปฏิบัติการทางดຌานวัณรค
มาตรการที่ โ ลดการขาดยา
ประกอบดຌวย มาตรการ 4 ดຌาน คือ
1. ดูแลรักษาดยผูຌป่วยป็นศูนย์กลาง ิPatient Centered Care) ดูแลผูຌป่วยแบบมีพี่ลียง
ิDOT)
2. สรຌางกลไกการมีสวนรวมของชุมชน
3. ใชຌกลไก พชพ.และกลไกในระดับพืนที่ในการดูแลและติดตามการรักษาผูຌป่วยวัณรค รวมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ครือขายหนวยงานภายสวนที่กี่ยวขຌองในพืนที่
4. การชวยหลือทางดຌานสังคมและศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนีๅ
1. จัดตัง case management team ในรงพยาบาล พื่อดูแลผูຌป่วยทุกรายดຌวยทีมสหวิชาชีพ
ดยนຌนผูຌป่วยป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการรักษา ิPatient Centered Care) ดຌวยการ
DOT กระบวนการใหຌการปรึกษา การสงสริมดຌานภชนาการ การชวยหลือดຌานศรษฐกิจ
และสังคม
2. ใชຌกลไก พชพ.และกลไกในระดับพืนที่ในการดูแลและติดตามการรักษาผูຌป่วยวัณรค รวมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ครือขายหนวยงานภายสวนที่กี่ยวขຌองในพืนที่
มาตรการที่ ใ พัฒนาคุณภาพและระบบการกากับติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยวัณรค
ประกอบดຌวย มาตรการ 3 ดຌาน คือ
1. กากับ ติดตาม และประมินผลการรักษาผูຌป่วยวัณรค ิMonitoring and evaluation) ใชຌ
ระบบขຌอมูลที่มีคุณภาพในการกากับติดตามผูຌป่วยวัณรค
2. พัฒนาครือขาย ระบบขຌอมูลในการสงตอผูຌป่วยวัณรคพื่อการดูแลรักษาอยางตอนื่อง
3. ใชຌกลไกของ พรบ.รคติดตอ พ.ศ.2558 ในการกากับการขึนทะบียนและติดตามการรักษา
วัณรค
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพของสถานพยาบาลในการ
ใหຌบริการ ดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรค
กิจกรรมหลักที่สาคัญดังนีๅ
1. ใชຌทคนลยีและระบบขຌอมูลอิล็กทรอนิกส์รายบุคคล พื่อติดตามและประมินผลการรักษา
ทุกราย
2. พัฒนาศูนย์การสงตอผูຌป่วยและรายงานผลการรักษา
3. ใชຌกลไกของ พรบ.รคติดตอ พ.ศ.2558 ในการกากับการขึนทะบียนและติดตามการรักษา
วัณรค
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4. พัฒนาระบบครือขายทางหຌองปฏิบัติการ
5. ขับคลื่อนและติดตามการประมินผลดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ
6. พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพของสถานพยาบาลในการใหຌบริการ ดูแล
รักษาผูຌป่วยวัณรค
5.นิยาม

5.1 ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผูຌป่วยวัณรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
5.1.1 รั กษาหาย ิCured) หมายถึง ผูຌป่ วยวัณรคปอดที่มีผลตรวจพบชือวัณรคทาง
หຌองปฏิบัติการยืนยันมื่อริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบชือวัณรคทางหຌองปฏิบัติการอยางนຌอยหนึ่งครัง
กอนสินสุดการรักษาและในดือนสุดทຌายของการรักษา
5.1.2 รักษาครบ ิTreatment Completed) หมายถึง ผูຌป่วยวัณรคที่รักษาครบกาหนด
ดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลຌมหลว ซึ่งผูຌป่วยดังกลาวไมมีอกสารที่แสดงผลการตรวจสมหะในดือน
สุดทຌายของการรักษา ทังนีมีผลตรวจสมหะอยางนຌอยหนึ่งครังกอนสินสุดการรักษา ป็นลบรวมทังผูຌป่วยที่ไมไดຌ
ตรวจหรือไมมีผลตรวจ
5.2 ผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผูຌป่วยที่ไมคยรักษาวัณรคมากอนและผูຌป่วยที่รักษา
วัณรคนຌอยกวา 1 ดือน และไมคยขึนทะบียนในแผนงานวัณรคแหงชาติ แบงป็น 2 กลุม คือ
5.2.1 ผูຌป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบชือ ิBacteriologically confirmed: B+) หมายถึง
ผูຌป่วยที่มีผลตรวจสมหะป็นบวก อาจจะป็นการตรวจดຌวยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี
Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยลกรับรอง
5.2.2 ผูຌป่วยที่วินิจฉัยดຌวยลักษณะทางคลินิก ิClinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผูຌป่วย
ที่มีผลตรวจสมหะ ป็นลบ แตทาการวินิจฉัยดຌวยวิธีการตรวจอ็กซรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิก
ขຌาไดຌกับวัณรค
5.3. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณรครายใหม่และกลับเป็นซๅา ิTB Treatment
Coverage) หมายถึง อัตราการคຌนพบและขึนทะบียนผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็นซา ิTB Treatment
Coverage) ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561–30 กันยายน พ.ศ. 2562) ดยทียบ
กับคาคาดประมาณของประชากร ิ156/แสนประชากรี
6. สูตรการคานวณ :
6.1 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ ที่ขึๅนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ิเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561ี คานวณจาก
สูตรคานวณ = ิA/B) x แเเ
A = จานวนผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม ที่ขึนทะบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ิดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561ี ดยมีผลการรักษาหาย ิCuredี รวมกับ
รักษาครบ ิCompletedี ดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2562
B = จานวนผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม ที่ขึนทะบียน ในไตรมาสที่ แ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ิดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561ี
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6.2. ร้ อ ยละความครอบคลุ ม การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยวั ณ รครายใหม่ แ ละกลั บ เป็ น ซๅ า ิTB
Treatment Coverage) ที่ขึๅนทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ิ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30
กันยายน พ.ศ. 2562ี คานวณจาก
สูตรคานวณ = ิA/B) x แเเ
A = จานวนผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็นซา ิTB Treatment Coverage) ที่คຌนพบและ
ขึนทะบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ิแ ตุลาคม พ.ศ. 256แ–3เ กันยายน พ.ศ.
2562ี
B = จ านวนคาดประมาณการผูຌป่ วยวัณรครายใหมและกลับ ป็ นซา ิTB Treatment
Coverage) ที่ขึนทะบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ิแ ตุลาคม พ.ศ. 256แ–3เ
กันยายน พ.ศ. 2562ี คิดจากอัตรา 156 ตอประชากรแสนคน
7. กลุ่มเป้าหมาย
7.1.กลุ่มเป้าหมายในการประเมินอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ คือ
ผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหมที่ขึนทะบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ดือนตุลาคม – ธันวาคม
2561) ที่ป็นผูຌป่วยไทย ผูຌป่วยไมใชไทย และผูຌป่วยในรือนจา ที่รักษาในรงพยาบาลรัฐทังในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ไมรวมรงพยาบาลอกชน
7.2.กลุ่มเป้าหมายในการประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณรครายใหม่และ
กลับเป็นซๅา ิTB Treatment Coverage) คือ ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็นซาที่ขึนทะบียนใน
ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562) ที่ป็นผูຌป่วยไทย ผูຌป่วยไมใชไทย และผูຌป่วย
ในรือนจา ที่รักษาในรงพยาบาลรัฐทังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรงพยาบาลอกชน
8. หน่วยงานที่ดาเนินการ ประกอบดຌวย
8.1 สานักวัณรค กรมควบคุมรค รับผิดชอบดานินงานตามแผนงานควบคุมรคของประทศ
8.2 สานักงานขตสุขภาพที่ 1-12 และ สานักงานป้องกันควบคุมรคที่ 1-12 รับผิดชอบ
แผนงานควบคุมวัณรคระดับขต ิRegional Programี
8.3.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส าหนักงานสาธารณสุขอาภอ และรงพยาบาลในแตล ะ
จังหวัด ระบผิดชอบดานินการในระดับจังหวัด
9. ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณรค หมายถึง ปรแกรมบริหารจัดการรายป่วยวัณรค ิปรแกรม TBCM online)
หรือ ระบบการจัดก็บขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคผานระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผูຌป่วยที่ทางกรมควบคุมรค
กาหนด
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ตารางที่ 1 มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการ
มาตรการที่ 1 ลดการ
สียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค






แนวทาง/กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรคในสถานพยาบาลใหຌไดຌมาตรฐาน
พัฒนาและประมินมาตรฐานการรักษาผูຌป่วยวัณรคของสถานพยาบาล
ฝ้าระวังและดูแลรักษาผูຌป่วยที่มีอาการไมพึงประสงค์จากการใชຌยา
พัฒนาศักยภาพแพทย์ทางดຌานการดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรค

 คัดกรองกลุมสี่ยงวัณรคและตรวจวินิจฉัยดຌวยวิธีการ Molecular
 สงตรวจทดสอบความไวทุกรายพื่อคຌนหา MDR/RR-TB
 พัฒนานวัตกรรมและทคนลยีการตรวจวินิจฉัยทางหຌองปฏิบัติการทางดຌานวัณรค
 ดูแลรักษาดย case management team ที่ดูแลผูຌป่วยตามแนวทางผูຌป่วยป็นศูนย์กลาง ิPatient
Centered Care) ดูแลผูຌป่วยแบบมีพี่ลียง ิDOT)
 สรຌางกลไกการมีสวนรวมของชุมชน
 ใชຌกลไก พชพ.และกลไกในระดับพืนที่ในการดูแลและติดตามการรักษาผูຌป่วยวัณรค รวมกับทีม
 สหวิชาชีพ ครือขายหนวยงานภายสวนที่กี่ยวขຌองในพืนที่
 การชวยหลือทางดຌานสังคมและศรษฐกิจ
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบ  กากับ ติดตาม และประมินผลการรักษาผูຌป่วยวัณรค ิMonitoring and evaluation) ใชຌระบบขຌอมูลที่
การสงตอและติดตามการ
มีคุณภาพในการกากับติดตามผูຌป่วยวัณรค
รักษาผูຌป่วยวัณรคทุกราย  พัฒนาครือขาย ระบบขຌอมูลในการสงตอผูຌป่วยวัณรคพื่อการดูแลรักษาอยางตอนื่อง
 ใชຌกลไกของ พรบ.รคติดตอ พ.ศ.2558 ในการกากับการขึนทะบียนและติดตามการรักษาวัณรค
 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพของสถานพยาบาลในการใหຌบริการ ดูแล
รักษาผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการขาด
ยาในผูຌป่วยวัณรค
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หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
 กรมการแพทย์
 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
 กรมควบคุมรค
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 กรมการแพทย์
 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 กรมควบคุมรค
 กองบริหารการสาธารณสุข
 กรมการแพทย์
 สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 กรมควบคุมรค
 กองบริหารการสาธารณสุข
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ตารางที่ 2 มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด (Quick win)
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของ
ตัวชีๅวัด PA (Quick win)
3 เดือน
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ต ร ว จ รຌอยละ 5เ ของผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
ทดสอบความไวต อ ยา ิDST) ป็นวัณรคดือยาหลายขนานไดຌ
พื่ อ คຌ น หาผูຌ ป่ ว ยวั ณรคดื อยา ตรวจทดสอบความไวตอยา
ิMDR/RR-TB)
ิDST)*
ทุกขตสุขภาพมีการตัง
คณะกรรมการผูຌชี่ยวชาญวัณรค
ดือยาระดับขต
จัดตังกลไกการกากับการกินยา มีการจัดประชุมชีแจงแนวทาง
และติดตามรักษาอยางตอนื่อง
การจัดตัง คณะทางานบริหาร
จัดการดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
ิcase management team)
ในทุกรงพยาบาล/จังหวัด

การประเมินสาเร็จในแต่ละช่วงเวลา
6 เดือน
9 เดือน
รຌอยละ 6เ ของผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ รຌอยละ 7เ ของผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
ป็ น วั ณ รคดื อยาหลายขนานไดຌ ป็ น วั ณ รคดื อยาหลายขนานไดຌ
ต ร ว จ ท ด ส อ บ ค ว า ม ไ ว ต อ ย า ต ร ว จ ท ด ส อ บ ค ว า ม ไ ว ต อ ย า
ิDST)*
ิDST)*

12 เดือน
>รຌอยละ 8เ ของผูຌป่วยสี่ยงสูงที่
จะป็นวัณรคดือยาหลายขนานไดຌ
ต ร ว จ ท ด ส อ บ ค ว า ม ไ ว ต อ ย า
ิDST)*

จัดตังคณะทางานบริหารจัดการ จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการ จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการ
ดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
ดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
ดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
ิcase management team)
ิcase management team)
ิcase management team)
ในทุกรงพยาบาลของจังหวัด
ในทุกรงพยาบาลของจังหวัด
ในรงพยาบาลครบทุกจังหวัด
ที่มีอัตรารักษาสาร็จผูຌป่วยวัณรค ที่มีอัตรารักษาสาร็จผูຌป่วยวัณรค
ปอดรายใหม ในปี พ.ศ. 256แ
ปอดรายใหม ในปี พ.ศ. 256แ
< รຌอยละ 74.9
< รຌอยละ 84.9
ก ากั บ ติ ด ตามและประมิ น รຌอยละ 2เ ของ รงพยาบาลนอก รຌอยละ 3เ ของ รงพยาบาลนอก รຌอยละ 4เ ของ รงพยาบาลนอก >รຌอยละ 5เ ของ รงพยาบาล
ผลการรักษาดຌวยระบบขຌอมูล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
TBCM online
และอกชนี บันทึกและรายงาน และอกชนี บันทึกและรายงาน และอกชนี บันทึกและรายงาน ิรัฐและอกชนี บันทึกและ
ขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม
ขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม
ขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม
รายงานขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคใน
TBCM online
TBCM online
TBCM online
ปรแกรม TBCM online
หมายหตุ * กลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะป็นวัณรคดือยาหลายขนาน ิอຌางอิงจากแนวทางการควบคุมวัณรคประทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งไดຌแก
ิ1) ผูຌป่วยกาที่คยรักษาวัณรคมากอน ิpreviously treated patients) ไดຌแก
ิ1.1) ผูຌป่วยที่ลຌมหลวตอการรักษาดຌวยสูตรยารักษาซาหรือสูตรยาผูຌป่วยใหม ิ1.2) ผูຌป่วยที่กลับป็นซา ิ1.3) ผูຌป่วยกลับมารักษาซาหลังขาดยา
ิ1.4) ผูຌป่วยอื่นๆ ที่คยรักษามาแลຌวแตไมทราบผลการรักษาชัดจน
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10. แนวทางการตรวจติดตาม
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราความสาเร็จการรักษาวัณรคปอดรายใหม่ ิTB Treatment Success) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
อัตราความสาร็จการรักษา 1. Situation analysis : วิคราะห์
การตรวจติดตามมาตรการดานินงานตามจาก
1. รายงานผลการวิคราะห์สถานการณ์
วัณรคปอดรายใหม
สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของ 1.อกสารรายงานผลการวิคราะห์สถานการณ์
ขนาดปัญหากลุมสี่ยง/พืนที่
ิTB Treatment Success)
ปัญหา กลุมสี่ยง/กลุมป้าหมาย พืนที่ ขนาดปัญหากลุมสี่ยง/พืนที่กลุมป้าหมายและ
กลุมป้าหมายและชองวางการดานินงาน
ิที่ขึนทะบียนในไตรมาสที่ 1
ป้าหมายชองวางและปัญหาอุปสรรคที่ ชองวางการดานินงาน
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่ประกอบดຌวย
ของปีงบประมาณ 2562ี
สงผลตอการสียชีวิต การขาดยา การสง
มาตรการ แนวทางแกຌไข ปรับปรุง พัฒนา
 สถานการณ์ผูຌป่วยวัณรค M/XDR TB,
มากกวาหรือทากับรຌอยละ
ตอ การติดตามผลการรักษา และการ
พื่อลดการสียชีวิต การขาดยา พิ่มความ
TB/HIV , Treatment coverage ขนาด
85
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและ
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียน
ปัญหา กลุมสี่ยง/พืนที่กลุมป้าหมาย
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ของผูຌป่วยวัณรค และพัฒนาคุณภาพและ
 ผลการรักษาผูຌป่วยวัณรค ปี 2560 –
2. Planning จัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติ
ระบบการกากับติดตามดูแลรักษาผูຌป่วย
2561
การพื่อลดการสียชีวิต การขาดยา การ
วัณรค
 หาสาหตุ ปัจจัยที่กี่ยวขຌองที่ทาใหຌผูຌป่วย
สงตอ การติดตามผลการรักษา และการ
สียชีวิต ขาดยา อนออก ประมินผลไมไดຌ ดยแบงตาม
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและ
รวมถึงความครอบคลุมของการคຌนพบและ  ระดับอาภอ : สสอ. และ รพช./รพท/
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
รพศ
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ดยแบงตาม
 ระดับจังหวัด : สสจ.
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่ประกอบดຌวย
 ระดับอาภอ : สสอ. และ รพช./ มาตรการ แนวทางแกຌไข ปรับปรุง พัฒนา พื่อลด  ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร.
รพท/รพศ
การสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาคุณภาพและ
 ระดับจังหวัด : สสจ.
ระบบการกากับติดตามดูแลรักษาผูຌป่วยวัณรค
 ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร. ดยแบงตาม
 ระดับอาภอ : สสอ. และ รพช./รพท/รพศ
 ระดับจังหวัด : สสจ.
 ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร.
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เป้าหมาย

อัตราความสาร็จการรักษา

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
Monitoring
การตรวจติดตามมาตรการดานินงานตามจาก
กากับและติดตามการดานินงานตาม
อกสารและการสัมภาษณ์ใหຌขຌอมูลของผูຌรับผิดชอบ
แผนงานพื่อลดการสียชีวิต ลดการขาดยา ในรื่องของ
การสงตอ การติดตามผลการรักษา และ
 ผลการดานินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติ
การพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและ
การที่ประกอบดຌวย มาตรการ แนวทางแกຌไข
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ปรับปรุง พัฒนา พื่อลดการสียชีวิต การขาด
ในรอบ 6 ดือนและ 9 ดือน
ยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และ
การพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและ
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของพืนที่
ป้าหมาย
 รายงานความกຌาวหนຌา/การกากับติดตาม
ความกຌาวหนຌาการดานินงานของตัวชีวัด
มาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ ดังนี
o อัตราการสียชีวิต
o อัตราการขาดยา
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค ,
o รຌอยละความครอบคลุมการรักษาผูຌป่วย
วัณรครายใหมและกลับป็นซา
หนวยงานที่รวบรวมผลการดานินงานแตละระดับ
o ระดับอาภอ : สสอ. รพช./รพท/รพศ
o ระดับจังหวัด : สสจ.
o ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร.
Evaluation

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การตรวจติดตามมาตรการดานินงานตามจาก

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รายงานผล
 ผลการดานินงานตามมาตรการ แนวทาง
แผนงานแกຌไข ปรับปรุง พัฒนาที่กาหนด
ขึน พื่อลดการสียชีวิต การขาดยา การ
สงตอ การติดตามผลการรักษา และการ
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและ
ขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของพืนที่
ป้าหมาย
 ผลการดานินงาน/ความกຌาวหนຌา/การ
กากับติดตามความกຌาวหนຌาการ
ดานินงานของตัวชีวัด มาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ ดังนี
o อัตราการสียชีวิต
o อัตราการขาดยา
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค
o รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับ
ป็นซา
หนวยงานที่รายงานผลการดานินงานแต
ละระดับ
o ระดับอาภอ : สสอ. รพช./รพท/รพศ
o ระดับจังหวัด : สสจ.
o ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร.
 อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรค

76
เป้าหมาย
วัณรคปอดรายใหม
ิTB Treatment Success)
ิที่ขึนทะบียนในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2562ี
มากกวาหรือทากับรຌอยละ
85

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประมินผลอัตราความสาร็จการรักษา
อกสารและการสัมภาษณ์ใหຌขຌอมูลของผูຌรับผิดชอบ
ปอดรายใหม ิที่ขึนทะบียนในไตรมาสที่
ผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม ิที่ขึนทะบียนใน ในรื่อง
1 ของปีงบประมาณ 2562ี มากกวา
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562ี
หรือทากับรຌอยละ 85
 อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอด
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 85
 ผลการดานินงานของตัวชีวัด มาตรการ
รายใหม มากกวาหรือทากับรຌอยละ 85
แผนงาน/แผนปฏิบัติ ดังนี
 ผลการดานินงานตัวชีวัดของมาตรการ
o อัตราการสียชีวิต
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อลดการสียชีวิต การ
o อัตราการขาดยา
ขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และ
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค
การพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
o รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของพืนที่ป้าหมาย
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับ
หนวยงานที่รวบรวมผลการดานินงานแตละระดับ
ป็นซา
o ระดับอาภอ : สสอ. และ รพช./รพท/รพศ
o ระดับจังหวัด : สสจ.
o ระดับขต : ขตสุขภาพ และ สคร.
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11. กาหนด Small success รายไตรมาส
3 เดือน
กิจกรรม
แ. Situation analysis : วิคราะห์
สาคัญใน
สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรง
พืๅนที่
ของปัญหา กลุมสี่ยง/กลุมป้าหมาย
พืนที่ป้าหมายชองวางและปัญหา
อุปสรรคที่สงผลตอการสียชีวิต ลด
การขาดยา การสงตอ การติดตาม
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ทะบียนของผูຌป่วย วัณรค 2
โ. Planning จัดทาแผนงานพื่อลด
การสียชีวิต ลดการขาดยา การสง
ตอ การติดตามผลการรักษา และ
การพิ่มความครอบคลุมของการ
คຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วย
วัณรค
การ
แ. รายงานผลการวิเคราะห์
ประเมินผล สถานการณ์ ขนาดปัญหากลุมสี่ยง/
กิจกรรม
พืนที่กลุมป้าหมายและชองวางการ
สาคัญ
ดานินงาน
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่
ประกอบดຌวย มาตรการ แนวทางแกຌไข
ปรับปรุง พัฒนา พื่อลดการสียชีวิต
ลดการขาดยา การสงตอ การติดตาม

6 เดือน

Monitoring
กากับและติดตามการดานินงานตาม
แผนงานพื่อลดการสียชีวิต ลดการ
ขาดยา การสงตอ การติดตาม
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรคของพืนที่
ป้าหมาย

9 เดือน

Monitoring
กากับและติดตามการดานินงานตาม
แผนงานพื่อลดการสียชีวิต ลดการ
ขาดยา การสงตอ การติดตาม
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของพืนที่
ป้าหมาย

12 เดือน

Evaluation
 อัตราความสาร็จการรักษาวัณรค
ปอดรายใหม ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ิที่ขึนทะบียนในไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562ี
ในภาพของประทศและพืนที่
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 85
 รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็น
ซา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 82.5
ของคาคาดประมาณจานวนผูຌป่วย
วัณรค ิ156/แสนประชากรี

รายงานผลกากับและติดตามการ
รายงานผลกากับและติดตามการ
 อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรค
1
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปอดรายใหม มากกวาหรือทากับ
 ผลการดานินงานตามแผนงาน/  ผลการดานินงานตามแผนงาน/
รຌอยละ 85
แผนปฏิบัติการที่ประกอบดຌวย
แผนปฏิบัติการทีป่ ระกอบดຌวย
 รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
มาตรการ แนวทางแกຌไข ปรับปรุง
มาตรการ แนวทางแกຌไข ปรับปรุง
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็น
พัฒนา พื่อลดการสียชีวิต ลดการ
พัฒนา พื่อลดการสียชีวิต ลดการ ซา ิTB Treatment Coverage) ใน
ขาดยา การสงตอ การติดตาม
ขาดยา การสงตอ การติดตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ผลการรักษา และการพิม่ ความ
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 82.5
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3 เดือน
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค

เป้าหมาย
การกากับ
ติดตาม

6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
ของคาคาดประมาณจานวนผูຌป่วย
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของ
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค ของ
วัณรค ิ156/แสนประชากรี
พืนที่ป้าหมาย
พืนที่ป้าหมาย
 รายงานความกຌาวหนຌา/การกากับ  รายงานความกຌาวหนຌา/การกากับ  ผลการดานินงานของตัวชีวัด
มาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อ
ติดตามความกຌาวหนຌาการ
ติดตามความกຌาวหนຌาการ
ลดการสียชีวิต ลดการขาดยา การ
ดานินงานของตัวชีวัด มาตรการ
ดานินงานของตัวชีวัด มาตรการ
สงตอ การติดตามผลการรักษา และ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อลดการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อลดการ
การพิ่มความครอบคลุมของการ
สียชีวิต ลดการขาดยา การสงตอ
สียชีวิต ลดการขาดยา การสงตอ
คຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณ
การติดตามผลการรักษา และการ
การติดตามผลการรักษา และการ
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบ
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบ รค ของพืนที่ป้าหมาย ดังนี
และขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
และขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค o อัตราการสียชีวิต
o อัตราการขาดยา
ของพืนที่ป้าหมาย ดังนี
ของพืนที่ป้าหมาย ดังนี
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค
o อัตราการสียชีวิต
o อัตราการสียชีวิต
o รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
o อัตราการขาดยา
o อัตราการขาดยา
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับ
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค
o อัตราอนออกของผูຌป่วยวัณรค
ป็นซา
o รຌอยละความครอบคลุมการรักษา o รຌอยละความครอบคลุมการ
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับ
รักษาผูຌป่วยวัณรครายใหมและ
ป็นซา
กลับป็นซา
ทุกจังหวัด มีรายงานผลการวิคราะห์  ไมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของจังหวัด  ไมนຌอยกวารຌอยละ 90 ของจังหวัด  อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วย
สถานการณ์ และ แผนงาน/
ดานินงานตามแผนงาน/
ดานินงานตามแผนงาน/
วัณรคปอดรายใหม มากกวาหรือ
แผนปฏิบัติการ พื่อลดการสียชีวิต
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ทากับรຌอยละ 85
ลดการขาดยา การสงตอ การติดตาม  จานวนผูຌป่วยที่คຌนพบและขึน
 จานวนผูຌป่วยที่คຌนพบและขึน
 รຌอยละความครอบคลุมการรักษา
ผลการรักษา และการพิ่มความ
ทะบียนรักษาที่ป็นผูຌป่วยวัณรค
ทะบียนรักษาที่ป็นผูຌป่วยวัณรค
ผูຌป่วยวัณรครายใหมและกลับป็น
ครอบคลุมของการคຌนพบและขึน
รายใหมและกลับป็น
รายใหมและกลับป็น
ซา ิTB Treatment Coverage)
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3 เดือน
ทะบียนของผูຌป่วยวัณรค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
และรวบรวม
ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

หลักฐาน

6 เดือน
 อัตราการสียชีวิต
 อัตราการขาดยา
 อัตราอนออก
 ระดับอาเภอ : สสอ. และ รพช./
 ระดับอาเภอ : สสอ. / รพช./รพท./
รพท./รพศ. วิคราะห์ขຌอมูลในพืนที่
รพศ.
 ระดับจังหวัด : สสจ. วิคราะห์ราย  ระดับจังหวัด : สสจ.
อาภอ
 ระดับเขตสุขภาพ : สคร./ขต
 ระดับเขตสุขภาพ : สคร./ขต
สุขภาพ
สุขภาพ วิคราะห์รายจังหวัด
 ระดับประเทศ : สานักวัณรค
 ระดับประเทศ : สานักวัณรค
วิคราะห์รายขตสุขภาพ/สคร.
 ระบบขຌอมูลผูຌป่วยวัณรค
 ระบบขຌอมูลผูຌป่วยวัณรค
อิลคทรอนิกส์รายบุคคล (TBCM
อิลคทรอนิกส์รายบุคคล (TBCM
online)
online)
 ขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในระดับพืนที่  อกสารผลการดานินงานมาตรการ
ของ สสอ. / รพช./รพท./รพศ. /
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อลดการ
สสจ./สคร./สานักวัณรค
สียชีวิต ลดการขาดยา การสงตอ
การติดตามผลการรักษา และการ
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบ
และขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ของพืนที่ป้าหมาย ของ สสอ. /
รพช./รพท./รพศ. / สสจ./สคร./
สานักวัณรค
 รายงานผลการวิคราะห์สถานการณ์  รายงานผลการดานินงานมาตรการ
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9 เดือน
 อัตราการสียชีวิต
 อัตราการขาดยา
 อัตราอนออก
 ระดับอาเภอ : สสอ. / รพช./รพท./
รพศ.
 ระดับจังหวัด : สสจ.
 ระดับเขตสุขภาพ : สคร./ขต
สุขภาพ
 ระดับประเทศ : สานักวัณรค

12 เดือน
มากกวาหรือทากับรຌอยละ 82.5
 ระดับอาเภอ : สสอ. / รพช./รพท./
รพศ.
 ระดับจังหวัด : สสจ.
 ระดับเขตสุขภาพ : สคร./ขต
สุขภาพ
 ระดับประเทศ : สานักวัณรค

 ระบบขຌอมูลผูຌป่วยวัณรค
 ระบบขຌอมูลผูຌป่วยวัณรค
อิลคทรอนิกส์รายบุคคล (TBCM
อิลคทรอนิกส์รายบุคคล (TBCM
online)
online)
 อกสารผลการดานินงานมาตรการ  อกสารผลการดานินงาน
มาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อลดการ
พื่อลดการสียชีวิต ลดการขาดยา
สียชีวิต ลดการขาดยา การสงตอ
การสงตอ การติดตามผลการรักษา
การติดตามผลการรักษา และการ
และการพิ่มความครอบคลุมของ
พิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบ
การคຌนพบและขึนทะบียนของ
และขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ผูຌป่วยวัณรคของพืนที่ป้าหมาย
ของพืนที่ป้าหมาย ของ สสอ. /
ของ สสอ. / รพช./รพท./รพศ. /
รพช./รพท./รพศ./ สสจ./สคร./
สสจ./สคร./สานักวัณรค
สานักวัณรค
 รายงานผลการดานินงานมาตรการ  รายงานผลการดานินงานมาตรการ
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
การรายงาน วัณรค แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อการลด
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อการลด
แผนงาน/แผนปฏิบัติ พื่อการลด
ผล
การตาย การขาดยา และพัฒนา
การตาย การขาดยา และพัฒนา
การตาย การขาดยา และพัฒนา
 รายงานความกຌาวหนຌารายไตรมาส
ระบบการสงตอของพืนที่ป้าหมาย
ระบบการสงตอของพืนที่ป้าหมาย
ระบบการสงตอของพืนที่ป้าหมาย
ของการดานินงานแผนงานควบคุม
วัณรค
 รายงานความกຌาวหนຌารายไตรมาส  รายงานความกຌาวหนຌารายไตรมาส  รายงานความกຌาวหนຌารายไตรมาส
ของการดานินงานแผนงานควบคุม
ของการดานินงานแผนงานควบคุม
ของการดานินงานแผนงานควบคุม
วัณรค
วัณรค
วัณรค
หมายเหตุ
1. ผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหม ที่ขึนทะบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ดยมีผลการรักษาหาย ิCured) รวมกับรักษาครบ
ิCompleted) ดยครบรอบรายงานผลการรักษาไมกินวันที่ 30 กันยายน 2562 พื่อนาผลการรักษา ิOutcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสินดือนกันยายน 2562
2. พืนที่ป้าหมาย : ระดับจังหวัดวิคราะห์รายอาภอ ระดับขตสุขภาพ/สคร.วิคราะห์รายจังหวัด ระดับประทศวิคราะห์รายขตสุขภาพ/สคร.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

81
12. ผู้กากับตัวชีๅวัดและผู้ประสานงานด้านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตรวจราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมรค สานักวัณรค
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผูຌอานวยการสานักวัณรค

นายอรรถกร จันทร์มาทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหนຌากลุมพัฒนาองค์กรและจัดการความรูຌ
สานักวัณรค

นางสาววิลาวรรณ สมทรง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหนຌากลุมฝ้าระวังและพัฒนาขຌอมูลวัณรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
ทรศัพท์ที่ทางาน : เ2-2แ22279
ทรสาร : เ2-2แ25935
Email: phalin1@hotmail.com
ทรศัพท์มือถือ : 0925045547
ทรศัพท์ : เ2 2แ2 2279 ตอ แ2แแ
ทรสาร : เ2-2แ25935
Email: auttagorn@gmail.com
ทรศัพท์มือถือ 0969824196
ทรศัพท์ : เ2 2แ2 2279
ทรสาร : เ2-2แ25935
Email: swillwan@yahoo.com
ทรศัพท์มือถือ

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ
ผูຌกากับตัวชีวัดระดับกรม

ผูຌประสานงานตัวชีวัด

ผูຌประสานงานดຌานการรวบรวมขຌอมูล
และตรวจสอบคุณภาพขຌอมูล
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ิRDUี และร้อยละของรงพยาบาล
ที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
ร้อยละของรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ิRDUี
คานิยาม:
การใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผ ล ิRDUี หมายถึง การใชຌยาดยมีขຌอ บ งชี ป็ นยาที่มี คุณภาพมี
ประสิทธิผลจริง สนับสนุนดຌวยหลักฐานที่ชื่อถือไดຌ ใหຌประยชน์ทางคลินิกหนือกวาความสี่ยงจากการใชຌยา
อยางชัดจน มีราคาหมาะสม คุຌมคาทางหลักศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใชຌยาในขนาดที่พอหมาะกับผูຌป่วยใน
แตละกรณี ดຌวยวิธีการใหຌยาและความถี่ในการใหຌยาที่ถูกตຌอง ตามหลักกณฑ์ภสัชวิทยา ดຌวยระยะวลาที่
หมาะสม ผูຌป่วยใหຌการยอมรับและสามารถใชຌยาดังกลาวไดຌอยางถูกตຌองและตอนื่อง
การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ิRDUี ป็นการประมินรงพยาบาล/ครือขายบริการ
สุขภาพระดับอาภอ ซึ่งประกอบดຌวยการประมิน RDU Hospital และ RDU PCU
 RDU Hospital หมายถึง การประมินการใชຌยาอยางสมหตุสมผลของรงพยาบาลแมขาย
ิรพศ./รพท./รพช.ี
 RDU PCU หมายถึง การประมินการใชຌยาอยางสมหตุสมผลของหนวยบริการปฐมภูมิลูก
ขาย ิรพ.สต.และหนวยบริการปฐมภูมิที่รียกชื่ออื่นี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด
 รายการขຌอมูล แ: A1
 รายการขຌอมูล 2: A2
 รายการขຌอมูล 3: B
สูตรการคานวณ

=
จานวนรงพยาบาลที่ผาน RDU ขันที่ แ
=
จานวนรงพยาบาลที่ผาน RDU ขันที่ 2
=
จานวนรงพยาบาลทังหมด
รຌอยละรงพยาบาลที่ผาน RDU ขัน แ = (A1/B )x 100
รຌอยละรงพยาบาลที่ผาน RDU ขัน 2 = (A2/B) x 100

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการ
แนวทางการตรวจติดตาม
ดาเนินการ
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ และ2
รพ.ที่ใชຌยา 1. รงพยาบาล RDU ขัๅน แ หมายถึงการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนีๅ
อยางสม สงสริมการใชຌยา
RDU Hospital
หตุผล:
อยางสมหตุผล 1.ตัวชีวัดที่ แ รຌอยละรายการยาที่สั่งใชຌยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ดังนี รพ.ระดับ A≥75%,
RDU ขันที่ ตามกุญแจ
’≥8เ%, Mแ-M2≥85%, Fแ-F3≥9เ%
แ และ 2 PLEASE
2.ตัวชีวัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับคลื่อนการดานินงาน RDU ดยคณะกรรมการ PTC อยาง
2. รพ.สต.
ตอนื่อง พื่อใหຌกิดการนานยบายไปสูการปฏิบัติ ิผานกณฑ์ระดับ 3ี
สงสริมการใชຌยา 3.ตัวชีวัดที่ 3 จัดทาฉลากยามาตรฐาน ที่มีชื่อยาภาษาไทย และคาตือนในยา แ3 กลุม ิผาน
ปฏิชีวนะอยาง กณฑ์ระดับ 3ี
รับผิดชอบ
4.ตัวชีวัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียารงพยาบาล ที่ยังคงอยูไมกิน แ รายการ
จากรายการยาที่กาหนด 8 รายการ ิผานกณฑ์ระดับ 3ี
5. ตัวชีวัดที่ 5 มีการดานินงานสงสริมจริยธรรมการจัดซือ และสงสริมการขายยา ิผานกณฑ์
ระดับ 3ี
RDU ขัๅน โ หมายถึงการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนีๅ
RDU Hospital
1. ผลการดานินงานตามตัวชีวัด จานวน 5 ตัวชีวัดตาม RDU ขันที่ แ
2. อัตราการใชຌยาปฏิชีวนะในกลุมรคติดชือทางดินหายใจสวนบน รคอุจาระรวงฉียบพลัน แผล
สดอุบัติหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาหนดคลอดทางชองคลอด ไมกินคาฉลี่ยของประทศทัง
4 ตัวชีวัด กณฑ์ตัวชีวัดปี 2562 มีรายละอียดดังนี
a. กลุมรคติดชือทางดินหายใจสวนบน และหลอดลมอักสบฉียบพลันในผูຌป่วยนอก
รพศ./รพท. ≤ 30% และ รพช. ≤ 20%
b. กลุมรคอุจจาระรวงฉียบพลันในผูຌป่วยนอก ≤ 20%
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
รงพยาบาล มีการ
ดานินการการสงสริม
RDU PCU
รพ.สต.ในอาภอ ≥4เ% การใชຌยาอยางสมหตุผล
ผานกณฑ์ป้าหมายการ ทังรงพยาบาล และ
ใชຌยาปฏิชีวนะทัง 2 กลุม หนวยบริการระดับปฐม
รค คือ รคติดชือทางดิน ภูมิ ตามป้าหมาย
RDU ขันที่ แ ≥ รຌอยละ
หายใจสวนบน และรค
95
อุจจาระรวงฉียบพลัน
RDU ขันที่ 2 ≥ รຌอยละ
2เ

RDU PCU
รพ.สต.ในอาภอ ≥60%
ผานกณฑ์ป้าหมายการ
ใชຌยาปฏิชีวนะทัง 2 กลุม
รค คือ รคติดชือทางดิน
หายใจสวนบน และรค
อุจจาระรวงฉียบพลัน
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เป้าหมาย

มาตรการ
แนวทางการตรวจติดตาม
ดาเนินการ
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ และ2
c. กลุมรคบาดแผลสดจากอุบัติหตุในผูຌป่วยนอก และฉุกฉิน ≤ 50%
d. หญิงคลอดปกติทางชองคลอด ≤ 15%
3. การใชຌยา NSAIDs ผูຌป่วยรคไตรือรังระดับ 3 ขึนไป ≤ 10%
4. การใชຌยา glibenclamide ในผูຌป่วยสูงอายุ หรือไตทางานบกพรอง (eGFR<
60ml/min/173m2) ≤ 5%
5. การไมใชຌยาที่หຌามใชຌในสตรีตังครรภ์ ไดຌแก warfarin*, statins, ergots (* ยกวຌนกรณีใส
mechanical heart valve)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

85
Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

RDU ขันที่ แ ≥ รຌอยละ 80 RDU ขันที่ แ ≥ รຌอยละ 85 RDU ขันที่ แ ≥ รຌอยละ 90 RDU ขันที่ แ≥ รຌอยละ 95
RDU ขันที่ 2 ≥ รຌอยละ 10 RDU ขันที่ 2 ≥ รຌอยละ แเ RDU ขันที่ 2 ≥ รຌอยละ แ5 RDU ขันที่ 2 ≥รຌอยละ 2เ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แ. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา และกองสงสริมงานคุຌมครองผูຌบริภคดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในสวนภูมิภาคและทຌองถิ่น
2. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
2. ภญ.นุชรินธ์ ตมาชา
3. ภญ.สรียา วชวิฐาน
4. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
5. ภญ.คริสตินา ลีสุรพลานนท์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ภสัชกรชานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข
ภสัชกรชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภสัชกรชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภสัชกรชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภสัชกรปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทรศัพท์/email

ประเด็นรับผิดชอบ

เ2 590 1628
praecu@gmail.com
02 590 7155
nuchy408@gmail.com
เ2 59เ 7392
swech@fda.moph.go.th
เ2 59เ 7แ55
pharmui30@gmail.com
เ2 590 7395
christina.lee@fda.moph.go.th

RDU
RDU
RDU
RDU
RDU

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
2. ภญ.สรียา วชวิฐาน
3. ภญ.คริสตินา ลีสุรพลานนท์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ภสัชกรชานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข
ภสัชกรชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภสัชกรปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทรศัพท์/email

ประเด็นรับผิดชอบ

เ2 590 1628
praecu@gmail.com
เ2 59เ 7392
swech@fda.moph.go.th
เ2 590 7395
christina.lee@fda.moph.go.th

AMR
RDU
RDU
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ร้อยละของรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
คานิยาม:
1. AMR : เชืๅอดืๅอยาต้านจุลชีพ ิAntimicrobial resistanceี
2. ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ิIntegrated AMR Management System) ป็น
การดานินงาน 5 กิจกรรมสาคัญ ไดຌแก ิแี กลไกการจัดการชือดือยาอยางบูรณาการ ิ2ี การฝ้าระวังชือ
ดือยาทางหຌ องปฏิบัติการ ิ3ี การควบคุม กากับ ดูแลการใชຌยาตຌานจุลชีพ ิ4ี การฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการติดชือในรงพยาบาล ิ5ี การวิคราะห์/สังคราะห์ขຌอมูลอยางบูรณาการ
3. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจราชการ จากการประมินตนอง ิself assessment) ผานระบบรายงาน
กองบริหารการสาธารณสุข ปีละ 2 ครัง ดยมีคะแนนต็ม 5เเ คะแนน
4. การแปลผล จะแบงป็น 4 ระดับ ดังนี
ระดับ

ระดับ แ
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

การแปลผลการประเมิน

มีการดานินการไดຌไมพียงพอ ิInadequateี
มีการดานินการพืนฐาน ิbasicี
มีการดานินการปานกลาง ิIntermediateี
มีการดานินการขันสูง ิAdvanceี

คะแนนเต็ม 5เเ คะแนน

0 - แ5เ คะแนน
≥ แ50 – 25เ คะแนน และขຌอบังคับ Basic > 0 คะแนน
≥ 25เ – 35เ คะแนน และขຌอบังคับ Intermediate > 0 คะแนน
≥ 35เ – 5เเ คะแนน

สูตรคานวณตัวชีๅวัด
A = จานวนรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ ระดับ Intermediate
B = จานวนรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ทังหมด
สูตรการคานวณ :
รຌอยละรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR
อยางบูรณาการ
( A/B ) x 100
ระดับ Intermediate

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

เป้าหมาย
รงพยาบาล
ที่มีระบบ
การจัดการ
AMR อยาง
บูรณาการ

มาตรการดาเนินการ
ิแี พัฒนากลไกการ
จัดการชือดือยาอยาง
บูรณาการ

ิ2ี พัฒนาระบบการ
ฝ้าระวังชือดือยาทาง
หຌองปฏิบัติการ

แนวทางการตรวจติดตาม
รายละเอียดการประเมิน 5 กิจกรรมสาคัญ
หมายหตุ ึ ป็นขຌอบังคับขัน basic
สามารถ download แบบประมินตนอง ไดຌทาง
https://goo.gl/qtJLuv
1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
ิGovernance mechanism on AMR) ิแเเ
คะแนนี
(1) คณะกรรมการที่ มี บทบาทดຌ านการจั ดการ
AMR ึ
(2) มีการประชุมอยางสม่าสมอ ึ
(3) ป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดจน ึ
(4) แผนการขับคลื่อนมาตรการ AMR ึ
(5) การก ากั บ ติ ด ตามขຌ อ มู ล วิ  คราะห์ และ
สรุปผลความกຌาวหนຌาในการดานินงาน
(6) รงพยาบาลใหຌการสนับสนุนดຌานงบประมาณ
อุ ปกรณ์ ครื่ องมื อ และบุ คลากร พื่ อการแกຌ ไข
ปัญหา
(7) มีการจัดการ AMR อยางบูรณาการในระดับ
ขต พื่อใหຌระบบมีความขຌมแข็งและยั่งยืน

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ิแเเ คะแนนี
(1) การตรวจ identify ชื อแบคที รี ยตาม
มาตรฐาน ึ
(2) การลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของ
ชือตามมาตรฐานึ
(3) ระบบ Lab Alert ึ
(4) ระบบการฝ้าระวังพิศษในชือดือยาสาคัญ
สอดคลຌ อ งกั บ การฝ้ า ระวั งทางระบาดวิ ท ยา
ระดับประทศ
ิ3ี พัฒนาระบบการ
(5) การจัดทา Antibiogram ตามมาตรฐานอยาง
ควบคุม กากับ ดูแลการ
นຌอยปีละ 1 ครัง
ใชຌยาตຌานจุลชีพ
(6) การรายงานการฝ้ า ระวั ง ชื อดื อยาทาง
ิAntimicrobial
หຌองปฏิบัติการ
stewardshipี
(7) ระบบบั นทึ กผลหຌ องปฏิ บัติ การจุ ลชี ววิ ทยา
แบบอิล็กทรอนิกส์
(8) มีการพัฒนาระบบฝ้าระวังทางหຌองปฏิบัติการ
อยางตอนื่อง ชน CQI, R2R
(9) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานชื่อมยงกับ
ระดับประทศ ิNARSTี
(10) การประสานความรวมมือในการขับคลื่อน
รวมกับขตสุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สคร.ขต
3. การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในรงพยาบาล
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
จานวน รพ.ที่มีระบบการ
จัดการ AMR
คะแนน
อยางบูรณาการระดับ
Intermediate
ไมนຌอยกวา
รຌอยละ 2เ
5
แเ
แเ
แเ
2เ
2เ
25

แเ
5
แเ
แเ
แเ
2เ
แเ
แเ
5
แเ
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินการ
ิ4ี พัฒนาระบบการ
ฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการติดชือใน
รงพยาบาล ิIPCี

ิ5ี พัฒนาการจัดการ
สารสนทศพื่อ
วิคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและการพัฒนา
ระบบของรงพยาบาล

แนวทางการตรวจติดตาม
ิแเเ คะแนนี
(1) การวางระบบการคัดลือก กระจาย และควบคุม 5
กากับดูแลการใชຌยาในรงพยาบาล และในครือขาย ึ
(2) การขับคลื่อนและกากับติดตามมาตรการลด
การใชຌยาในรค/ภาวะ ไดຌแก RI, AD, FTW, APL ึ 5
(3) การติดตามปริมาณและมูลคาการใชຌยาตຌานจุลชีพ ึ

(4) การกาหนดแนวทางการรักษา/ขຌอแนะนาในการ
ลื อกใชຌ ยาปฏิ ชีวนะในรคติ ดชื อที่ พบบ อย และ
กากับใหຌมีการปฏิบัติตามแนวทาง ึ
(5) การติดตามและประมินการใชຌยาปฏิชีวนะที่มี
ฤทธิ์กวຌางหรือสงวนสาหรับชือดือยา ึ
(6) มาตรการพรຌ อ มแนวปฏิ บั ติ ใ นการใชຌ ย า
ปฏิชีวนะอยางหมาะสม
(7) การสอนและฝຄกอบรมทักษะ
(8) ระบบคอมพิ วตอร์ที่ สนับสนุ นการตัดสินใจ
ลือกใชຌยาอยางหมาะสม
(9) มีการประมินผลที่สอดคลຌองตามาตรการที่ใชຌ
รวมทังสรุปการดานินงานและสะทຌอนกลับ
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชืๅอใน ร.พ.
ิแเเ คะแนนี
(1) จานวนพยาบาล ICN ที่พียงพอ ึ
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อยางสม่าสมอ ึ
(3) รงพยาบาลมี ครงสรຌ างพื นฐานอื อต อการ
จัดการ AMR ึ
(4) IPC guideline ึ
(5) ระบบการรับ-สงตอผูຌป่วยติดชือดือยา
(6) การจัดการมื่อกิดการระบาด ิOutbreakี
(7) การรวมคิดดยผูຌปฏิบัติที่ทางานหนຌางาน และ
มีการประมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ
(8) การสอนและฝຄกอบรมทักษะ
(9) มีการฝ้าระวังการติดชือในรงพยาบาล ิHAI
Surveillanceี
(10) การติดตามสถานการณ์การพบชือดือยา ทัง
colonization และ infection
(11) มีการก ากั บติ ดตาม วิ คราะห์ และสรุ ปผล
ความกຌาวหนຌาในการดานินงาน IPC
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ
AMR ของรงพยาบาล และนาไปสู่มาตรการของ
รงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณา
การ ิแเเ คะแนนี
(1) การวิคราะห์และสรุปสถานการณ์ปญ
ั หาชือดือ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินการ

แนวทางการตรวจติดตาม
ยาของรงพยาบาล
(2) การวิคราะห์และการจัดการระบบของ
รงพยาบาลในการดานินงานกีย่ วกับชือดือยา
(3) การตอบสนองตอการระบาดของชือดือยา
ในรงพยาบาล
(4) การพัฒนาอยางตอนื่อง

Small Success
3 เดือน

6 เดือน

3เ
แเ
แเ

9 เดือน

AMR ขัน Intermediate≥ 10 %

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

12 เดือน
AMR ขัน Intermediate≥ 20 %

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข
หนวยงานรวม: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมควบคุมรค ิสานักระบาด และสถาบันบาราศนราดูรี
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

น.ส.ไพรา บุญญะฤทธิ์

ภสัชกรชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข

ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี่ยวชาญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นางวราภรณ์ ทียนทอง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิศษ
สถาบันบาราศนราดูร

ทรศัพท์/email

ประเด็นรับผิดชอบ

ทรศัพท์ที่ทางาน : เ2-59เแ628
ทรศัพท์มือถือ : เ92-3953289
ทรสาร : เ2-59เแ64แ
praecu@gmail.com
ทรศัพท์ที่ทางาน : เ2-95แเเเเ
ตอ 993เ2
ทรศัพท์มือถือ : เ87-7เ5954แ
ทรสาร : เ2-95แแ486
wantana.p@dmsc.mail.go.th
ทรศัพท์ที่ทางาน : เ2-5903652
ทรศัพท์มือถือ : 081-3465980
ทรสาร : 02-5903443
varaporn.thientong2@gmail.com

การควบคุม กากับ
ดูแลการใชຌยาตຌาน
จุลชีพ
การฝ้าระวังชือ
ดือยาทาง
หຌองปฏิบัติการ
การฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมการติดชือ
ในรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ภสัชกรชานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี่ยวชาญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละ โเ ของผู้ติ ดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ ละระบบ
ได้รับการติดตามต่อเนื่อง แ ปี ิRetention rate)
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด :
จากรายงาน WORLD DRUG REPORT 2017 ไดຌประมาณการผูຌติดยาสพติดทั่วลก ปี 2015
พบวายาสพติดที่สาคัญ ๆ ที่ไดຌรับความนิยมนันมีผูຌติดกัญชา 183 ลຌานคน สารสกัดจากฝຂດน 35 ลຌานคน
ยาบຌา-สารกระตุຌนตาง ๆ 37 ลຌานคน ยาอี 22 ลຌานคน ยาแกຌปวด-ยานอนหลับ 18 ลຌานคน และคคน 17
ลຌานคน
สาหรับประทศไทยถือการแกຌไขปัญหายาสพติดป็นวาระแหงชาติ และในดຌานการบาบัดรักษาผูຌ
สพผูຌติดยาสพติดกาหนดใหຌป็นบทบาทภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ดยการมีสวนรวมกับภาคี
ครือขายทุกภาคสวน ดยพบวามีผูຌป่วยขຌารับการบาบัดรักษาประมาณฉลี่ยปีละ 250,000 -300,000
ราย ยาสพติดที่ป็นปัญหาสาคัญมากที่สุดยังป็น ยาบຌา ยาไอซ์ กัญชา พืชกระทอม และ ฮรอีน ป็นกลุม
อายุต่ากวา 24 ปี มากที่สุดคืออายุ 15-19 ปี ถึง รຌอยละ 40 ปี ในปี 2561 ที่ผานมามีผูຌป่วยยาสพติดขຌา
รับการบาบัดรักษา จานวน 197,461 ราย ป็นระบบสมัครใจ รຌอยละ 52.5 ระบบบังคับบาบัด รຌอยละ
36.9 และระบบตຌองทษรຌอยละ 10.6
ในปีงบประมาณ 2562 มีป้าหมายการบาบัดฟื้นฟู จานวน 219,275 ราย ระบบสมัครใจ จานวน
136,725 ราย ิสถานพยาบาล 91,500 ราย ศูนย์ปรับปลี่ยนฯ 40,000 ราย การบาบัดดยการมีสวน
รวมของชุมชน หรือ Community Based Treatment and Rehabilitation จานวน 4,5เเ รายี ระบบ
บังคับบาบัด 56,550 ราย ิไมควบคุมตัว 36,000 ราย ควบคุมตัว 20,550 รายี และตຌองทษ 26,000
ราย ิราชทัณฑ์ 23,000 ราย กรมพินิจฯ 3,000 รายี และ ดยมีจุดนຌนการดานินงานในปี 2562 ใน
รื่องการสรຌางความรอบรูຌ ิLiteracyี ของประชาชนในดຌานการป้องกันปัญหายาสพติด การปรับปรุงกฎหมาย
ใหຌกิดความสมดุลหมาะสม การพิ่มการขຌาถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการพัฒนาและรับรอง
คุ ณ ภาพสถานพยาบาล/สถานฟื้ น ฟู ผูຌ ติ ด ยาสพติ ด การลดอั น ตรายจากการสพสารสพติ ด ิ Harm
Reduction) และการบ าบั ด ฟื้ น ฟู  ดยชุมขนป็ น ศูน ย์ กลาง ิCBTxี ดยมีป้ าหมายใหຌ กิ ดรู ป แบบการ
ดานินการในทุกจังหวัดและพืนที่ที่มีการแพรระบาดสูง ผานกลไกการดานินงานของประชารัฐ ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบยาสพติดระดับจังหวัด/อาภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี สู
ป้ า หมายใหຌ  กิ ด กระบวนการบ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู อ ย า งรอบดຌ า นครบวงจร ไรຌ ร อยต อ ิSeamless
Comprehensive health care) พื่อใหຌผูຌป่วยสามารถใชຌชีวิตในสังคมไดຌอยางปกติสุข สังคมและประทศชาติ
ปลอดภัยจากยาสพติด
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คานิยาม : ผูຌติดยาสพติด ิประมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ.v2 มีคะแนนประมิน 27 ขึนไป จาแนกป็น
ผูຌติดิDependence) ทุกระบบที่ขຌารับการบาบัดรักษาไดຌรับการติดตามดูแลตอนื่อง 1 ปี หลัง
จาหนาย
สูตรการคานวณตัวชีๅวัด:
รอยละของผูติดยาสพติดที่บาบัดครบตามกณฑที่กาหนดของแตละระบบ และไดรับการ
ติดตามตอนื่อง แ ป ิRetention rate) = ิA/B) x แเเ
A = จานวนผูຌติดยาสพติดที่ไดຌรับการบาบัดรักษาทุกระบบที่ไดຌรับการติดตามดูแลตอนื่อง
1 ปี หลังจาหนาย
B = จานวนผูຌติดยาสพติดทุกระบบที่ไดຌรับการบาบัดรักษาและจาหนายทังหมด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ ๑
1.ผูຌใชຌ ผูຌสพ ผูຌตดิ ยาสพ - การแตงตัง
ติดไดຌรับการบาบัดฟื้นฟู คณะกรรมการดຌานการ
และติดตามดูแลชวยหลือ บาบัดฯ ระดับจังหวัดที่
ตอนื่องในมิติสุขภาพ
ครอบคลุมภาคี
แบบครบวงจรไรຌรอยตอ ครือขายที่กี่ยวขຌอง
ิSeamless
ดยมีบทบาทหนຌาที่
Comprehensive health ครอบคลุมการบาบัด
care) ตามหลักสิทธิ
ในชุมชน การบาบัด
มนุษยชน
ฟื้นฟูทุกระบบ รวมทัง
การลดอันตรายจากยา
สพติด
- การแตงตัง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ิสาขายาสพติดี
ระดับจังหวัด
- นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุนการ
ดานินงาน
ยาสพติด
- การจัดทาแผนบูรณา
การดานินงานดຌานการ
บาบัดฟื้นฟูฯ ระดับ
จังหวัด ที่ครอบคลุม
แผนงานดຌานการ
บาบัดรักษาทุกระบบ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- อกสารคาสั่งคณะกรรมการดຌานการบาบัดฯ ระดับ
จังหวัดที่ครอบคลุมภาคีครือขายที่กี่ยวขຌอง
- รายงานการประชุมที่ระบุการมอบหมายหนຌาที่ความ
รับผิดชอบของภาคีครือขายที่กีย่ วขຌอง
- รูปแบบ/วิธีการ การสนับสนุน ิคน งิน ของี ของ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ิจากการสัมภาษณ์
จຌาหนຌาที่ี
- หลักฐานกระบวนการจัดทาแผนการดานินงานดຌาน
การบาบัดฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด และระดับขตสุขภาพ
แบบบูรณาการ
- แนวทาง/แผนการดานินงานการระบบบริการ การ
รับสงตอผูຌป่วยยาสพติด ทุกระบบดยฉพาะ กลุมทีม่ ี
ภาวะวิกฤติฉุกฉินทางยาสพติด กลุมที่มีรครวม/รค
แทรกซຌอนทางจิต กลุมยุงยากซับซຌอน
- กาหนดบทบาทหนຌาที่ของหนวยงานแตละระดับ
รวมทังบทบาทดຌานการดานินงานความรวมมือและ
กากับดูแลหนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขทัง
ภาครัฐและอกชน
- รายงานขຌอมูลผลการดานินงานดຌานการบาบัด ิใชຌ
ฐานขຌอมูล บสต.ี และขຌอมูลผลการดานินงานของ
จังหวัดตามรอบการตรวจ ราชการรอบที่ 1

- มีคาสั่งแตงตัง
คณะกรรมการดຌานการ
บาบัดฯ ระดับจังหวัด
และขตสุขภาพที่
ครอบคลุมภาคีครือขาย
ที่กี่ยวขຌอง ที่มีบทบาท
หนຌาที่ครอบคลุม
การบาบัดฟื้นฟูทุกระบบ
และลดอันตรายจากยา
สพติด รวมทังการ
พัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
และการพัฒนาบุคลากร
- มีแผนบูรณาการ
ดานินงานบาบัดฟื้นฟูฯ
ระดับจังหวัด ระดับขต
สุขภาพที่ครอบคลุม
บทบาทภารกิจ และมี
การสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร
อยางพียงพอ
- ผูຌป่วยยาสพติดใน
พืนที่จังหวัดและขต
สุขภาพ ไดຌขຌาถึงบริการ
การป้องกัน บาบัดรักษา
ฟื้นฟู อยางมีคุณภาพ
ครบวงจร ไรຌรอยตอ
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
การลดอันตรายจาก
ยาสพติด การบาบัด
ฟื้นฟูดยชุมชนป็น
ศูนย์กลาง ิCBTx) ที่
บูรณาการกับ
ทีม พชอ. แผนการ
พัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
และแผนการพัฒนา
บุคลากร
- มีการกาหนด
มาตรฐานและระบบ
บริการ และการรับสง
ตอผูຌป่วยอยางครบ
วงจร ภายในจังหวัด
และขตสุขภาพที่
มุงนຌนการบริการ
ครอบคลุม
 การป้องกัน การคัด
กรอง และใหຌการ
ชวยหลือบืองตຌนใน
รพ.สต. และสงตอ
พื่อรับการ
บาบัดรักษา
 การจัดการผูຌป่วย
จิตวชยาสพติดที่มี
ความสีย่ งสูงตอการ
กอความรุนแรง
ิSMI-V)
 การปຂดบริการ
ผูຌป่วยในสาหรับ
ผูຌป่วยที่มีภาวะวิกฤติ
ยาสพติดและระยะ
บาบัดดຌวยยาในรพ.
ระดับ A/S และ M1
 จัดระบบบริการการ
ฟื้นฟูระยะยาวแบบ
ผูຌป่วยใน สาหรับ
กลุมยุงยากซับซຌอน
รวมกับสถานฟื้นฟู
นอกกระทรวง

แนวทางการตรวจ ติดตาม
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ดยฉพาะในกลุมยุงยาก
ซับซຌอน กลุมติดรุนแรง
รือรัง กลุมใชຌยาสพติด
ดຌวยวิธีฉีด กลุมผูຌป่วยจิต
วชยาสพติดที่มีความ
สี่ยงสูงตอการกอความ
รุนแรง ิSMI-V)
- กิดระบบการดูแลดย
การมีสวนรวมของชุมชน
ิCBTxี ตังแตการคຌนหา
คัดกรอง บาบัดรักษา
และการติดตามดูแล
ชวยหลือตอนื่อง และ
การฟื้นฟูสภาพทาง
สังคม
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มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
สาธารณสุข
 ผลักดันการติดตาม
ตอนื่องและการ
ฟื้นฟูสภาพทาง
สังคม
- รายงานผลการ
ดานินงานตามตัวชีวัด
ตามรอบการตรวจ
ราชการ ิจานวนผูຌป่วย
ที่ไดຌรับการบาบัดรักษา
ทียบกับป้าหมาย
ผลสาร็จของการ
บาบัดตามตัวชีวัดี

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ ๒
พืนที่มีการดานินงานอยาง - วิคราะห์สรุปผลการ
ตอนื่อง ยั่งยืน และบูรณา ดานินงาน และปัญหา
การ ตามบริบทและสถาน อุปสรรคและแนว
การของแตละพืนที่
ทางการแกຌไขตลอดจน
การสนอแนะในชิง
นยบายในระดับพืนที่
และระดับนยบาย
สวนกลาง
- สรุปแผนและผลการ
ดานินงานและ
ปัญหาอุปสรรค
ครอบคลุมประด็น
ดຌาน
แี การบาบัดรักษา
ฟื้นฟูและการสงตอ
อยางครบวงจร ไรຌ
รอยตอ ิSeamless
Comprehensive
health care)
2ี การลดอันตราย
จากยาสพติด ิHarm
reductionี
3ี การพัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ิHA
ยาสพติดี
4ี การพัฒนา

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- รายงานสรุปผลการดานินงานและขຌอสนอแนะ พื่อการ
กาหนดแผนการดานินงานในพืนที่ รวมทังขຌอสนอชิง
นยบายในระดับจังหวัด ระดับขตสุขภาพ และระดับประทศ
- รายงานขຌอมูลผลการดานินงานดຌานการบาบัด ิใชຌ
ฐานขຌอมูล บสต.ี และขຌอมูลผลการดานินงานของ
จังหวัดตามรอบการตรวจ ราชการรอบที่ 2

มีระบบการดานินงาน
ดຌานจัดระบบบริการ
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานหนวยบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร รวมทังการ
ประสาน ความรวมมือ
และการกากับดูแล
สนับสนุนการดานินงาน
ของหนวยงานภาคี
ครือขายในพืนที่ อยาง
ตอนื่อง มีผูຌรับผิดชอบที่
ชัดจน และมีการพัฒนา
และปรับปรุงแนว
ทางการดานินงาน
สม่าสมอ
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มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
ศักยภาพบุคลากร
5ี การดานินงาน
CBTx
6ี การพัฒนาบุคลากร
7ี การประสานความ
รวมมือ การกากับดูแล
และสนับสนุนการ
ดานินงานของ
หนวยงานภาคีครือขาย
ในพืนที่ ทังภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม
- รายงานผลการ
ดานินงานตามตาม
รอบการตรวจราชการ
ิจานวนผูຌป่วยที่ไดຌรับ
การบาบัดรักษาทียบ
กับป้าหมาย
ผลสาร็จของการ
บาบัดตามตัวชีวัด

Small Success
๏ เดือน
- มีแนวทางการดานินงานการบาบัด
ฟื้นฟูดยชุมชนป็นศูนย์กลาง
ิCBTx)
- ทุกจังหวัดจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ที่
ครอบคลุมดຌานการป้องกันการ
บาบัดรักษา การลดอันตราย ิHarm
reductionี การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลนอกและใน สธ. การ
ดานินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชน
ป็นศูนย์กลาง ิCBTxี และกาหนด
มอบหมายผูຌรับผิดชอบ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

๖ เดือน
๙ เดือน
สถานพยาบาลสถานฟื้นฟูผตูຌ ิดยาสพ ทุกจังหวัดมีการดานินงานการบาบัด
ติดในทุกระบบไดຌรับการพัฒนาและ ฟืน้ ฟูดยการมีสวนรวมของชุมชน
รับรองคุณภาพ
ิCBTxี
- ทุกขตสุขภาพมีการดานินงาน
บาบัดฟื้นฟูดยใชຌชุมชนป็น
ศูนย์กลาง ิCBTx) อยางนຌอย 1 แหง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๒ เดือน
- รຌอยละ 2เ
ของผูຌติดยาสพ
ติดที่บาบัดครบ
ของแตละระบบ
และไดຌรับการ
ติดตามดูแล
ตอนื่อง 1 ปี
- รຌอยละ 4เ
ของผูຌใชຌ ผูຌสพที่
บาบัดครบตาม
กณฑ์ที่กาหนด
ของแตละระบบ
หยุดสพ
ตอนื่องหลัง
จาหนายจาก
การบาบัด 3
ดือน
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ตัวชีๅวัด
- รຌอยละ 2เ ของผูຌตดิ ยาสพติดที่บาบัดครบของแตละ
ระบบ และไดຌรับการติดตามดูแลตอนื่อง 1 ปี

ระบบ
ที่อยู่ URL
ฐานขຌอมูลการรายงานขຌอมูลการ http://antidrugnew.moph.go.th
บาบัดรักษายาสพติดของ
ประทศ ิบสต.ี

หมายเหตุ: การวิคราะห์ขຌอมูลใชຌขຌอมูลที่รวบรวมจากการรายงานขຌอมูลการบาบัดรักษายาสพติดของประทศ
ิบสต.ี และวิคราะห์ขຌอมูลจากการติดตามตอนื่องป็นรายบุคคล ตามหຌวงวลาที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์ ดยสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผูຌ ติดยาสพติดแหงชาติ บรม
ราชชนนี และรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ์ ภู มิ ภ าค กรมสุ ข ภาพจิ ต กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข และ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาสพติด กระทรวงสาธารณสุข ิศอ.ปส.สธ.ี
หน่วยงานบูรณาการ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอนามัย
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-นามสกุล

นพ.อังกูร ภัทรากร

นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

นางอุบล ศรีประสริฐ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
- สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตูຌ ดิ ยา
สพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการ
แพทย์
- ผูຌอานวยการ
- กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- กองบริหารการสาธารณสุข

หมายเลขทรศัพท์/
E mail address
086-3316106

ผูຌใหຌขຌอมูลทางวิชาการ

เ89-แ4เ3884

ผูຌใหຌขຌอมูลทางวิชาการ

02-5901799

ผูຌประมวลผลและจัดทา
รายงานขຌอมูลจากระบบ
รายงาน บสต. ิระดับ
สวนกลางี
ผูຌประมวลผลและจัดทา
รายงานขຌอมูลจากระบบ
รายงาน บสต. ิระดับ
สวนกลางี
ผูຌสรุป และจัดทารายงานผล
การดานินงานการตรวจ
ราชการ

เ2-59เ 2422
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาสพติด กระทรวงสาธารณสุข

นางระบียบ ตแกຌว

- พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิศษ
092-8979299
- สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตูຌ ดิ ยา
สพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการ
แพทย์
นางสุกัญญา ตชะชควิวัฒน์ -นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
02-590 2422
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาสพติด กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Planี สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
สถานการณ์
แนวนຌมการฆาตัวตายสาร็จของประทศไทย มีการปลี่ยนแปลงพิ่มขึนและลดลงตามสถานการณ์
และภาวะตางๆที่หลากหลาย แต ที่ส าคัญคือ ภาวะศรษฐกิจของประทศ ภาวะวิกฤตที่ส งผลตอสุ ขภาพจิ ต
และภัยธรรมชาติตางๆ ิชรินทร์ ลิมสนธิกุล, 2552ี จะห็นไดຌวา ภายหลังจากปี พ.ศ. 2553 – 2558 อัตราการฆา
ตัวตายริ่มมีแนวนຌมขยับสูงขึนจาก 5.9เ ตอประชากรแสนคน ป็น 6.47 ตอประชากรแสนคน มื่อริ่มมีระบบ
ฝ้าระวังและป้องกันการฆาตัวตายสาร็จ และพัฒนาระบบการติดตามดูแลอยางตอนื่อง ในประชากรกลุมสี่ยง
ิผูຌป่วยรคซึมศรຌา จิตภท สุรา และสมาธิสั นี พบวา แนวนຌมการฆาตัวตายสาร็จริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2559
ป็น 6.35 ตอประชากรแสนคน และ ปี พ.ศ. 256เ ป็น 6.เ3 ตอประชากรแสนคน ดังภาพที่ 1
อัตราการฆ่าตัวตาย ิต่อแสนประชากรี

7.0

6.0

5.97

5.98

6.03

5.97

6.20

6.47
6.08

6.08

6.35
6.03

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

2560

ภาพที่ แ อัตราการฆาตัวตายสาร็จของประทศไทย ปี พ.ศ. 255เ – 256เ
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆาตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com
มื่อจาแนกรายขตสุขภาพพบวา ขตสุขภาพที่ แ มีอัตราการฆาตัวตายสาร็จสูงที่สุด คิดป็น แเ.88
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ขตสุขภาพที่ แแุ 2ุ 3 และ 6 คิดป็น 6.89ุ 6.73 และ 6.6แ ตามลาดับ
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ โ อัตราการฆาตัวตายสาร็จของประทศไทย ปี พ.ศ. 256เ จาแนกรายขตสุขภาพ
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆาตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com
ผลกระทบที่กิดขึนจากการฆาตัวตายส าร็จนั น กอใหຌ กิดภาวะวิกฤติทางสุ ขภาพจิ ตแกผูຌ ใกลຌ ชิด
รวมถึงการสูญสียแกประทศในชิงศรษฐกิจ จากการสูญสียชีวิตกอนวัยอันควร และคาใชຌจายทางตรงและ
ทางอຌอม ในการดูแลฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต รวมทังการยียวยาจิตใจแกผูຌ ใกลຌชิด องค์การอนามัยลก
ิWorld Health Organization: WHOี พบวาในระยะวลา 45 ปี ผานมา มีอัตราการฆาตัวตายพิ่มขึน
รຌอยละ 60 จึงมีการคาดการณ์ไวຌวาปี 2563 ทั่วลกจะมีผูຌฆาตัวตายพิ่มสูงขึนป็น 1.53 ลຌานคน และ
มีผูຌพยายามฆาตัวตายอีกประมาณ 10 - 20 ทาของผูຌฆาตัวตาย นั่นคือจะมีผูຌฆาตัวตายสาร็จ 1 คน ทุก 20
วินาที และพยายามฆาตัวตาย 1 คน ทุก 1 - 2 วินาที ิมานช หลอตระกูล , 2553ี และตังป้าหมายไวຌวา
ภายใน 5 ปี รຌอยละ 10 ของจานวนผูຌที่ฆาตัวตาย สาร็จจะลดลง ทียบกับจานวนดิม จึงไดຌจัดลาดับประทศ
ไทยอยูในกลุมประทศที่มีความสี่ยงตอการฆาตัวตาย ระดับปานกลาง ซึ่งตຌองมีขຌอสนอชิงมาตรการ คือ การ
สรຌางและบูรณาการนยบายระดับชาติที่กี่ยวขຌองกับการป้องกันปัญหาฆาตัวตายในกลุมสี่ยงตอการฆาตัวตาย
การสริมสรຌางทักษะชีวิตและป้องกันปัญหาการฆาตัวตาย ดยชุมชนมีสวนรวม และพัฒนาระบบชวยหลือ
กลุมสี่ยงใหຌไดຌรับการคัด กรอง ประมินระดับ ความสี่ยง การชวยหลือบืองตຌน และการติดตามฝ้าระวัง
การทารຌายตัวองซา จะสามารถชวยลดอัตราการฆาตัวตายไดຌป็นผลดี
คานิยาม
การฆาตัวตาย หมายถึง การกระทาของบุคคลในการปลิดชีวิตตนองดยสมัครและจตนาที่จะตายจริง
พื่อใหຌหลุดพຌนจากการบีบคัน หรือความคับขຌองใจที่กิดขึนในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทาอยางตรงไปตรงมา หรือ
กระทาดยอຌอมดຌวยวิธีการตาง ๆ จนกระทั่งทาไดຌสาร็จ
ปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ิใสืี หมายถึง ปรแกรมสาหรับบุคคลทั่วไป พื่อใชຌ
ในการสังกต ประมินตนอง หรือ บุคคลใกลຌชิด ถึงสัญญาณตือนการทารຌายตนอง (early warning sign)
ดຌานความคิดและพฤติกรรมบืองตຌนที่นาไปสูพฤติกรรมการฆาตัวตาย รวมถึงการมีทคนิคบืองตຌนของการ
ดูแลชวยหลือและนาขຌาสูระบบบริการ สาหรับ จຌาหนຌาที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จะมีครื่องมือพื่อการ
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ประมินและฝ้าระวัง สัญญาณตือน รวมถึงทคนิคการจัดการบืองตຌน ตามหลักการ 3สื พื่อใหຌบุคคลที่มี
ความสี่ ยงตอ พฤติ กรรมไดຌ รั บการดูแลบื องตຌน จนลดระดับความรุ นแรงของความคิดฆาตัวตายและการท า
พฤติกรรมฆาตัวตาย และรูຌวิธีการสงตอมื่อไมดีขึน
ปรแกรม PST (Problem Solving Therapy) หมายถึง ปรแกรมการบาบัดทางทางความคิด
ที่ชวยใหຌผูຌมีพฤติกรรมสี่ยงตอการทารຌายตนอง ไดຌทาความขຌาใจกับลักษณะของปัญหาและวิธีการแกຌปัญหา
ในมุมมองใหม รวมทังการชวยใหຌกิดการคຌนหาวิธีการแกຌปัญหาใหຌหลากหลายมากขึน และช วยใหຌผูຌรับบริการ
ลือกวิธีการแกຌปัญหาดยการใชຌหตุผลที่หมาะสมกับปัญหาความตຌองการที่แทຌจริง ดยผูຌบาบัดคือ บุคลากร
ดຌานสุขภาพที่ผานการใหຌคาปรึกษา หรือบุคลากรดຌานสุขภาพจิตและจิตวช ใชຌระยะวลาไมมาก หมาะสมกับ
ระบบริการสุขภาพ ในระดับ รพช. รพท. รพศ.
สูตรคานวณตัวชีๅวัด

จานวนผูຌฆาตัวตายสาร็จ
จานวนประชากรกลางปี 2562

X แเเุเเเ

แหล่งข้อมูล : อ้ำงอิงจำกกองยุทธศำสตร์และแผนงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การใหຌบริการจิตวชรงดวน ิacute careี ในรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแหง
2. ระบบการจัดบริการจิตวชที่ไดຌมาตรฐาน ในรงพยาบาลทุกระดับ
3. พัฒ นาการขຌาถึงบริ ก ารในผูຌ พยายามฆาตั ว ตายและผูຌ ป่ ว ยรคจิ ตวชที่ สี่ ยงตอการฆาตัว ตาย
และดูแลตอนื่องใหຌอาการอยูในระยะสงบ ไดຌแก รคติดสุรา รคซึมศรຌา และรคสมาธิสัน
4. บู รณาการปรแกรมฝ้ าระวั งและป้ องกั นการฆ าตั วตาย ิ3สืี ชื่ อมกั บคณะกรรมการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี มุงนຌนพืนที่ที่มีปัญหาอัตราการฆาตัวตายสูง
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็ น การตรวจราชการที่ มุ่ ง เน้ น 1,โ,3,4 : การใหຌ บ ริ ก ารจิ ต วชร ง ด ว น ิacute careี ในรงพยาบาลระดั บ
A – M2 ทุ กแหง ระบบการจั ดบริ การจิต วชที่ไ ดຌ มาตรฐาน ในรงพยาบาลทุก ระดั บ พั ฒนาการขຌ าถึ งบริ ก ารใน
ผูຌพยายามฆาตัวตายและผูຌป่วยรคจิตวชที่สี่ยงตอการฆาตัวตาย และดูแลตอนื่องใหຌอาการอยูในระยะสงบ ไดຌแก รคติดสุรา รค
ซึมศรຌา และรคสมาธิสัน บูรณาการระบบการป้องกันการฆาตัวตายที่ชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี
ใหຌรูຌถึงสัญญาณตือนของการฆาตัวตายและการชวยหลือบืองตຌนผูຌที่สี่ยงและผูຌที่พยายามฆาตัวตาย
อัตราการฆาตัวตายสาร็จไม
กิน 6.3 ตอประชากรแสนคน

รอบที่ แ
แ. บริการจิตวชรงดวน ิacute
careี ในรงพยาบาลระดับ A –
M2 ทุกแหง
2.ระบบการจัดบริการจิตวชไดຌ
มาตรฐานในรงพยาบาลทุก
ระดับ
รอบที่ 2
แ. พัฒนาการขຌาถึงบริการ ในผูຌ
พยายามฆาตัวตายและผูຌป่วยรค
จิตวชที่สี่ยงตอการฆาตัวตาย
และดูแลตอนื่องใหຌอาการอยูใน
ระยะสงบ
2. บูรณาการปรแกรมฝ้าระวัง
และป้องกันการฆาตัวตาย ิ3สืี
ชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาภอ ิพชอ.ี
มุงนຌนพืนที่ทมี่ ีปัญหาอัตราการฆา
ตัวตายสูง

รอบที่ แ
แ. ผังไหลและทะบียนการดูแล
ผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ใน
ระบบบริการรงดวนในหนวย
บริการ
2. การประมินตนองและ
แผนการพัฒนาระบบบริการจิต
วชใหຌมีระดับสูงขึน
3. มีการใชຌปรแกรม 3สื ใน
การฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
การฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ
ดยบูรณาการกับกลไกทຌองถิ่น
รอบที่ 2
แ. ผังไหลและทะบียนการดูแล
ผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ใน
ระบบบริการรงดวนในหนวย
บริการ
2. การประมินตนองและ
แผนการพัฒนาระบบบริการจิต
วชใหຌมีระดับสูงขึน
3. มีการใชຌปรแกรม 3สื ใน
การฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
การฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ
ดยบูรณาการกับกลไกทຌองถิ่น
4. มีการดูแลผูຌที่พยายามฆาตัว
ตาย ดຌวยปรแกรม PST
(Problem Solving Therapy)
ในหนวยบริการสาธารณสุข
5. ระบบการติดตามตอนื่อง
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3 เดือน : หนวยบริการใน
ขตสุขภาพ มีบริการ
ติดตามดูแลตอนื่องผูຌ
พยายาม ฆาตัวตายและ
มีการบันทึกขຌอมูลใน
ครงสรຌาง มาตรฐานขຌอมูล
สุขภาพ
(43 แฟ้ม)
3,9 เดือน : หนวยบริการ
ระดับ A – Mแ มีบริการจิต
วช ที่มีมาตรฐานในระดับ แ
3,9 เดือน : หนวยบริการ
ระดับ M2 – F3 มีบริการ
จิตวชที่มีมาตรฐานใน
ระดับ แ
6 เดือน : ขตสุขภาพมี
กิจกรรมและการใชຌปรแกรม
3สื สาหรับประชาชนกลุม
สี่ยง ิกลุมที่มปี ัญหา
ครอบครัว และศรษฐกิจี ใน
จังหวัดที่มีอัตราการฆาตัว
ตายกิน 6.3 ตอแสน
ประชากร
้ เดือน : หนวยบริการระดับ A
- M2 มีระบบบริการ จิตวช
รงดวนตามบริบท และ
สอดคลຌองกับแนวทาง การ
จัดบริการ acute care
้ เดือน : ขตสุขภาพมี
กิจกรรมและการใชຌปรแกรม
3สื สาหรับประชาชนกลุม
สี่ยงิกลุมทีม่ ีปัญหา
ครอบครัว และศรษฐกิจีใน
พืนที่ สี่ยงตอการฆาตัวตาย

100
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แโ เดือน :
- ผูຌป่วยรคซึมศรຌาไดຌรับการ
ดูแลตามมาตรฐานจากหนวย
บริการตอนื่องอยางนຌอย 6
ดือน
- ผูຌพยายามฆาตัวตาย
ไมกลับมาทารຌายตัวองซาใน
ระยะวลา 1 ปี ิ365 วันี
- ป่วยรคติดสุราขຌาถึง
บริการสุขภาพจิตพิม่ ขึน
จากปีที่ผา นมา
- ผูຌป่วยรคสมาธิสันขຌาถึง
บริการสุขภาพจิตพิ่มขึน
จากปีที่ผานมา

Small Success
3 เดือน
- หนวยบริการระดับ A - M1
มีบริการจิตวชที่มีมาตรฐาน
ในระดับ 1
- หนวยบริการระดับ M2 –
F3 มีบริการจิตวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1
- หนวยบริการในขตสุขภาพ
มีบริการติดตามดูแลตอนื่องผูຌ
พยายามฆาตัวตายและมีการ
บันทึกขຌอมูลในครงสรຌาง
มาตรฐานขຌอมูลสุขภาพ (43
แฟ้ม)

6 เดือน
ขตสุขภาพมีกิจกรรมและการใชຌ
ปรแกรม 3สื สาหรับ
ประชาชนกลุมสี่ยง ิกลุมทีม่ ี
ปัญหาครอบครัว และศรษฐกิจี
ในจังหวัดที่มีอัตราการฆาตัวตาย
กิน 6.3 ตอแสนประชากร

9 เดือน
- หนวยบริการระดับ A - M2
มีระบบบริการจิตวชรงดวน
ตามบริบทและสอดคลຌองกับ
แนวทางการจัดบริการ acute
care
- หนวยบริการระดับ A - M1 มี
บริการจิตวชที่มีมาตรฐานใน
ระดับ 1
- หนวยบริการระดับ M2 –
F3 มีบริการจิตวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1
- ขตสุขภาพมีกจิ กรรมและ
การใชຌปรแกรม 3สื สาหรับ
ประชาชนกลุมสี่ยง ิกลุมที่มี
ปัญหาครอบครัว และ
ศรษฐกิจีในพืนที่ สี่ยงตอการ
ฆาตัวตาย

แหล่งข้อมูล

ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
ระบบ
อัตราการฆาตัวตายสาร็จไมกิน 6.3 ตอ ศูนย์ป้องกันการฆาตัวตายแหงชาติ
ประชากรแสนคน

12 เดือน
ประชากรกลุมสี่ยงขຌาถึงบริการ
สุขภาพจิต และไดຌรับการดูแลที่
หมาะสม
- ผูຌป่วยรคซึมศรຌาไดຌรับการดูแล
ตามมาตรฐานจากหนวยบริการ
ตอนื่องอยางนຌอย 6 ดือน
- ผูຌพยายามฆาตัวตาย
ไมกลับมาทารຌายตัวองซาใน
ระยะวลา 1 ปี ิ365 วันี
- ผูຌป่วยรคติดสุราขຌาถึง
บริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจาก
ปีที่ผานมา
- ผูຌป่วยรคสมาธิสันขຌาถึง
บริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจาก
ปีที่ผานมา

ที่อยู่/URL
https://www.suicidethai.com/
web_suicide/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ุกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
และรงพยาบาลจิตวชขอนแกนราชนครินทร์
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ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

นพ.ณัฐกร จาปาทอง

นพ.บุรนิ ทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนง ผูຌอานวยการ
Tel. เ-432เ-9999
รงพยาบาลจิตวชขอนแกน Mobile. เ8-แ8เ5-242เ
ราชนครินทร์/รงพยาบาล e-mail :
จิตวชขอนแกนราชนครินทร์ n_jumpathong@hotmail.com
ตาแหนง ผูຌอานวยการ
Tel. เ-259เ-82เ7
กองบริหารระบบบริการ
Mobile. เ8-9666-7553
สุขภาพจิต/กองบริหารระบบ e-mail :
burinsura@hotmail.com
บริการสุขภาพจิต
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ประด็นที่รับผิดชอบ
อัตราการฆาตัวตาย
สาร็จ
อัตราการฆาตัวตาย
สาร็จ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
แ. เพิ่มจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจานวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล ิเป้าหมาย มากกว่า 0.8 ต่อ 100 ในรงพยาบาล A, S)
โ. เพิ่มจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยเสียชีวิต
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
รงพยาบาล (เป้าหมายมากกว่า 1.3 ต่อ 100 ในรงพยาบาล A, S)
คานิยาม
 ผูຌบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย (actual brain death donorี หมายถึง ผูຌป่วยที่ไดຌรับการ
วินิจฉัยภาวะสมองตายครบถຌวนตามกระบวนการที่แพทยสภากาหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาค
อวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และไดຌมีการลงมือผาตัดนาอวัยวะใด
อวัยวะหนึ่งออกพื่อการนาไปปลูกถาย
 จานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล หมายถึง จานวนผูຌป่วยที่สียชีวิตในรงพยาบาลจากทุกสาหตุ
ใน 1 ปีงบประมาณกอนการรายงานผลตัวชีวัด (ชนรายงานตัวชีวัดปี 2562 ใหຌใชຌจานวนผูຌป่วย
สียชีวิตในรงพยาบาล ปี 2561 ป็นตัวหารี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
แ. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล
= (A/B) x 100
 A หมายถึง จานวนผูຌบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย ิactual donor)
 B หมายถึง จานวนผูຌป่วยที่สียชีวิตในรงพยาบาลจากทุกสาหตุ ในปีงบประมาณ 2561
2. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคดวงตาจากผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรงพยาบาล
= (A/B) x 100
 A หมายถึง จานวนผูຌยินยอมบริจาคดวงตา
 B หมายถึง จานวนผูຌป่วยที่สียชีวิตในรงพยาบาลจากทุกสาหตุ ในปีงบประมาณ 2561
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ แ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ  การจั ด ตั งคณะกรรมการ  สานักงานขตสุขภาพ
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ระดับรงพยาบาล
 กรรมการ service plan
ผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวน  การอบรมบุคลากร
ระดั บ ขตและกระทรวง
ผูຌ ป่ ว ย  สี ย ชี วิ ต ใ น
สาธารณสุข
รงพยาบาล
 ฐ า น ขຌ อ มู ล ข อ ง แ ต ล ะ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
รงพยาบาลสังกัดกระทรวง
ยินยอมบริจาคดวงตา ต อ
สาธารณสุ ข ดยน าสนอ
จ านวนผูຌ ป่ ว ยสี ย ชี วิ ต ใน
ขຌอมูล 6 ดือนในภาพรวม
รงพยาบาล
ของจั ง หวั ด หรื อ ภาพรวม
ของขตสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ โ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ  การจั ด ตั งคณะกรรมการ  สานักงานขตสุขภาพ
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ระดับรงพยาบาล
 กรรมการ service plan
ผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวน  การอบรมบุคลากร
ระดั บ ขตและกระทรวง
ผูຌ ป่ ว ย  สี ย ชี วิ ต ใ น
สาธารณสุข
รงพยาบาล
 ฐ า น ขຌ อ มู ล ข อ ง แ ต ล ะ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
รงพยาบาลสังกัดกระทรวง
ยิ น ยอมบริ จ าคดวงตาต อ
สาธารณสุ ข ดยน าสนอ
จ านวนผูຌ ป่ ว ยสี ย ชี วิ ต ใน
ขຌ อ มู ล แ 2  ดื อ น ใ น
รงพยาบาล
ภาพรวมของจั ง หวั ด หรื อ
ภาพรวมของขตสุขภาพ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
ยินยอมบริจ าคอวัย วะจาก
ผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวน
ผูຌป่วยสียชีวิตในรพ.รอบ 6
ดือนในปี 62 ≥ 0.4 :
100
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
ยิ น ยอมบริ จ าคดวงตา ต อ
จ านวนผูຌ ป่ ว ยสี ย ชี วิ ต ใน
รงพยาบาล ≥ 1.3:100
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
ยินยอมบริจ าคอวัย วะจาก
ผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวน
ผูຌ ป่ ว ย  สี ย ชี วิ ต ใ น
 ร ง พ ย า บ า ล ปี 6 2 ≥
0.8:100 และพิ่มขึนถึง
1 : 100 ในปี 64
ตามลาดับ
 อั ต ราส ว นของจ านวนผูຌ
ยิ น ยอมบริ จ าคดวงตา ต อ
จ านวนผูຌ ป่ ว ยสี ย ชี วิ ต ใน
รงพยาบาล ≥ 1.3:100

Small Success

 อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมองตาย ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิตในรพ.
3 เดือน
0.2 : 100

6 เดือน
0.4 : 100

9 เดือน
0.6 : 100

12 เดือน
0.8 : 100

3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
 จั ด ท าคู มื อ ศู น ย์ ป ลู ก ถ า ยไต  อบรมหลักสูตรพยาบาล TC  มอบคู มื อ ศู น ย์ ป ลู ก ถ า ยไต  ประชุ ม สรุ ป ผลงาน
กระทรวงสาธารณสุข
4 ดือน
กร ะ ทร ว งส า ธา ร ณสุ ขใหຌ
ประจาปี มอบรางวัล
รงพยาบาลป้าหมาย
แ ด  ข ต แ ล ะ
 จัดทาแผนพัฒนาระบบขຌอมูล  อบรม cornea transplant
 ร ง พ ย า บ า ล ที่ มี
team
การรั บบริจ าคและปลู กถา ย
 อบร มชิ งป ฏิ บั ติ การ กา ร
ผลงานดีดน
พั ฒ นาครื อ ข า ยบริ ก ารรั บ
อ วั ย ว ะ แ ล ะ ก ร ะ จ ก ต า
กระทรวงสาธารณสุข
บริจาคอวัยวะ 4 ภาค ิปีละ
2 ภาคี
 จั ด ท าแนวทางค า ตอบแทน
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3 เดือน
บุ ค ลากร อบรม regional
harvesting team

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ ย่อยี
ระบบ
แ. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอม  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย :
บริจาคอวัยวะจากผูຌป่วยสมอง
จานวนผูຌบริจาคอวัยวะจากผูຌป่วย
ตาย ตอจานวนผูຌป่วยสียชีวิต
สมองตาย ิactual donor)
ในรงพยาบาล
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. อัตราสวนของจานวนผูຌยินยอม
กระทรวงสาธารณสุข: จานวนผูຌปว่ ย
บริจาคดวงตา ตอจานวนผูຌป่วย
สียชีวิตในรงพยาบาลสังกัด
สียชีวิตในรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S
ทั่วประทศในปีงบฯ 2561
 ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่/ URL
 http://www.organdonate.in.th/
 http://bps.moph.go.th/new_bps/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
ประเด็นการตรวจติดตาม
แ. จัดตัๅงระบบ regional retrieval team เพื่อผ่าตัดนาอวัยวะ ิไตี ออกจากผู้บริจาคอวัยวะ
ตัวชีวัด : จัดตังระบบ regional retrieval team พื่อผาตัดนาอวัยวะ ิไตี ออกจากผูຌบริจาคอวัยวะ ิป้าหมาย 1
ทีม ตอขตสุขภาพี
โ. จัดตัๅง Transplant Center เพื่อผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ิไตี
ตัวชีวัด : จัดตัง Transplant Center พื่อผาตัดปลูกถายอวัยวะ ิไตี ิป้าหมาย 1 ทีม ตอขตสุขภาพี
เป้าหมาย
มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจติดตาม แ. จัดตังระบบ regional retrieval team พื่อผาตัดนาอวัยวะ ิไตี ออกจากผูຌบริจาคอวัยวะ
1 ทีม ตอขตสุขภาพ
มี จ านวนผูຌ บ ริ จ าคอวั ย วะ
 การจัดตังทีม
 สานักงานขตสุขภาพ
 การจัด workshop ในสวนกลาง  กรรมการ service plan จ า ก ภ า ว ะ ส ม อ ง ต า ย
ระดั บ ขตและกระทรวง พิ่มขึน และอวัยวะบริจาค
 การวางระบบบริหารจัดการวร
มีคุณภาพมากขึ น และ
สาธารณสุข
การสนั บ สนุ น รื่ อ งการขนส ง
พึ่ ง พ า ที ม ผ า ตั ด จ า ก
คา ตอบแทน และแนวทางการ
สวนกลางนຌอยลง
จัดสรรอวัยวะ
ประเด็นการตรวจติดตาม 2. จัดตัง Transplant Center พื่อผาตัดปลูกถายอวัยวะ ิไตี
1 ทีม ตอขตสุขภาพ
ผูຌ ป่ ว ยไตวายรื อรั ง ระยะ
 การจั ด ตั งคณะกรรมการระดั บ  สานักงานขตสุขภาพ
รงพยาบาล
 กรรมการ service plan สุดทຌายขຌาถึงบริการปลูก
ระดั บ ขตและกระทรวง ถายไตไดຌมากขึน
 การอบรมบุคลากร
สาธารณสุข
 การจัดหาครุภัณฑ์ และสถานที่
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิงกรทิพย์ ผลภค

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง นายแพทย์ชานาญการ
สานัก/กอง รพ.ราชวิถี

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02-3548108 ตอ 5514
Mobile 095-4091619
e-mail korntip_p@rajavithi.go.th

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิงกรทิพย์ ผลภค

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง นายแพทย์ชานาญการ
สานัก/กอง รพ.ราชวิถี
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.็ใmโ/yr
คานิยาม
 CKD = ผูຌป่วยรคไตรือรัง
 eGFR = estimated glomerular filtration rate ิอัตราการกรองของไตที่ไดຌจากการคานวณจากคา
serum creatinine ของผูຌป่วยตามสมการ CKD-EPIี
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
 ผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 3-4 ตอนริ่มประมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่รงพยาบาล และไดຌรับ
การตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คาในปีงบประมาณ สาหรับการตรวจติดตาม eGFR ของ
ผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 3 ควรตรวจอยางนຌอยทุก 6 ดือน และในผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 4 ควร
ตรวจอยางนຌอยทุก 4 ดือน
 ผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูຌป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสรคป็น
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 นຌอยกวา 60
แต มากกวาหรือทากับ 15
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
 A หมายถึง จานวนผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 3-4 ตอนริ่มประมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
รงพยาบาลไดຌรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา และมีคาฉลี่ยการปลี่ยนแปลง <4
 B หมายถึง จานวนผูຌป่วยรคไตรือรัง Stage 3-4 ตอนริ่มประมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
รงพยาบาลไดຌรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr
เป้าหมาย
มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อยางนຌอยรຌอยละ 66 ของ การขยายบริการ CKD clinic ใหຌ
ผูຌป่วย CKD มีอัตราการ
ครอบคลุมรงพยาบาลในระดับ
ลดลงของ eGFR<4
F3 ขึนไป
2
ml/min/แ.73m /yr
การประมิน CKD clinic
คุณภาพ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผานสานัก งานขต/สสจ./การ ผูຌป่วยรคไตรือรังมีอัตราความ
ประชุม SP กระทรวง สธ.
สือ่ มของไตชຌาลง
การทา self assessment และ
ทาการประมินแบบไขวຌจังหวัดใน
ขตดียวกัน

Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
- ประกาศแนวทางการประมิน - ผูຌป่วยบาหวานและความดัน - ผูຌป่วยบาหวานและความดัน - ผูຌป่วยบาหวานและความดัน
CKD clinic คุณภาพ และ ลหิ ต สู งไดຌ รั บ การคั ด กรอง
ลหิตสูงไดຌรับการคัดกรอง
ลหิตสูงไดຌรับการคัดกรอง
สวนกลางชีแจงวิธีการประมิน รคไตไดຌมากกวา 40%
รคไตไดຌมากกวา 80%
รคไตไดຌมากกวา 80%
- ผูຌ ป่ ว ยบาหวานและความดั น - มีการประมิน CKD clinic - มี ก ารขยายบริ ก าร CKD - อยางนຌอยรຌอยละ 66 ของ
ลหิตสูงไดຌรับการคัดกรองรค คุ ณ ภาพดຌ ว ยการประมิ น clinic
ใหຌ ค รอบคลุ ม
ผูຌป่ วย CKD มี อัต ราการ
ไตไดຌมากกวา 40%
แบบไขวຌ จั งหวัด และอย า ง รงพยาบาลในระดับ F3 ขึน
ล ด ล ง ข อ ง eGFR<4
- มี การประมิน CKD clinic นຌ อ ย 50% ข อ ง CKD ไปครบ 100%
ml/min/แ.73m2/yr
คุณภาพดຌวยการประมินแบบ clinic ในรงพยาบาลระดับ - มีการประมิน CKD clinic
ไขวຌ จั ง หวั ด และอย า งนຌ อ ย M2, F1-2 ผ า น ก า ร คุ ณ ภาพดຌ ว ยการประมิ น
50% ของ CKD clinic ใน ป ร ะ  มิ น CKD clinic แบบไขวຌ จั งหวั ด และอย า ง
นຌอย 50% ของ CKD clinic
รงพยาบาลระดับ M2, F1-2 คุณภาพ
ผานการประมิน CKD clinic - รຌอยละ 66 ของผูຌป่วย CKD มี ในรงพยาบาลระดั บ M2,
อัตราการลดลงของ eGFR<4 F1-2 ผ า นการประมิ น
คุณภาพ
2
CKD clinic คุณภาพ
- รຌอยละ 66 ของผูຌป่วย CKD มี ml/min/แ.73m /yr
- รຌอยละ 66 ของผูຌป่วย CKD มี
อัตราการลดลงของ eGFR<4
2
อัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/แ.73m /yr
ml/min/แ.73m2/yr

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลักี
แ. รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4 ml/min/แ.73
m2/yr

ระบบ

ที่อยู่/ URL

HDC

https://hdcservice.moph.go.th/
hdc/main/index_pk.php

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
นายแพทย์จริญ กียรติวัชรชัย ต า แ ห น ง น า ย แ พ ท ย์ ทรศัพท์มือถือ : 089-6730915
ชี่ยวชาญดຌานวชกรรม
E-mail : kcharoen007@hotmail.com
สานัก/กอง รพ.หาดใหญ

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ใหຌขຌอมูลทางวิชาการ /
ประสานงานตัวชีวัด

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
แพทย์ ห ญิ ง วรางคณา พิ ชั ย วงศ์ ต า แ ห น ง น า ย แ พ ท ย์ ทรศัพท์มือถือ : 081-6469469
ชานาญการพิศษ
E-mail : wpichaiw@hotmail.com
สานัก/กอง รพ.ราชวิถี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นที่รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดานินงาน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการผ่าตัด One Day Surgery
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
คานิยาม : การผาตัดวันดียวกลับ ิOne Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผูຌป่วยขຌามาพื่อรับการรักษา
ทาหัตถการ หรือผาตัดที่ไดຌมีการตรียมการไวຌลวงหนຌา และสามารถใหຌกลับบຌานในวันดียวกัน
กับวันที่รับไวຌทาหัตถการ หรือผาตัดอยูในรงพยาบาลตังแต 2 ชั่วมง ถึงวลาจาหนายออก
ไมกิน 24 ชั่วมง ตามรายการหัตถการแนบทຌายการรักษาการผาตัดวันดียวกลับ ิOne Day
Surgery : ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ิสปสช.ี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี :
รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery = (A/B) X 100 ดยที่
A = จานวนผูຌป่วยทังหมดที่ไดຌรับการผาตัด One Day Surgery
B = จานวนผูຌป่ว ยที่ ขຌา งื่อ นไขในการขຌา รับ การผา ตัด One Day Surgery ดຌว ยรคที่
กาหนด ิPrinciple diagnosis)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการทีส่ าคัญในปี 2562
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ แ
รຌอยละ 20
จัดตังหนวยใหຌบริการพิ่ม ประมินรูปแบบการใหຌบริการมี มีหนวยงานที่ใหຌบริการ
ตามแนวทางคูมือของ
มาตรฐานตามแนวทางการ ในรงพยาบาลทุกระดับที่
กรมการแพทย์
ดานินงานและขຌอสนอแนะ มีความพรຌอมและสมัครใจ
ดຌานความปลอดภัย
กรมการแพทย์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ โ
รຌอยละ 20
ก็บรวบรวมขຌอมูล
รຌอยละของผูຌป่วยที่ไดຌรับบริการ
รຌอยละ 20
และวิคราะห์
One Day Surgery

Small Success
3 เดือน
รงพยาบาลทุกระดับทีม่ ีความ
พรຌอมในขตสุขภาพขຌาใจ
แนวทางการดานินงาน ODS
อยางป็นระบบสามารถ
วางแผนและพัฒนาการ
ใหຌบริการอยางหมาะสมตาม
บริบท

6 เดือน
รงพยาบาลทุกระดับทีม่ ีความ
พรຌอมและสมัครใจสามารถ
ดานินการไดຌพิ่มอยางนຌอย 1
แหง ตอขตสุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 เดือน
- รงพยาบาลทุกระดับ
สามารถดานินการ ODS
ไดຌอยางนຌอย
จังหวัดละ แ แหง
- รงพยาบาลใหຌบริการ
ผาตัด ODS ป็นแบบ
One Stop Service
อยางนຌอยขตละ 1 แหง

12 เดือน
รงพยาบาลใหຌบริการ
ผาตัด ODS ป็นแบบ
One Stop Service
อยางนຌอย
ขตละ แ-2 แหง
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แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ ย่อยี
รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery

ระบบ
One Day Surgery System

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
นพ.กิตติวัฒน์ มะนจันทร์

นพ.ทวีชัย วิษณุยธิน
นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์

ตาแหนง : นายแพทย์ชี่ยวชาญ
รพ.มหาราชนครราชสีมา

หมายเลขทรศัพท์/
email address
Tel : 0 2517 4270-9
ตอ 7678-9
Mobile : 082 649 4884
e-mail : kityimpan@gmail.com
Tel : 0 4423 5000
Mobile : 081 967 4148

ตาแหนง : นายแพทย์ชี่ยวชาญ
รพ.พหลพลพยุหสนา

Tel : เ 3458 7800
Mobile : เ8แ 941 7746

ตาแหน่ง/ หน่วยงาน
ตาแหนง : ผูຌอานวยการสานัก
การแพทย์ขตสุขภาพที่ 2
กรมการแพทย์

e-mail : taweechai1@hotmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ

ใหຌขຌอมูลทาง
วิชาการ รวบรวม
จากขตสุขภาพ
และประมวลผล
การดานินการ

e-mail :wibunphantha@yahoo.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/ หน่วยงาน

นพ.กิตติวัฒน์ มะนจันทร์

ตาแหนง : ผูຌอานวยการสานัก
การแพทย์ขตสุขภาพที่ 2
กรมการแพทย์

นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล

ตาแหนง : หัวหนຌากลุมงาน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สานักนิทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel : 0 2517 4270-9
ตอ 7678-9
Mobile : 082 649 4884
e-mail : kityimpan@gmail.com
Tel : เ 259เ 6329
ทรสาร : เ 2965 985แ
e-mail : sp.dms57@gmail.com

ประเด็นที่
รับผิดชอบ
วิคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และ
ขຌอสนอแนะ
สรุปผลการ
ดานินการ ปัญหา
อุปสรรค และ
ขຌอสนอแนะ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทัๅงหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ิเป้าหมาย แ่.5ี
คานิยาม
แ. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพแบบไม
นอนพักรักษาตัวในรงพยาบาล ดยผูຌประกอบวิชาชีพที่กี่ยวขຌองที่ไดຌมาตรฐาน
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพ
ชน
- การรักษาดຌวยยาสมุนไพร
- การนวดพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอนาสมุนไพรพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การพอกยาสมุนไพรพื่อการรักษา
- การทับหมຌอกลือ
- การทาหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการพิ่มติมรหัส
ภายหลัง
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกหนือจากการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย ชน การฝังข็ม การแพทย์ทางลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการพิ่มติม
รหัสภายหลัง
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลชุมชน
และรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตาบล
สูตรคานวณตัวชี้วัด : ิA/Bี x 100
A = จานวนครังของผูຌป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพดຌวยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนครังของผูຌป่วยนอกที่มารับบริการทังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

112
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1 และ 2
กิดการขับคลื่อน พัฒนา แ. สนับสนุนใหຌมีการสงสริมการใชຌ
งาน และสามารถแกຌปัญหา ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั
ดຌานการแพทย์แผนไทยและ ในหนวยบริการทุกระดับ
การแพทย์ทางลือกในระดับ 2. รพ.ทีผ่ านมาตรฐาน GMP การผลิต
จังหวัดและขตสุขภาพ
ยาสมุนไพรสามารถผลิตยาสนับสนุน
รพ. ในขตไดຌอยางพียงพอ
3. หนวยบริการขຌารวมครงการ
การพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผน
ไทย ิHospital Accreditation :
TTM HAี

แนวทางการตรวจติดตาม
แ. มีการจายยาสมุนไพรใน
สัดสวนที่ พิ่มขึน
2. ยาสมุนไพรที่ผลิตดยรพ.
ที่ผานมาตรฐาน GMP มีใชຌ
อยางพียงพอ
3. คุณภาพการจัดบริการ
ดຌานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางลือกในหนวย
บริการสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. สหวิชาชีพมีความขຌาใจ
และรวมจายยาสมุนไพร
First Line Drug และยาที่
ทียบคียงยาแผนปัจจุบัน
พิ่มขึน
2. ประชาชนขຌาถึงบริการ
การแพทย์แผนไทยที่มี
คุณภาพพิ่มขึน

Small Success
รอบ ใ เดือน
1. สรຌางกลไกการมีสวนรวม
ของ CTMO ทุกขตสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดຌานสาธารณสุขใหຌมีความรูຌ
ดຌานการจัดบริการการแพทย์
แผนไทย
3. แนวทางการสนับสนุน
งบประมาณใหຌกับ รพ. ทีผ่ าน
มาตรฐาน GMP การผลิตยา
สมุนไพร

รอบ 6 เดือน
1. สนับสนุนใหຌมีการจัดบริการ
ดຌานการแพทย์แผนไทยฯ
ในระบบบริการสาธารณสุข
2. สถานบริการสาธารณสุข
ไดຌแก รพศ. ,รพท., รพช. มีการ
ประมินตนอง ิSelfassessmentี ตามกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทย์แผนไทย
ิThai Traditional Medicine
Hospital Accreditation
Guidelinesี

รอบ ้ เดือน
มีการจัดบริการดຌาน
การแพทย์แผนไทยฯ
ตามบริบทของหนวยบริการ
ไดຌแก
- คลินิกครบวงจรดຌาน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางลือก
- คลินิก OPD แพทย์แผน
ไทยคูขนาน

รอบ แโ เดือน
แ. มีการใหຌบริการผูຌป่วยนอก
ดຌวยการตรวจ วินิจฉัย รักษา
รค และฟื้นฟูสภาพดຌวย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางลือก รຌอยละ
18.5
2. สงสริมใหຌมีการสั่งใชຌยา
สมุนไพร ดยมีจานวนรายการ
ยาสมุนไพรมากกวารຌอยละ 6
ของการสั่งใชຌยาทังหมด

แหล่งข้อมูล :
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

แ. รຌอยละของผูຌป่วยนอก
ทังหมดที่ไดຌรับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟู
สภาพดຌวยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางลือก

ระบบ

ขຌอมูลจากระบบรายงาน
Health Data Center
ิHDCี กระทรวง
สาธารณสุข
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ที่อยู่/URL

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/r
eports/report.php?source=pformate
d/formatแ.php&cat_id=3เbc6364fc
เ6a33a78เ2eแ6bc596ac3b&id=4
bd243deแeเเ7bf9c7aa7cc799aแ
aเแc
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ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

2. สงสริมใหຌมีการสั่งใชຌยา
สมุนไพร ดยมีจานวน
รายการยาสมุนไพรมากกวา
รຌอยละ 6 ของการสั่งใชຌยา
ทังหมด

ระบบ

ที่อยู่/URL

ขຌอมูลจากระบบรายงาน
Health Data Center
ิHDCี กระทรวง
สาธารณสุข
แ. ขຌอมูลแฟ้ม drug_opd
ิจานวนรายการการสั่งยา
แผนปัจจุบันี
2. OPD-การจายยา
1.https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/s_report.php?s
สมุนไพร ราย
ource=monitor/monitor_drug_opd.php&tname=%E0%B8%
ปีงบประมาณ
82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9
ิจานวนรายการการสั่งยา %E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E
สมุนไพรี
0%B8%A1%20drug_opd&id=07508ef2cf345c67190fe9
6fb0740f7f&tb_name=drug_opd
2.https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?so
urce=pformated/format1.php&cat_id=30bc6364fc06a33
a7802e16bc596ac3b&id=65a9f9496401d91402b3cb
38805bb4d6

หมายเหตุ : ที่อยู่ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สถำบันกำรแพทย์แผนไทย
กองวิชำกำรและแผนงำน กลุ่มงำนสนับสนุนเขตสุขภำพ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ – สกุล
ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผูຌอานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผูຌอานวยการสถาบัน
การแพทย์แผนไทย
นายสมศักดิ์ กรีชัย
นางศรีจรรยา ชตึก

หัวหนຌากลุมงานสนับสนุน
ขตสุขภาพ
กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนຌากลุมงานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

หมายเลขทรศัพท์/E-mail address
Tel : เ-259แ-44เ9
Mobile : 085-485-6900
E-mail : anchaleeuan@gmail.com
Tel : เ-2แ49-5647
Mobile : เ84-439-แ5เ5
E-mail : khwancha@health.moph.go.th
Tel : เ-2แ49-5653
Mobile : เ8แ-684-6683
E-mail : augus_organ@hotmail.com
Tel : เ-2965-949เ
Mobile : เ99-245-979แ
E-mail : kungfu55@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
น.ส.ผุสชา จันทร์ประสริฐ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กลุมงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและ
แผนงาน
น.ส.สุดารัตน์ กตล
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ กลุมงาน
สนับสนุนขตสุขภาพ
กองวิชาการและแผนงาน

หมายเลขทรศัพท์/E-mail address
Tel : เ-2965-949เ
Mobile : เ64-323-5939
E-mail : ppin1987@gmail.com
Tel : 083-339-2252
Mobile : 02-149-5653
E-mail : sudarat.osta@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิHealth Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขารคติดต่อไม่เรืๅอรัง
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
คานิยาม
แ. อัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง ิStroke : I60-I69ี
1.1 ผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง หมายถึง ผูຌป่วยใน ิผูຌป่วยที่รับไวຌนอนพักรักษาในรงพยาบาล ิadmit) นานตังแต 4
ชั่วมงขึนไปี ที่มี principal diagnosis (pdx) ป็นรคหลอดลือดสมอง ิStroke : I60-I69)
1.2 การตายของผูຌป ่ว ยรคหลอดลือ ดสมอง หมายถึง การตายจากสาหตุ รคหลอดลือ ดสมอง
ิStroke : I60-I69ี
1.3 การจาหนา ยผูຌป่ว ยรคหลอดลือดสมอง หมายถึง การที่ผูຌป่ว ยในออกจากรงพยาบาลดຌว ยรค
หลอดลือดสมอง ิStroke : I60-I69ี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด (กรณีวัดเชิงปริมาณี
แ. อัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง ิStroke : I60-I69ี
A = จานวนครังของการจาหนายสถานะตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง ิStroke : I60-I69ี จากทุก
หอผูຌป่วย
B = จานวนครังของการจาหน ายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองจากทุกหอผูຌป่ว ยในชว งวลาดียวกั น
ิStroke : I60-I69ี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด

ิA/Bี x 100
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการทีส่ าคัญในปี 2562

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ แ และ รอบ โ
ตัวชีๅวัดหลัก
แ. จั ด ท าแผนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
แ. รຌ อ ยละอั ต ราตายของผูຌ ป่ ว ยรค สุขภาพรคหลอดลือดสมองระดับขต
หลอดลือดสมอง (I60-I69) Unit
สุขภาพ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ Stroke Alert,
Stroke Awareness สูสาธารณชน
3. รงพยาบาล ระดับ A, S ทุกแหง
ตຌองมี Stroke Unit และ Stroke fast
track พื่อใหຌยาละลายลิ่มลือดทาง
หลอดลือดดา
4. จัดใหຌมี Stroke Unit ใน
รงพยาบาลระดับ M ที่มคี วามพรຌอม
5. จัดใหຌมีครือขายบริการ ทัง Acute
และ Intermediate care
6. จัดทาแนวทางในการรับสงตอ
ผูຌป่วยทังภายในขตและนอกขต
บริการที่รับผิดชอบใหຌชัดจน
7. สนับสนุนการศึกษาฝຄกอบรม และ
การจัดการความรูຌ ดຌานการดูแลรักษา
ผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองใหຌแกแพทย์
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ในสังกัด
8. กากับรายงานตัวชีวัดมาตรฐาน
ดຌานรคหลอดลือดสมองของ
สถานพยาบาลทุกระดับในพืนที่ที่
รับผิดชอบ

แนวทางการ
ตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

6 ดือน และ
แ2 ดือน

ตัวชีๅวัดหลัก
แ. นຌอยกวารຌอยละ 7

Small Success
ใ เดือน
แ. สื่อสารนยบายดຌานรค
หลอดลือดสมอง
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพรค
หลอดลือดสมอง

6 เดือน
้ เดือน
แโ เดือน
1. รຌอยละผูຌป่วยรคหลอด
1. รຌอยละผูຌป่วยรคหลอด 1. รຌอยละผูຌป่วยรคหลอด
ลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
ลือดสมอง (I60-I69) ที่
ลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
อาการไมกิน 72 ชั่วมง
มีอาการไมกิน 72
อาการไมกิน 72 ชั่วมง
ไดຌรับการรักษาใน
ชั่วมง ไดຌรบั การรักษาใน
ไดຌรับการรักษาใน Stroke
’t≥oke Unit ิ%’Uี ≥
’t≥oke Unit ิ%’Uี ≥
Unit ิ%’Uี ≥ 4เ%
35%
40%
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แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ ย่อยี
แ. รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (Stroke : I60-I69)

ระบบ
HDC
รายงานผลการตรวจราชการ
ิตก.แ, 2ี
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 1, 2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
1. นพ.สุชาติ หาญไชยพิบลู ย์กุล

2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนง : นายแพทย์ Tel : เ 23เ6 9899
ทรงคุณวุฒิ
ตอ 24เ8
สถาบันประสาทวิทยา Mobile : เ8แ 843 45เ2
e-mail :
suchathanc@yahoo.com
ตาแหนง : นักวิชาการ Tel : เ 23เ6 9899
สาธารณสุขชานาญการ ตอ แแ38
สถาบันประสาทวิทยา Mobile : 087 114 9480
e-mail :
j.bunthong@gmail.com
ตาแหน่ง/ หน่วยงาน

ประเด็นที่รับผิดชอบ
รคไมตดิ ตอรือรัง : สาขารค
หลอดลือดสมอง ิStrokeี

รคไมตดิ ตอรือรัง : สาขารค
หลอดลือดสมอง ิStrokeี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหนง : นักวิชาการ Tel : เ 23เ6 9899
สาธารณสุขชานาญการ ตอ แแ38
สถาบันประสาทวิทยา Mobile : 087 114 9480
e-mail :
j.bunthong@gmail.com
ตาแหน่ง/ หน่วยงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นที่รับผิดชอบ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิHealth Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม (Sepsis)
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราตายผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
คานิยาม
แ. ผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผูຌป่วยที่ขຌากณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis
หรือ septic shock
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผูຌป่วยที่สงสัยหรือยืนยันวามีการติดชือในรางกาย รวมกับมี
SIRS ตังแต 2 ขຌอขึนไป ิตารางที่ 1) ที่กิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ
dysfunction (ตารางที่ 2) ดยที่อาจจะมีหรือไมมีภาวะ hypotension ก็ไดຌ
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผูຌป่วยที่สงสัยหรือยืนยันวามีการติดชื อในรางกาย รวมกับมี
SIRS ตังแต 2 ขຌอขึนไป ิตารางที่ 1) ที่มี hypotension ตຌองใชຌ vasopressors ในการ
maintain MAP ≥ 65 mm ๘g และ มีคา serum lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL)
แมຌวาจะไดຌสารนาพียงพอแลຌวก็ตาม
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดชือมาจากที่บຌานหรือที่ชุมชน ดยตຌองไมอยูในกลุม
hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดชือในกระแสลือด แบงป็น 2 กลุม
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
ใ. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 จะมุงนຌนที่กลุม community–acquired sepsis พื่อพัฒนาใหຌมี
ระบบขຌอมูลพืนฐานใหຌหมือนกันทังประทศ แลຌวจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผูຌป่วยทั่วไปที่อาจจะกิดภาวะ
ติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงพี่อนาไปสูการวินิจฉัยภาวะติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงตอไป
ซึ่งครื่องมือที่ใชຌ (sepsis screening tools) qSOFA ตังแต 2 ขຌอขึนไป ิตารางที่ 3ี modified early
warning score SOS score (search out severity) ตังแต 4 ขຌอขึนไป ิตารางที่ 4) ซึ่งกณฑ์การคัด
กรองไมสามารถใชຌแทนกณฑ์ในการวินิจฉัยไดຌ
5. ฐานข้อมูลของรงพยาบาล หมายถึง ขຌอมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานขຌอมูลอื่นๆ ของแตละรงพยาบาล ภาวะ
ติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรง ป็นภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญพบวาอัตราอุบัติการณ์มีแนวนຌมสูงขึนและอัตรา
สียชีวิตสูงขึน ดยฉพาะในกลุมสี่ยง ชน ผูຌที่รับยากดภูมิคุຌมกัน นอกจากนียังพบวาแนวนຌมของชือดือยาพิ่มขึน
สงผลใหຌการรักษาผูຌป่วยไมไดຌผลดีทาที่ควร นอกจากนียังพบวาการติดชือ ในกระแสลือดสงผลใหຌอวัยวะตางๆ
ทางานผิดปกติ สงผลใหຌกิดภาวะแทรกซຌอนตางๆ ตามมา ไดຌแก ภาวะช็อก, ไตวายุ การทางานอวัยวะตางๆ
ลຌมหลว และสียชีวิตในที่สุด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

119
สถานการณ์
ภาวะติดชือในกระแสลือด ิsepsis) ป็นสาหตุการสียชีวิตอันดับ แ ของผูຌป่วยในรงพยาบาลของ
ประทศไทย และอุบัติการณ์ของภาวะติดชือในกระแสลือดมีแนวนຌมพิ่มมากขึน จากขຌอมูลของกระทรวง
สาธารณสุขรวมกับหนวยงานสานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พบวา ประทศไทย มีผูຌป่วย Sepsis ประมาณ
แ75,เเเ ราย/ตอปี และมีผูຌป่วย Sepsis สียชีวิต ประมาณ 45,เเเ ราย/ตอปี ซึ่งมื่อคิดแลຌวพบวา มี
ผูຌป่วย sepsis 1 ราย กิดขึนทุกๆ 3 นาที และ มีผูຌป่วย sepsis สียชีวิต 5 รายทุก แ ชั่วมง ซึ่งนับวาป็น
ความสูญสียอยางมากมาย
แมຌวาปัจจุบันความรูຌความขຌาใจกี่ยวกับกลไกการกิดรคพิ่มขึน มีความกຌาวหนຌาในการรักษารคติดชือ
คือ มียาตຌานจุลชีพที่ดีขึน มีความกຌาวหนຌาในทคนลยีดຌานการดูแลผูຌป่วยที่ อยูในภาวะวิกฤตไดຌดีขึน แตอัตรา
ตายของผูຌป่วยภาวะติดชือในกระแสลือดยังคงสูง ดยอัตราตายของผูຌป่วยภาวะติดชือในกระแสลือดยังคงสูง
ดยอัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดในประทศไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คิดป็นรຌอยละ
32.03 ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ 2561 อัต ราตายผูຌ ป่ ว ยติ ดชื อในกระแสลื อ ดแบบรุ น แรงชนิ ด
community–acquired คิดป็นรຌอยละ 34.85 ซึ่งยังสูงกวากณฑ์ ิรຌอยละ 30ี
กลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อทาให้การดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชืๅอในกระแสเลือด
ประสบความสาเร็จ ประกอบดຌวย
แ. การสรຌางทีมงานคอยประสานงานและติดตามตัวชีวัดในรงพยาบาลทุกแหง ดยในแตละรงพยาบาลควรมี
ทีมสหวิชาชีพรวมกันดูแลผูຌป่วยที่กิดภาวะติดชือในกระแสลือด และตຌองมีผูຌรับผิดชอบการดูแลผูຌป่วยติดชือ
ในกระแสลือด ิsepsis case manager) ซึ่งประกอบดຌวยแพทย์และพยาบาลอยางนຌอย แ คน
2. นຌนการคຌนหาผูຌป่วยไดຌรวดร็ว ิearly detection) ดยใชຌครื่องมือในการชวยคัดกรองการติดชือในกระแสลือด
พื่อชว ยคຌน หาผูຌป่ ว ยไดຌร วดร็ว และวินิ จฉัยไดຌถูกตຌองมากยิ่ งขึน ดยในประทศไทยก็มีการใชຌ qSOFA
score, SOS score หรือ Early warning score ชวยในการคัดกรอง
3. จัดทาแนวทางการดูแลรักษาบืองตຌน ิearly resuscitation) ดยทาป็นรูปแบบมาตราฐาน checklist
นຌนการปฎิบัติงานใหຌครบ ิsepsis bundles)
4. จัดทาแนวทางการการสงตอที่ชัดจนพื่อทาใหຌกิดการสื่อสารและดูแลอยางตอนื่อง
5. สรຌางชองทางดวนชวยใหຌผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงไดຌรับการดูแลอยางทันทวงทีและสามารถ
ขຌารับการดูแลในหอผูຌป่วยหนักไอซียูไดຌอยางรวดร็ว ิSepsis Fast Track) ในกรณีที่ตียงใน ICU วางและ
สามารถรับผูຌป่วยไดຌ
6. มีการแลกปลี่ยนรียนรูຌรวมกันระหวางแพทย์ พยาบาล ในทุกรงพยาบาล พื่อรับทราบปัญหาที่กิดขึนและ
สรຌางแนวทางการพัฒนางานตอไปใหຌสาร็จมากยิ่งขึน
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired
สูตรคานวณ = (A+C) / D × 100
 A = จานวนผูຌป่วยที่สียชีวิต (dead) จากภาวะการติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไมนับ
รวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูຌป่วย palliative (รหัส Z
51.5)
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 B = จานวนผูຌป่วยที่ปฏิสธการรักษาพื่อกลับไปสียชีวิตที่บຌาน (against advise) จากภาวะการติดชือใน
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication)
และไมนับรวมผูຌป่วย palliative (รหัส Z 51.5) ดยมีสถานภาพการจาหนาย ิDischarge statusี = 2
ปฏิสธการรักษา, และวิธีการจาหนาย ิDischarge typeี = 2 ดีขึน
 C = จานวนผูຌป่วยที่ปฏิสธการรักษาพื่อกลับไปสียชีวิตที่บຌาน (against advise) จากภาวะการติดชือใน
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle
Diagnosis และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับ
รวมผูຌป่วย palliative (รหัส Z 51.5) ดยมีสถานภาพการจาหนาย ิDischarge statusี = 2 ปฏิสธการรักษา,
และวิธีการจาหนาย ิDischarge typeี = 3 ไมดีขึน
 D = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทังหมดที่ลง ICD 10
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไมนับรวมที่ลงใน Post
Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูຌป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
ประเด็นการตรวจติดตาม
แ. อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic หมายถึง การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
สูตรคานวณ = (A+B) /C × 100
 A = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌรับ การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
 B = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่ดิมผูຌป่วยไดຌรับ Antibiotic อยูดยไมไดຌจาะ H/C ตอมาผูຌป่วยกิดภาวะติดชือในกระแส
ลือดแบบรุนแรง แลຌวมีการจาะ H/C รวมกับปรับ Antibiotic ใหຌถือวา มีการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
2. อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. หลังการวินิจฉัย
ดยนับจากวลาวินิจฉัยจนถึงวลาที่บริหารยา ิDiagnosis to needle time)
สูตรคานวณ = (A+B) /C × 100
 A= จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงที่ไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
 B = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
3. อัตราการไดຌรับ IV fluid 3เ ml/kg ใน แ ชม.แรก หมายถึง ผูຌป่วยไดຌรับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร
ภายใน 1 ชม. แรกหลังวินิจฉัย
สูตรคานวณ = (A+B) /C × 100
 A = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงที่ไดຌรับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม.
 B = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
4. อัตราการรับผูຌป่วยขຌา ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ ไดຌรับการ
วินิจฉัยแลຌว admission ขຌา ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)
สูตรคานวณ = (A+B) /C × 100
 A = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌขຌา ICU ภายใน 3 ชม.
 B = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
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หมายเหตุ: วิธีการก็บตัวชีวัดยอย ขึนอยูกับกระบวนการดูแลผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ของแตละ
รงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกตางกันของวิธีการไดຌมาของตัวลข แตใหຌยึดความถูกตຌองตรงตามคานิยามที่
กาหนด
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : อัตราตายผูຌป่ วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิ ด communityacquired ไดຌตามป้าหมายที่กาหนด ดยผานประด็นตรวจราชการที่มุงนຌน ดังนี
เป้าหมาย
มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ แ
อั ต ราตายผูຌ ป่ ว ยติ ด ชื อใน 1. มีคณะทางาน sepsis ป็น
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด ทีมสหสาขาวิชาชีพของ
รงพยาบาลแตละระดับ
community-acquired
sepsis นຌอยกวารຌอยละ 3เ 2. มีผูຌรับผิดชอบการดูแลผูຌป่วย
ติดชือในกระแสลือด ิsepsis
case manager) ในแตละ
รงพยาบาล ซึ่งประกอบดຌวย
แพทย์และพยาบาลอยาง
นຌอย แ คนพื่อติดตาม
ตัวชีวัดและแจຌงผลใหຌ
คณะทางานรับทราบใน
ไตรมาสที่ 2
3. สรຌางระบบ Sepsis fast
track ในจังหวัด พื่อใหຌ
ผูຌป่วย sepsis แบบรุนแรงไดຌ
ขຌาไอซียภู ายใน 3 ชม.
มากกวารຌอยละ 30
4. สรຌางระบบ Rapid
Response System และ
Rapid Response Team
ในรพ.ประจาจังหวัด (ระดับ
S และ A) พือ่ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล
ผูຌป่วย sepsis
5. รายงานผลจากฐานขຌอมูล
HDC หรือฐานขຌอมูลของแต
ละรงพยาบาลดยนาสนอ
ในภาพรวมของจังหวัด และ
ภาพรวมของขตสุขภาพใหຌ
คณะทางานรับทราบใน
ไตรมาสที่ 2
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ โ
อั ต ราตายผูຌ ป่ ว ยติ ด ชื อใน 1. มีคณะทางาน sepsis ป็น
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด ทีมสหสาขาวิชาชีพของ
community-acquired
รงพยาบาลแตละระดับ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตรวจติดตามอัตราตายผูຌป่วย
ติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired
sepsis ของผูຌป่วยที่ขຌารับการ
รักษาในรงพยาบาลทุกระดับ
จากฐานขຌอมูล Health Data
Center (HDC) หรือฐานขຌอมูล
ของแตละรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
นาสนอตัวชีวัดยอยพื่อใหຌ
ห็นกระบวนการทางาน ใน
สวนของ process ดย
นาสนอขຌอมูล 6 ดือนใน
ภาพรวมของจังหวัดหรือ
ภาพรวมของขตสุขภาพ ิดย
การตรวจราชการกรณีปกติี

อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือด
แบบรุนแรงชนิด communityacquired sepsis ในไตรมาสที่ 2 ปี
2562 นຌอยกวารຌอยละ 30 และ
ลดลงถึงนຌอยกวารຌอยละ 24 ใน
ปี 2564 ตามลาดับ

ตรวจติดตามอัตราตายผูຌป่วย อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือด
ติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง แบบรุนแรงชนิด communityชนิด community-acquired acquired sepsis ในไตรมาสที่ 4 ปี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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sepsis นຌอยกวารຌอยละ 3เ

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
2. มีผูຌรับผิดชอบการดูแลผูຌป่วย
ติดชือในกระแสลือด ิsepsis
case manager) ในแตละ
รงพยาบาล ซึง่ ประกอบดຌวย
แพทย์และพยาบาลอยาง
นຌอย แ คนพื่อติดตาม
ตัวชีวัดและแจຌงผลใหຌ
คณะทางานรับทราบใน
ไตรมาสที่ 4
3. สรຌางระบบ Sepsis fast
track ในจังหวัด พื่อใหຌ
ผูຌป่วย sepsis แบบรุนแรงไดຌ
ขຌาไอซียภู ายใน 3 ชม.
มากกวารຌอยละ 3เ
4. สรຌางระบบ Rapid
Response System และ
Rapid Response Team
ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ
S และ A) พื่อพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล
ผูຌป่วย sepsis
5. รายงานผลจากฐานขຌอมูล
HDC หรือฐานขຌอมูลของแต
ละรงพยาบาลดยนาสนอ
ในภาพรวมของจังหวัด และ
ภาพรวมของขตสุขภาพใหຌ
คณะทางานรับทราบใน
ไตรมาสที่ 4

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
sepsis ของผูຌป่วยที่ขຌารับการ 2562 นຌอยกวารຌอยละ 30 และ
รักษาในรงพยาบาลทุกระดับ ลดลงถึงนຌอยกวารຌอยละ 24 ใน
จากฐานขຌอมูล Health Data ปี 2564 ตามลาดับ
Center (HDC) หรือฐานขຌอมูล
ของแตละรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
นาสนอตัวชีวัดยอยพื่อใหຌ
ห็นกระบวนการทางาน ใน
สวนของ process ดย
นาสนอขຌอมูล แ2 ดือนใน
ภาพรวมของจังหวัด หรือ
ภาพรวมของขตสุขภาพ ิดย
การตรวจราชการกรณีปกติี

ประเด็นการตรวจติดตาม
เป้าหมาย

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจติดตาม รอบที่ แ

 อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน แ 1. การสรຌางทีมประสานงานและ
ติดตามตัวชีวัดในรงพยาบาลทุก
ชม. ินับจากวลาที่ไดຌรับการวินิจฉัยี
แหง
ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ และรຌอยละ
ของอัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 2. นຌนการคຌนหาผูຌป่วยไดຌรวดร็ว
ิearly detection) ดยใชຌ
แ ชม. ินับจากจุดคัดกรองจนถึงวลา
ครื่องมือในการชวยคัดกรองการ
ไดຌรับ Antibioticี
ติดชือในกระแสลือด ไดຌแก
 อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
qSOFA score, SOS score
ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
หรือ Early warning score
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจติดตามตัวชีวัดจาก
ไดຌตามป้าหมายที่
ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล กาหนด ตามลาดับ
หรือปรแกรม SepNet
หรือดຌวยวิธีการก็บขຌอมูล
แบบอื่นๆ ดยนาสนอ
ขຌอมูล 6 ดือนในภาพรวม
ของจังหวัด และภาพรวม
ของขตสุขภาพ ิดยการ
ตรวจราชการกรณีปกติี
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 อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg ใน แ
ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอหຌามี ไมนอຌ ย
กวารຌอยละ 9เ
 อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลในไอซียู
ภายใน 3 ชม.ไมนຌอยกวารຌอยละ30
 มีการจัดตังระบบ Rapid Response
System และ Rapid Response
Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A
และ S)

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
3. จัดทาแนวทางการดูแลรักษา
บืองตຌน ิearly resuscitation)
ดยทาป็นรูปแบบมาตรฐาน
checklist นຌนการปฎิบตั ิงานใหຌ
ครบ ิsepsis bundles) ดย
ฉพาะที่หຌองฉุกฉินของทุก
รงพยาบาลในจังหวัด
4. จัดทาแนวทางการการสงตอ
ภายในจังหวัดที่ชัดจนพื่อทาใหຌ
กิดการสื่อสารและดูแลอยาง
ตอนื่อง
5. มีการตรียมจัดยา Antibiotic
IV พืนฐานตามแนวทางการดูแล
ติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง
ไดຌแก Ceftriazone ป็นตຌนและ
มีการตรียมจัดขวด
Hemoculture ไวຌที่หຌองฉุกฉิน
ของทุกรงพยาบาลในจังหวัด
6. สรຌางชองทางดวนชวยใหຌผูຌป่วย
ติดชือในกระแสลือดแบบ
รุนแรงไดຌรับการดูแลอยาง
ทันทวงทีและสามารถขຌารับการ
ดูแลในหอผูຌป่วยหนักไอซียไู ดຌ
อยางรวดร็ว ิSepsis Fast
Track) ในกรณีที่ตียงในไอซียู
วางและสามารถรับผูຌป่วยไดຌ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจติดตาม รอบที่ โ

 อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน แ 1. การสรຌางทีมประสานงานและ
ติดตามตัวชีวัดในรงพยาบาลทุก
ชม. ินับจากวลาที่ไดຌรับการวินิจฉัยี
แหง
ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ และรຌอยละ
ของอัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 2. นຌนการคຌนหาผูຌป่วยไดຌรวดร็ว
ิearly detection) ดยใชຌ
แ ชม. ินับจากจุดคัดกรองจนถึงวลา
ครื่องมือในการชวยคัดกรองการ
ไดຌรับ Antibioticี
ติดชือในกระแสลือด ไดຌแก
 อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
qSOFA score, SOS score
ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
หรือ Early warning score
 อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg ใน แ
ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอหຌามี ไมนอຌ ย 3. จัดทาแนวทางการดูแลรักษา
บืองตຌน ิearly resuscitation)
กวารຌอยละ 9เ
ดยทาป็นรูปแบบมาตรฐาน
 อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลในไอซียู
checklist นຌนการปฎิบตั งิ านใหຌ
ภายใน 3 ชม. ไมนຌอยกวารຌอยละ30
ครบ ิsepsis bundles) ดย
 มีการจัดตังระบบ Rapid Response
ฉพาะที่หຌองฉุกฉินของทุก
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจติดตามตัวชีวัดจาก
ไดຌตามป้าหมายที่
ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล กาหนด ตามลาดับ
หรือปรแกรม SepNet
หรือดຌวยวิธีการก็บขຌอมูล
แบบอื่นๆ ดยนาสนอ
ขຌอมูล แ2 ดือนในภาพรวม
ของจังหวัด และภาพรวม
ของขตสุขภาพ ิดยการ
ตรวจราชการกรณีปกติี
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System และ Rapid Response
Team ในรงพยาบาลประจาจังหวัด
ิระดับ A และ S)

Small Success
รอบ ใ เดือน

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
รงพยาบาลในจังหวัด
4. จัดทาแนวทางการการสงตอ
ภายในจังหวัดที่ชัดจนพื่อทาใหຌ
กิดการสื่อสารและดูแลอยาง
ตอนื่อง
5. มีการตรียมจัดยา Antibiotic
IV พืนฐานตามแนวทางการดูแล
ติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง
ไดຌแก Ceftriazone ป็นตຌนและ
มีการตรียมจัดขวด
Hemoculture ไวຌที่หຌองฉุกฉิน
ของทุกรงพยาบาลในจังหวัด
6. สรຌางชองทางดวนชวยใหຌผูຌป่วย
ติดชือในกระแสลือดแบบ
รุนแรงไดຌรับการดูแลอยาง
ทันทวงทีและสามารถขຌารับการ
ดูแลในหอผูຌป่วยหนักไอซียไู ดຌ
อยางรวดร็ว ิSepsis Fast
Track) ในกรณีที่ตียงในไอซียู
วางและสามารถรับผูຌป่วยไดຌ
รอบ 6 เดือน

รอบ ้ เดือน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รอบ แโ เดือน

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแส
ลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired sepsis นຌอยกวารຌอยละ 30

อัตราตายผูຌป่วยติดชือใน
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
นຌอยกวารຌอยละ 30

อัตราตายผูຌป่วยติดชือใน
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
นຌอยกวารຌอยละ 30

อัตราตายผูຌป่วยติดชือใน
กระแสลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis
นຌอยกวารຌอยละ 30

อัตราการไดຌรับ Antibiotic
ภายใน แ ชม. ินับจากวลาที่
ไดຌรับการวินิจฉัยี ไมนຌอยกวา
รຌอยละ 9เ และรຌอยละของ
อัตราการไดຌรับ Antibiotic
ภายใน แ ชม. ินับจากจุดคัด
กรองจนถึงวลาไดຌรับ
Antibioticี
อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ
Antibiotic ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg
ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอ

อัตราการไดຌรับ Antibiotic
ภายใน แ ชม. ินับจากวลาที่
ไดຌรับการวินิจฉัยี ไมนຌอยกวา
รຌอยละ 9เ และรຌอยละของ
อัตราการไดຌรับ Antibiotic
ภายใน แ ชม. ินับจากจุดคัด
กรองจนถึงวลาไดຌรับ
Antibioticี
อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ
Antibiotic ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg
ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอ

ประเด็นการตรวจติดตาม
อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน
แ ชม. ินับจากวลาทีไ่ ดຌรับการ
วินิจฉัยี ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
และรຌอยละของอัตราการไดຌรับ
Antibiotic ภายใน แ ชม. ินับจาก
จุดคัดกรองจนถึงวลาไดຌรับ
Antibioticี

อัตราการไดຌรับ Antibiotic
ภายใน แ ชม. ินับจากวลา
ที่ไดຌรับการวินิจฉัยี ไมนຌอย
กวารຌอยละ 9เ และรຌอยละ
ของอัตราการไดຌรับ
Antibiotic ภายใน แ ชม.
ินับจากจุดคัดกรองจนถึง
วลาไดຌรับ Antibioticี
อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ
อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ
Antibiotic ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ Antibiotic ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ
อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg ใน แ อัตราการไดຌรับ IV 3เ
ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอหຌามี ไม
ml/kg ใน แ ชม.แรก ิใน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รอบ ใ เดือน
นຌอยกวารຌอยละ 9เ

รอบ 6 เดือน
กรณีไมมีขຌอหຌามี ไมนຌอยกวา
รຌอยละ 9เ
อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลในไอซียู อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแล
ภายใน 3 ชม.ไมนຌอยกวารຌอยละ 3เ ในไอซียู ภายใน 3 ชม.ไม
นຌอยกวารຌอยละ 3เ

รอบ ้ เดือน
หຌามี ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ

รอบ แโ เดือน
หຌามี ไมนຌอยกวารຌอยละ 9เ

อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลใน
ไอซียู ภายใน 3 ชม.ไมนຌอยกวา
รຌอยละ 3เ
มีการจัดตังระบบ Rapid
Response System และ Rapid
Response Team ในรงพยาบาล
ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)

อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลใน
ไอซียู ภายใน 3 ชม.ไมนຌอย
กวารຌอยละ 3เ
มีการจัดตังระบบ Rapid
Response System และ
Rapid Response Team ใน
รงพยาบาลประจาจังหวัด
ิระดับ A และ S)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ ย่อยี
แ. อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบ
รุ น แ ร ง ช นิ ด community-acquired
sepsis
2. อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน แ ชม.
ินับจากวลาที่ไดຌรับการวินิจฉัยี ไมนຌอย
กวารຌอยละ 9เ และรຌอยละของอัตราการ
ไดຌรับ Antibiotic ภายใน แ ชม
3. อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
4 อัตราการไดຌรับ IV 3เ ml/kg ใน แ ชม.
แรก
5. อั ต ราที่ ผูຌ ป่ ว ยไดຌ รั บ การดู แ ลในไอซี ยู
ภายใน 3 ชม.ไมนຌอยกวารຌอยละ 3เ
6. มีการจัดตังระบบ Rapid Response System
และ Rapid Response Team ในรงพยาบาล
ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)

ระบบ
HDC หรือฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล
ดยนาสนอในภาพรวมของจังหวัด
และภาพรวมของขตสุขภาพ

ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาลหรือ
ปรแกรม SepNet ดยนาสนอใน
ภาพรวมของจังหวัดและภาพรวมของ
ขตสุขภาพ

ที่อยู่/ URL

https://hdcservice.moph.go.th/
hdc/main/index_pk.php

ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร
นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

นพ.นิพนธ์ ฉลิมพันธ์ชัย

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง นายแพทย์ชี่ยวชาญ
หนวยงาน รงพยาบาลราชวิถี

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
ทรศัพท์มือถือ : 0816125891

ประเด็นที่รับผิดชอบ

สรุ ป ผลการด านิ น การ
วิคราะห์ปัญหาอุปสรรค
E–mail: drpojin@yahoo.com และขຌอสนอแนะ
ต าแหน ง นายแพทย์ ช านาญ ทรศัพท์มือถือ: 081สรุ ป ผลการด านิ น การ
การพิศษ
5968535
วิคราะห์ปัญหาอุปสรรค
E–mail: mr.sepsis@yahoo.com และขຌอสนอแนะ
หนวยงาน สานักงาน
สาธารณสุข จ.พิษณุลก
ตาแหนง นายแพทย์ชี่ยวชาญ ทรศัพท์มือถือ: 088สรุ ป ผลการด านิ น การ
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หนวยงาน รงพยาบาลลาปาง

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
2518036
E–mail: crisis27@gmailcom

ประเด็นที่รับผิดชอบ
วิคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และขຌอสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร
นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

นพ.นิพนธ์ ฉลิมพันธ์ชัย

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง นายแพทย์ชี่ยวชาญ
หนวยงาน รงพยาบาลราชวิถี

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
ทรศัพท์มือถือ : 0816125891

ประเด็นที่รับผิดชอบ

สรุ ป ผลการด านิ น การ
วิ คราะห์ ปั ญหาอุ ป สรรค
E–mail: drpojin@yahoo.com
และขຌอสนอแนะ
ตาแหนง นายแพทย์ชานาญการ ทรศัพท์มือถือ: 081สรุ ป ผลการด านิ น การ
พิศษ
5968535
วิ คราะห์ ปั ญหาอุ ป สรรค
หนวยงาน สานักงานสาธารณสุข E–mail: mr.sepsis@yahoo.com และขຌอสนอแนะ
จ.พิษณุลก
ตาแหนง นายแพทย์ชี่ยวชาญ ทรศัพท์มือถือ: 088สรุ ป ผลการด านิ น การ
หนวยงาน รงพยาบาลลาปาง 2518036
วิ คราะห์ ปั ญหาอุ ป สรรค
E–mail: crisis27@gmailcom
และขຌอสนอแนะ

ตารางประกอบคานิยาม
ตารางที่ แ SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature > 38°C or < 36°C
Heart rate > 9เ beats/min
Respiratory rate > 2เ /min หรือ PaCO2 < 32 mm Hg
WBC > แ2,เเเ /mm3, < 4เเเ /mm3, หรือมี band form >แเ %
ตารางที่ โ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
คา blood lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output < เ.5 mL/kg/hr ป็นระยะวลามากกวา 2 ชม. แมຌวาจะไดຌสารนาอยางพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 25เ ดยไมมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 2เเ ดยมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Creatinine > 2.เ mg/dL (แ76.8 μmol/L)
Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 μmol/L)
Platelet count < แเเ,เเเ μL
Coagulopathy (international normalized ratio > แ.5 หรือ aPTT > 60 วินาที ี
ตารางที่ 3 qSOFA (quick SOFA) score ในการประเมิน ได้แก่
แ. Alteration in mental status (อาจใชຌ Glasgow Coma Scale score นຌอยกวา แ5 ก็ไดຌี
2. ’ystolic blood p≥essu≥e ≤ แเเ mm Hg
3. Respi≥ato≥y ≥ate ≥ 22/min
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 4 SOS score (search out severity)

หมายเหตุ:
1. นับฉพาะผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
2. ไมนับรวมผูຌป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิHealth Outcomeี
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร
ตัวชีๅวัด ิกากับติดตามี : ร้อยละผู้ป่วยรคกล้ามเนืๅอหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในรงพยาบาล ≤ 10%
คานิยาม
อัตราตายของผู้ป่ วยรคหลอดเลื อดหั วใจ หมายถึง จ านวนป่ ว ยตายจากรคหลอดลื อดหั ว ใจ
ิรหัส ICD-แเ =I2เ-I25ี ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปีนัน ในปี 2557 ประทศไทยมีผูຌสียชีวิต
จากดຌวยรคหัวใจและหลอดลือด 58,68แ คน หรือฉลี่ยชั่วมงละ 7 คน คิดป็นอัตราตายของรคหัวใจและ
หลอดลือด ทากับ 9เ.34 ตอแสนประชากร จานวนผูຌสียชีวิตจากรคหลอดลือดหัวใจ จานวน แ8,เ79
คน หรือ ฉลี่ ยชั่วมงละ 2 คน คิดป็ นอัตราป่ ว ยตายจากรคหลอดลื อดหัว ใจ ทากับ 27.83 ตอแสน
ประชากร
ผู้ป่วยรคกล้ามเนืๅอหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กลຌามนือหัวใจที่ขาดลือดมาลียง
จนกิดการตายของกลຌามนือ และมีคลื่ นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดอสทียก ิST Elevated Myocardial
Infarction) ผูຌป่วยมีอกาสสียชีวิตสูง การใหຌการวินิจฉัยและรักษาภายในระยะวลาที่รวดร็วและหมาะสม
ดยวิธีการใหຌยาละลายลิ่มลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยายหลอดลือดหัวใจ (Percutaneous
coronary intervention หรือ PCI) จะชวยลดอัตราการตายของผูຌป่วย
รงพยาบาลในระดับ F2 หมายถึง รงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดตียง 3เ – 9เ ตียง
มีแพทย์วชปฏิบัติหรือแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว รวม 2 – 5 คน ไมมีแพทย์ฉพาะทาง มีบริการผูຌป่วยใน
มีหຌองผาตัดมีหຌองคลอด รองรับผูຌป่วยและผูຌป่วยในของแตละอาภอ สนับสนุนครือขายบริการปฐมภูมิของแต
ละอาภอ
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มลือด ชน Streptokinase, Tenecteplase
ป็นตຌน
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
1. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
ิA/Bี x 100,000
A = จานวนประชากรที่ป่วยตายจากรคหลอดลือดหัวใจ ิรหัส ICD-10 =I20-I25ี
B = จานวนประชากรกลางปีในชวงวลาดียวกัน
2. รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ≤แเ%
ิA/Bี x 100
A = จานวนผูຌป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่สียชีวิตในรงพยาบาลทังหมด
B = จานวนผูຌป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไวຌรักษาที่รงพยาบาลทังหมด
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มงุ นຌน 1. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
ลดอัตราการสียชีวิตผูຌป่วย 1. มีการคัดกรองผูຌป่วยที่มีปัจจัย
- มีหรือไม
- มี
รคหลอดลือดหัวใจ
สี่ยงตอรคหัวใจและหลอดลือด
- จานวนทาไร
- ยอดจานวน
ตามปรแกรม
2. ใหຌการรักษาผูຌป่วยที่ป็น
- จานวน
มากกวารຌอยละ 80
ภาวะหัวใจขาดลือดฉียบพลัน
- รຌอยละ
อยางรวดร็วดยการใหຌยา
ละลายลิม่ ลือดและหรือการทา
บอลลูน
3. ผูຌป่วยที่ป็นรคหัวใจขาด
- จานวน
ไมกิน 3 ดือน
ลือดรือรังใหຌรักษาดยการทา
- ระยะวลารอคอย (วันสัปดาห์
บอลลูนหรือการผาตัด By pass
ดือนปี)
ดยลดวลาระยะวลารอคอย
การทา
4. ในรายที่ป็นรคแลຌวใหຌมีการ


ควบคุมปัจจัยสี่ยงใหຌอยูในระดับ
ที่ตຌองการ
5. ใหຌการศึกษากับผูຌป่วยและ
มีสื่อวีดีทัศน์
มี
ญาติรื่องการควบคุมปัจจัยสี่ยง
การดูแลตนองและการขຌาถึง
บริการทังในภาวะฉุกฉินและ
ปกติ
6. มีขຌอมูลของการสียชีวิตของ
- จานวนผูຌสียชีวิตจากรค
ไมกิน 26/แสนประชากร
ผูຌป่วยดยดูสาหตุการตายจาก
หลอดลือดหัวใจ
วชระบียนของผูຌป่วยและจาก
- จานวนประชากรกลางปี
ฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร์
ประด็นการตรวจราชการที่ติดตาม 2. รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่ สียชีวิตในรงพยาบาล ิ≤แเี
1. พิ่มหนวยบริการหรือการ มีขຌอมูลจานวนหนวยบริการและ ผูຌป่วยไดຌรับยาละลายลิ่มลือด
ตຌองมี
รักษาดยวิธีใหຌยาละลายลิ่ม ผูຌป่วยที่ใหຌยาละลายลิม่ ลือดและ และหรือการขยายหลอดลือด
ลือดและหรือการขยาย
หรือการขยายหลอดลือด
มากกวาหรือทากับ 80%
หลอดลือด
2. ปรับระบบการสงตอและ มีขຌอมูล
มีขຌอมูล
ควรมี
แนวทางการรับผูຌป่วยพื่อใหຌ - Door to needle time
- % Door to needle time <
สามารถใหຌบริการผูຌป่วยไดຌใน - Door to balloon time
30 นาที
วลาที่รวดร็วและหมาะสม
- % Door to balloon time <
(ภายใน 3-12 ชม.หลังมี
30 นาที
อาการ) ทังดยวิธีใหຌยา
ละลายลิม่ ลือดและการ
ขยายหลอดลือด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ป้าหมาย
3. มีขຌอมูลผูຌป่วยสียชีวิตใน
รงพยาบาล

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพืนที่
- ลดอัตราสียชีวิตในรงพยาบาล มีขຌอมูลที่ผูຌป่วยสียชีวิตใน
นຌอยกวา 10 %
รงพยาบาลดยมี
- Stock ยา
- มีระบบบริหารยา

Small Success ตรวจราชการ
1. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
มาตรการ

1. มีการคัดกรองผูຌป่วยที่มีปัจจัยสี่ยงตอรคหัวใจและหลอด
ลือดตามปรแกรม
2. ใหຌการรักษาผูຌป่วยที่ป็นภาวะหัวใจขาดลือดฉียบพลันอยาง
รวดร็วดยการใหຌยาละลายลิ่มลือดและหรือการทาบอลลูน
3. ผูຌป่วยที่ป็นรคหัวใจขาดลือดรือรังใหຌรักษาดยการทา
บอลลูนหรือการผาตัด By pass ดยลดวลาระยะวลารอคอย
การทา
4. ในรายที่ป็นรคแลຌวใหຌมีการควบคุมปัจจัยสี่ยงใหຌอยูใน
ระดับที่ตຌองการ
5. ใหຌการศึกษากับผูຌป่วยและญาติรื่องการควบคุมปัจจัยสี่ยง
การดูแลตนองและการขຌาถึงบริการทังในภาวะฉุกฉินและปกติ
6. มีขຌอมูลของการสียชีวิตของผูຌป่วยดยดูสาหตุการตายจาก
วชระบียนของผูຌปว่ ยและจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร์
3 เดือน
6 เดือน
-
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ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

















































9 เดือน
-

12 เดือน
26
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Small Success ติดตาม
2.รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ิ≤แเี
ใ เดือน
6 เดือน
้ เดือน
แโ เดือน
10

10

10

10

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
ระบบ
1. อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือด จากการตรวจราชการและขຌอมูล Thai
หัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
Acute Coronary syndrome
registry ที่ลงทะบียนมาจาก
รงพยาบาลในทุกครือขายขต
บริการสุขภาพในกระทรวง
สาธารณสุข
2. รຌอยละผูปຌ ่วยรคกลຌามนือหัวใจ ขຌอมูลจากวชระบียนและขຌอมูลทีล่ ง
ขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตใน
ในปรแกรม Thai ACS Registry
รงพยาบาล ิ≤แเี
แยกตามขตสุขภาพ รวบรวมดย
กรมการแพทย์ และนาสงสานัก
นยบายยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ิHDC)

ที่อยู่/ URL
Thai ACS Registry
ิ http://www.ncvdt.org/ ี

HDC
https://hdcservice.moph.go.th/
hdc/main/index_pk.php

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมกรมการแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด

ชื่อ-สกุล
นพ.กรียงไกร ฮงรัศมี

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง หัวหนຌากลุมงานอายุรศาสตร์หัวใจ
สถาบันรคทรวงอก กรมการแพทย์

กลุมงานนิทศระบบการแพทย์

สานักนิทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์

หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-591-9999 ตอ 30920
Mobile : 081-348-4236
e-mail : Kk_hm2000@yahoo.com
Tel. เ2-59เ-6358
e-mail : supervision.dms@gmail.com

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
สานักนิทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์

หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. เ2-59เ-6358
e-mail : supervision.dms@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน

ชื่อ-สกุล
กลุมงานนิทศระบบการแพทย์
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน โ4 ชั่วมง ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ ิทัๅงที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ แโ
คานิยาม
ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อี หมายถึง
ระบบการบริหารจัดการพื่อใหຌผูຌจ็บป่วยฉุกฉินไดຌรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่
อาจกิดขึน ทังในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบดຌวย การดูแลผูຌป่วยกอนถึงรงพยาบาล ิEMS) การ
ดูแลในหຌองฉุกฉิน ิER) การสงตอระหวางสถานพยาบาล ิReferral System) การจัดการสาธารณภัยดຌาน
การแพทย์และสาธารณสุข ิDisaster)
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงซ่คุณภาพ ิChain of Qualityี” ไดຌแก EMS
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ พื่อสรຌาง “หวงซแหงการรอดชีวิต ิChain of
’u≥vivalี ของผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ดยมีป้าประสงค์ แี พิ่มการขຌาถึงบริการของผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน
2ี ลดอัตราการสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันไดຌ ิPreventable Death) จากการจ็บป่วยฉุกฉิน 3ี
ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การพัฒนา ECS ในปี โ56แ - โ565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผูຌมารับบริการ ณ หຌองฉุกฉินและไดຌรับการคัดแยกป็น Triage Level แ
“การเสียชีวิตภายใน โ4 ชั่วมง” หมายถึง นับจากวลาที่ผูຌป่วยมาหຌองฉุกฉินถึงวลาที่สียชีวิต ิDoor to
Death) ภายใน 24 ชั่วมง ซึ่งรวมถึงการสียชีวิตในหຌองฉุกฉิน
การบาดเจ็บต่อเนืๅอสมอง (Severe traumatic brain injury) หมายถึง การที่มีประวัติขຌอใดขຌอ
หนึ่งตอไปนี ไดຌแก การที่มี ประวัติศีรษะถูกกระทบ หรือ มีบาดแผลบริวณหนังศีรษะ และ มีการปลี่ยนแปลง
การรับรูຌสติแมຌพียงชวงวลาหนึ่ง ทังนีไมรวมบาดแผลบริวณใบหนຌา กระดูกใบหนຌาแตก สิ่งแปลกปลอมขຌาใน
รูจมูกหรือหู หรือลือดกาดาไหลซึ่ง The Demographics and Clinical Assessment Working Group
ของ International and Interagency Initiative toward Common Data Elements for Research on
Traumatic Brain Injury and Psychological Health ไดຌใหຌคานิยามไวຌดังนี “TBI คือ การปลี่ยนแปลงของ
หนຌาที่การทา งานของสมอง หรือกิดพยาธิสภาพของสมองจากแรงกระทาภายนอก
การคຌนรหัส ICD 10 ของ การบาดจ็บรุนแรงตอนือสมอง ไมมีรหัสรคดยตรง การสืบคຌนขຌอมูล ทา
ดยใชຌรหัสรคของอุบัติหตุชนิดตางๆ ตอนือสมอง (S 06.0 – S 06.9) ดยตัดกลุม S 06.0 อันหมายถึง
cerebral concussion ที่ป็นการกระทบชนิดไมรุนแรงออก รวมกับรหัสการใสทอชวยหายใจ (ICD 9
procedure 96.0, 96.04, 96.05) หรืออยูในภาวะคมา (ICD 10: R 40.243ี
การคຌนขຌอมูลในแบบนี อาจมีผูຌ ป่ว ยบาดจ็บตอนือสมองที่ไมรุน แรง แตถูกใส ทอชวยหายใจดຌว ย
สาหตุอื่นๆ มาปนไดຌ แตนาจะไมมากนัก ขຌอมูลที่ดี ควรมาจากการก็บขຌอมูลผาน Traumatic brain injury
registry ที่อาจกิดขึนในวลาตอไป
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี

ิA/B) X แเเ

ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ิTriage level 1) ภายใน โ4 ชั่วมง
ในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ ิทัๅงที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ แโ
ิTrauma<12%, Non-Trauma<12%)
A = จานวนผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉินที่สียชีวิตภายใน 24 ชั่วมง
B = จานวนผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉินทังหมด
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชีๅในการผ่าตัด ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ากว่าร้อยละ ่เ
A = จานวนผูຌป่วย trauma triage level แ และมีขຌอบงชีในการผาตัด ในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ สามารถ
ขຌาหຌองผาตัดไดຌภายใน 6เ นาที
B = จานวนผูຌป่วย trauma triage level 1 และมีขຌอบงชีในการผาตัดในรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ
ไดຌรับการผาตัดทังหมด
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level แ, โ อยู่ในห้องฉุกเฉิน < โ ชม. ในรงพยาบาลระดับ
A, S, Mแ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6เ
A = จานวนผูຌป่วย triage level แ, 2 อยูในหຌองฉุกฉินที่ admit ภายใน 2 ชม.
B = จานวนผูຌป่วย triage level แ, 2 ที่ admit ทังหมด
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score >เ.็5 ในรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการทา root
cause analysis ร้อยละ แเเ
A = จานวนผูຌป่วย PS score >0.75 ที่สียชีวิต และไดຌรับการทา RCA ในรงพยาบาลทุกระดับ
B = จานวนผูຌป่วย PS score >เ.75 ที่สียชีวิต ในรงพยาบาลทุกระดับ
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 2.2 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง ิMortality rate of severe traumatic
brain injury) ิรหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
A = จานวนผูຌป่วย severe traumatic brain injury (ICD S06.1-S 06.9) และใสทอหายใจ (ICD 9
procedure 96.0, 96.04, 96.05) การใชຌครื่องชวยหายใจ (ICD 9 procedure 96.7) หรืออยูใน
ภาวะคมา (ICD 10: R 40.243)
B = จานวนผูຌป่วยบาดจ็บทางสมองทังหมด ICD S06.1-S 06.9) และใสทอหายใจ (ICD 9 procedure
96.0, 96.04, 96.05) การใชຌครื่องชวยหายใจ (ICD 9 procedure 96.7) หรืออยูในภาวะคมา (ICD
10: R 40.243)
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 3.1 อัตราของ TEA unit ในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ่เ
A = จานวน TEA unit ในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ ที่ผานกณฑ์ประมินคุณภาพ
B = จานวน TEA unit ทังหมดในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ
ตัวชีๅวัดรอง ตัวที่ 3.2 อัตราของรงพยาบาลระดับ Fโ ขึๅนไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ่เ
A = จานวนรงพยาบาลระดับ F2 ขึนไปที่ผานกณฑ์ประมิน ECS คุณภาพ
B = จานวนรงพยาบาลระดับ F2 ขึนไปที่ผานกณฑ์ประมิน ECS คุณภาพทังหมด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราการสียชีวิตของผูຌจ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ภายใน 24 ชัว่ มง ในรงพยาบาลระดับ A, S, M1
(ทังที่ ER และ Admit)
เป้าหมาย
อัตราการสียชีวิตของผูຌ
จ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน
ิTriage level 1)
ภายใน 24 ชั่วมง
ในรงพยาบาลระดับ
A, S, M1
(ทังที่ ER และ Admit)

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ
- พือ่ พิ่มประสิทธิภาพและลด
ระยะวลาการขຌาถึงบริการ
definite care
- ลดอัตราการสียชีวิตของรคที่กิด
จากอุบัติหตุทสี่ าคัญและมีความ
รุนแรง
- พิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ของระบบการแพทย์ฉุกฉิน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตรวจติดตามจากฐานขຌอมูล Health
Data Center (HDC) หรือ
ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล
ไม่เกินร้อยละ 12
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดย
(Trauma<12%,
นาสนอขຌอมูล 6 ดือน 9 ดือน
Non-Trauma<12%)
และ 12 ดือน ในภาพรวมของ
จังหวัดหรือภาพรวมของขตสุขภาพ
ิดยการตรวจราชการกรณีปกติี

ประเด็นการตรวจติดตาม
แนวทางการตรวจ
ติดตาม
ประเด็นการตรวจติดตาม แ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care
1.1 อัตราของผูຌป่วย
- ชีแจง/ฝຄกอบรมการประมิน ECS คุณภาพ
ตรวจติดตามจาก
trauma triage level 1
และ TEA unit
ฐานขຌอมูล Health Data
และมีขຌอบงชีในการผาตัด - ปรับกณฑ์ ECS คุณภาพใหຌสูงขึน
Center (HDC) หรือ
ในรงพยาบาลระดับ A,
- สรຌางครื่องมือประมิน TEA unit (outcome ฐานขຌอมูลของแตละ
S, M1 สามารถขຌาหຌอง
based)
รงพยาบาลสังกัด
ผาตัดไดຌภายใน 60 นาที - ประสานงาน/สนับสนุน/รวมจัดการฝຄกอบรม กระทรวงสาธารณสุข ดย
- กาหนดป็นนยบายของขตสุขภาพ
นาสนอขຌอมูล 6 ดือน 9
แ.2 อัตราของผูຌป่วย
ดือน และ แ2 ดือน ใน
triage level แ, 2 อยูใน - มาตรการลดภาวะหຌองฉุกฉินแออัด
- ดานินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety (2P
ภาพรวมของจังหวัดหรือ
หຌองฉุกฉิน <2 ชม. ใน
Safety)
ภาพรวมของขตสุขภาพ
รงพยาบาลระดับ A, S,
- ER Quality Improvement (Audit)
ิดยการตรวจราชการ
Mแ
- ผลักดันกระบวนการผาน TEA unit
กรณีปกติี
เป้าหมาย

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ไมต่ากวารຌอยละ
8เ

ไมต่ากวารຌอยละ
6เ

ประเด็นการตรวจติดตาม 2. ลดอัตราการเสียชีวิตของรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สาคัญและมีความรุนแรง
2.1 รຌอยละของผูຌป่วย PS - ชีแจง/ฝຄกอบรมการประมิน ECS คุณภาพ,
ตรวจติดตามจาก
รຌอยละ แเเ
score >เ.75 ใน
TEA unit
ฐานขຌอมูล Health Data
รงพยาบาลทุกระดับ
- ปรับกณฑ์ ECS คุณภาพใหຌสูงขึน
Center (HDC) หรือ
ไดຌรับการทา root cause - สรຌางครื่องมือประมิน TEA unit (outcome ฐานขຌอมูลของแตละ
analysis
based)
รงพยาบาลสังกัด
- ประสานงาน/สนับสนุน/รวมจัดการฝຄกอบรม กระทรวงสาธารณสุข ดย ไมกินรຌอยละ 45
2.2 อัตราของผูຌป่วย
- กาหนดป็นนยบายของขตสุขภาพ
นาสนอขຌอมูล 6 ดือน 9
บาดจ็บรุนแรงตอสมอง
ดือน และ แ2 ดือน ใน
ิMortality rate of severe - มาตรการลดภาวะหຌองฉุกฉินแออัด
- ดานินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety ( 2P ภาพรวมของจังหวัดหรือ
traumatic brain injury)
ภาพรวมของขตสุขภาพ
Safety)
ิรหัส ICD S 06.1 – S
ิดยการตรวจราชการ
- ER Quality Improvement (Audit)
06.9)
กรณีปกติี
- ผลักดันกระบวนการผาน TEA unit
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เป้าหมาย

มาตรการทีส่ าคัญในปี โ56โ

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ประเด็นการตรวจติดตาม ใ. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
3.1 อัตราของ TEA unit - บูรณาการ IS/PHER/ITEMS/HIS
ตรวจติดตามจาก
ในรงพยาบาลระดับ A,
- ยึดการใชຌขຌอมูลแฟ้ม ACCIDENT
ฐานขຌอมูล Health
S, M1 ที่ผานกณฑ์
- แนวทางการจัดทารายงานตัวชีวัด
Data Center (HDC)
ประมินคุณภาพ
- ประสาน HDC พื่อปรับปรุงระบบขຌอมูล
หรือฐานขຌอมูลของแต
- จัดทีมนิทศ data management ลงพืนที่
ละรงพยาบาลสังกัด
3.2 อัตราของ
รงพยาบาลระดับ F2 ขึน - บูรณาการขຌอมูลในระดับขต/ จังหวัด ดยใชຌ กระทรวงสาธารณสุข
ดยนาสนอขຌอมูล 6
แฟ้ม ACCIDENT ป็นหลัก
ไปที่ผานกณฑ์ประมิน
- มีการวิคราะห์และใชຌขຌอมูลพื่อการพัฒนาใน ดือน 9 ดือน และ แ2
ECS คุณภาพ
ดือน ในภาพรวมของ
ระดับขต
จังหวัดหรือภาพรวมของ
- TEA unit มีการวิคราะห์และใชຌขຌอมูลพื่อ
การพัฒนาสงออกขຌอมูลแฟ้ม ACCIDENT ใหຌ ขตสุขภาพ ิดยการ
ตรวจราชการกรณีปกติี
ไดຌครบถຌวน ถูกตຌอง ทันวลา

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ไมต่ากวารຌอยละ
80
ไมต่ากวารຌอยละ
80

Small Success

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ิTriage level 1) ภายใน โ4 ชั่วมง ในรงพยาบาลระดับ A,
S, Mแ ิทัๅงที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ แโ ิTrauma<12%, Non-Trauma<12%)
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
-

อัตราการสียชีวิตของผูຌ
จ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ภายใน
24 ชั่วมง ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ < แ5%

อัตราการสียชีวิตของผูຌ
จ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ภายใน
24 ชั่วมง ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ < แ5%

อัตราการสียชีวิตของผูຌ
จ็บป่วยวิกฤตฉุกฉิน ภายใน
24 ชั่วมง ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ < แ2%

ประเด็นการตรวจติดตาม
แ.แ อัตราของผู้ป่วย trauma triage level แ และมีข้อบ่งชีๅในการผ่าตัด ในรงพยาบาลระดับ A, S, Mแ
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 6เ นาที ไม่ต่ากว่าร้อยละ ่เ
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
-

อัตราของผูຌป่วย trauma
triage level แ และมีขຌอบงชี
ในการผาตัด ใน รงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ สามารถ ขຌา
หຌองผาตัดไดຌภายใน 6เ นาที
ไมต่ากวารຌอยละ 6เ

อัตราของผูຌป่วย trauma
triage level แ และมีขຌอบงชี
ในการผาตัดในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ สามารถขຌา
หຌองผาตัดไดຌภายใน 6เ นาที
ไมต่ากวารຌอยละ 7เ

อัตราของผูຌป่วย trauma
triage level แ และมีขຌอบงชี
ในการผาตัด ในรงพยาบาล
ระดับ A, S, Mแ สามารถขຌา
หຌองผาตัดไดຌภายใน 6เ นาที
ไมต่ากวารຌอยละ 8เ

แ.โ อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
รຌอยละ 6เ
-
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โ.แ ร้อยละของผู้ป่วย PS score > เ.็5 ในรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการทา root cause analysis
ร้อยละ แเเ
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
รຌอยละของผูຌป่วย PS
score>เ.75 ในรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึนไป ไดຌรับการทา
root cause analysis
รຌอยละ แเเ

-

ไมกินรຌอยละ 45

ไมกินรຌอยละ 45

ไมกินรຌอยละ 45

ไมกินรຌอยละ 45

-

-

-

รຌอยละ แเ

-

รຌอยละของผูຌป่วย PS
score>เ.75 ในรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึนไป ไดຌรับการทา
root cause analysis
รຌอยละ แเเ

2.2 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง ิmortality rate of severe traumatic brain injury)
(รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ใ.แ อัตราของ TEA unit ในรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ใ เดือน
6 เดือน
้ เดือน
แโ เดือน
ใ.โ อัตราของรงพยาบาลระดับ F2 ขึๅนไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ใ เดือน
6 เดือน
้ เดือน
แโ เดือน
รຌอยละ 8เ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์
แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด

ระบบ

ตัวชีๅวัดหลัก
อัตราการสียชีวิตของผูຌ จ็บป่วยวิกฤต
ฉุกฉิน ภายใน 24 ชั่วมง ใน
รงพยาบาลระดับ A, S, Mแ
ิทังที่ ER และ Admit)
ตัวชีๅวัดรอง:
1. ฐานขຌอมูล Health Data Center
แ. พื่อพิ่มประสิทธิภาพและลด
(HDC)
ระยะวลาการขຌาถึงบริการ definite 2. ฐานขຌอมูลของแตละรงพยาบาล
care ิแ.แ และ แ.2ี
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ลดอัตราการสียชีวิตของรคที่กิด
จากอุบัติหตุทสี่ าคัญและมีความรุนแรง
ิ2.แ และ 2.2ี
3. การพัฒนาขຌอมูลและระบบ
สารสนทศหຌองฉุกฉิน ิ3.แ และ 3.2ี
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นพ.ชาติชาย คลຌายสุบรรณ

ตาแหนง : นายแพทย์
ชานาญการ
รงพยาบาลจຌาพระยาอภัย
ภูบศร จ.ปราจีนบุรี
ตาแหนง : นักวิชาการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฉุกฉิน
ตาแหนง : นักวิชาการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฉุกฉิน
ตาแหนง : นักวิชาการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฉุกฉิน
ตาแหนง : นักวิชาการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฉุกฉิน

นายสรช จินดาวณิชย์
นางสาวปาริฉัตร หมื่นจี
นางสาวพิมลมาส คุຌมชุม
นายอัครดช ป็งจันตา

หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
Mobile : เ86-แ4แ4769
e-mail : beera024@gmail.com
Tel. : เ2-59เแ664
Mobile : เ8แ-เ745599
e-mail : maxjung_woo@hotmail.com
Tel. : เ2-59เแ664
Mobile : เ95-4845829
e-mail : m.b.parichat@gmail.com
Tel. : เ2-59เแ664
Mobile : เ85-2878945
e-mail : pepimolmas11@gmail.com
Tel. : เ2-59เแ664
Mobile : เ93-39237เ2
e-mail : akaradhp@gmail.com

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

ใ หຌ ขຌ อ มู ล ท า ง
วิช าการ รวบรวม
จากขตสุ ข ภาพ
และประมวลผล
การดานินการ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล
นพ.กษมสุข ยธาสมุทร
นพ.ชาติชาย คลຌายสุบรรณ

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง : ผูຌอานวยการ
สานักนิทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
กลุมงานวชศาสตร์ฉุกฉิน
รงพยาบาลลิดสิน
กรมการแพทย์
ตาแหนง : นายแพทย์
ชานาญการ
รงพยาบาลจຌาพระยาอภัย
ภูบศร จ.ปราจีนบุรี

Tel. : เ 259แ 8246
Mobile : เ8แ-8429384
e-mail : teerachai.y@gmail.com
Tel. : แ4แ5 ตอ 24แ3
Mobile : เ83-8เ333แเ
e-mail : k.yothasamutr@gmail.com
Mobile : เ86-แ4แ4769
e-mail : beera024@gmail.com
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ประเด็นที่
รับผิดชอบ

สรุปผลการดานินการ
วิคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และ
ขຌอสนอแนะ

คณะที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ
1. ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

แ.แ รຌอยละของขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
แ.2 จานวนหนวยงานที่ป็นองค์กรแหงความสุข

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

2.แ รຌอยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขัน 3
2.2 รຌอยละความสาร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดานินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผานกณฑ์ที่กาหนด
2.3 รຌอยละของขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ รຌอยละ แเเ
2.4 รຌอยละของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานกณฑ์
การประมิน ITA
2.5 ระดับความสาร็จของหนวยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความสี่ยงระดับจังหวัด

3. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ

3.1 ขตสุขภาพดานินการ digital transformation อยางนຌอยขตละ แ จังหวัด
3.2 การใชຌ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง
3.3 รຌอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการงินระดับ 7

จัดทาดย คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
ิคกต.ี คณะที่ ใ

ประเด็นและตัวชีวๅ ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ ีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ ็เ
ิมีข้อมูล มีแผนการบริหารตาแหน่ง มีการดาเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ ็แี
คานิยาม
แ. เขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ขตสุขภาพ ิทุกจังหวัด
ภายในขตสุ ขภาพี ที่ไ ดຌ รั บ คะแนนตามประด็ น การดานิ น การดຌ านบริ ห ารจั ด การกาลั งคนที่ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดครบ 4 ประด็นดยไดຌรับคะแนนรวมไมนຌอยกวารຌอยละ 7เ จากคะแนนต็ม
แเเ คะแนน ทังนี ประด็นการดานินการ 4 ประด็นดังกลาว ประกอบดຌวย
ประเด็น
การดาเนินการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
แ
มีข้อมูล
แ. ขຌอมูลบุคลากรสาธารณสุขในหนวยงานป็นปัจจุบัน
2. มีการรายงานสถิติกาลังคน
3. มีการใชຌประยชน์จากขຌอมูลบุคลากรสาธารณสุข
รวมคะแนน
โ
มีแผนบริหารตาแหน่ง
แ. มีการจัดประชุมตรียมความพรຌอมในการจัดทาแผนกาลังคน
2. จัดทาแผนกาลังคน และมีแผนบริหารตาแหนง
3. มีแผนกาลังคน ดຌานอื่นๆ ชน แผนความกຌาวหนຌาในสายอาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
4. มีการประชาสัมพันธ์/ผยแพร แผนบริหารตาแหนงภายในขตสุขภาพและ
หนวยงานในสังกัดขตสุขภาพทราบ
รวมคะแนน
ใ
มีการดาเนินงานตามแผน

คะแนน

คะแนนเต็ม

10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
โ5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
โ5 คะแนน

ตัวชีๅวัด รຌอยละของตาแหนงวางลดลงตามป้าหมายที่กาหนด

4

กณฑ์การใหຌคะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน
ไตรมาส 2
รຌอยละ 8
รຌอยละ 7
ไตรมาส 4
รຌอยละ 6
รຌอยละ 5
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ็แ
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20 คะแนน
รຌอยละ 6
รຌอยละ 4

25 คะแนน
รຌอยละ 5
รຌอยละ 3

โ5 คะแนน
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การดาเนินการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน

คะแนนเต็ม

ตัวชีๅวัด บุคลากรสาธารณสุขพียงพอไมนຌอยกวารຌอยละ 7แ
กณฑ์การใหຌคะแนน
ไตรมาส 4

10 คะแนน 15 คะแนน
รຌอยละ 68
รຌอยละ 69
รวมคะแนนเต็ม

20 คะแนน
รຌอยละ 70

25 คะแนน
รຌอยละ 71

โ5 คะแนน
แเเ คะแนน

โ. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง จานวนขต
สุขภาพ ิทุกจังหวัดภายในขตสุขภาพี ที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ ิตามขຌอ แี มื่อทียบ
กับจานวนขตสุขภาพทังหมดมีสัดสวนไมนຌอยกวารຌอยละ 7เ
สูตรคานวณตัวชีๅวัด
แ. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

=

จานวนขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ ิ>รຌอยละ 7เ ของจังหวัดภายใน
ขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ ิไดຌคะแนนมากกวา 7เ คะแนนีี

X 100

จานวนขตสุขภาพทังหมด

โ. ร้อยละของตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด ิมีการดาเนินงานตามแผนี
จานวนตาแหนงวาง ิขຌาราชการ ื พนักงานราชการี สังกัดหนวยงาน
จานวนตาแหนงทังหมด ิขຌาราชการ ื พนักงานราชการี สังกัดหนวยงาน

=

X 100

ใ. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ็แ
=

จานวนบุคลากรสาธารณสุขสายใหຌบริการทางการแพทย์ ิยกวຌนสายวิชาชีพขาดแคลนี ที่มีอยูจริง X 100
กรอบอัตรากาลังที่กาหนดในระดับหนวยงาน

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
ขตสุขภาพมีการ
แ. HRP
บริหารจัดการ
แ.แ พัฒนาฐานขຌอมูล/สารสนทศ
กาลังคนที่มี
ดຌานกาลังคนใหຌมีประสิทธิภาพ
โ. HRD
ประสิทธิภาพ
2.แ แผนการผลิตบุคลากร
2.2 แผนการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
แ. ขตสุขภาพมีระบบ
การบริหารจัดการขຌอมูล
ดຌานกาลังคนอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ขตสุขภาพมีแผน
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ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
มีข้อมูล
- ขຌอมูลบุคลากรสาธารณสุขใน
หนวยงานป็นปัจจุบัน
- มีการนาขຌอมูลบุคลากรมาใชຌในการ
วางแผนกาลังคน
มีแผนบริหารตาแหน่ง
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มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
2.3 ดานินการพัฒนาบุคลากร
ใ. HRM
3.แ จัดทาแผนบริหารตาแหนง
แผนการกระจายอานาจ
3.2 การสรรหาชิงรุก
3.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 ขับคลื่อนนยบายการกระจาย
อานาจดานินงาน HR ตามมาตรฐาน
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ โ
ขตสุขภาพมีการ
แ. HRP
บริหารจัดการ
แ.แ พัฒนาฐานขຌอมูล/สารสนทศ
กาลังคนที่มี
ดຌานกาลังคนใหຌมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
โ. HRD
2.แ แผนการผลิตบุคลากร
2.2 แผนการพัฒนาบุคลากร
2.3 ดานินการพัฒนาบุคลากร
ใ. HRM
3.แ จัดทาแผนบริหารตาแหนง
แผนการกระจายอานาจ
3.2 การสรรหาชิงรุก
3.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ
3.4 ขับคลื่อนนยบายการกระจาย
อานาจดานินงาน HR ตามมาตรฐาน

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
บริหารตาแหนง

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

- มีแผนบริหารตาแหนง ิและมีแผน
กาลังคน ชน แผนความกຌาวหนຌา ฯลฯี
3. มีการดานินงานตาม ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่
แผน
กาหนด
ิตาแหนงวางลดลงตาม
ิตาแหนงวางลดลงคงหลือไมกินรຌอย
ป้าหมายที่กาหนดี
ละ 5 ในไตรมาสที่ 2ี

แ. ขตสุขภาพมีระบบ
การบริหารจัดการขຌอมูล
ดຌานกาลังคนอยางมี
ประสิทธิภาพ

มีข้อมูล
- ขຌอมูลบุคลากรสาธารณสุขใน
หนวยงานป็นปัจจุบัน
- มีการนาขຌอมูลบุคลากรมาใชຌประยชน์

2. มีการดานินงานตาม
แผน
ิตาแหนงวางลดลงตาม
ป้าหมายที่กาหนดี

ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่
กาหนด
ิตาแหนงวางลดลงคงหลือไมกินรຌอยละ 3
ในไตรมาสที่ 4ี

3. บุคลากรสาธารณสุข
พียงพอ

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

Small Success
3 เดือน
แ. ฐานขຌอมูลบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขป็นปัจจุบัน
2. ทุกขตสุขภาพมีแผนพัฒนา
กาลังคนตาม Service Plan
3. มีแผนบริหารตาแหนงของ
กระทรวงสาธารณสุข ิสปืกรมี

6 เดือน
แ. สามารถชื่อมตอ
ระบบขຌอมูลระหวาง
HROPS และ GIS
Health ไดຌ
2. ตาแหนงวางลดลง
ตามป้าหมายที่กาหนด

9 เดือน
แ. ขຌอมูลกาลังคนดຌาน
สุขภาพในภาพรวม
ประทศบน GIS
Health มีความ
ครบถຌวน มากกวา
7เ%

12 เดือน
แ. ขຌอมูลบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขป็นปัจจุบันไมนຌอยกวา
รຌอยละ 98ึ
2. มีขຌอมูลตามบัญชีกาลังคนดຌาน
สุขภาพของประทศ ิNHWA)
3. รຌอยละของขตสุขภาพที่มีบุคลากร
สาธารณสุขพียงพอไมนຌอยกวารຌอยละ
7แ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/e-mail address

นายพรชัย ปอสูงนิน

ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ

นางสาวณัฐธยาน์กร ดชา

ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ

Tel. เ2-59เแ858
Mobile เ62-9599862
e-mail : hrmoph@gmail.com
Tel. 02–5918553
e-mail : pink1327@hotmail.com
Tel. 02–5918553
e-mail : nonglom@hotmail.com

นายวิฑูรย์ หอมดวง

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางฐิตาภรณ์ จันทร์สตู ร

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

นางสาวปรมฤทัย ครือรือน

ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์ลิศ

ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาวจิตวิมล สัตยารังสรรค์

ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
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ประด็นหลักที่
รับผิดชอบ
ฐานขຌอมูลบุคลากร
HROPS
บุคลากรพียงพอ
กรอบอัตรากาลัง
การบริหารตาแหนง
วาง

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5901348
Mobile 091 - 8864662
e-mail : hrmd.strategy@gmail.com
Tel. 02-5901348
Mobile 091 - 8864662
e-mail : hrmd.strategy@gmail.com
Tel. 02-5901344
Mobile 091 - 8864662
e-mail : hrmd.strategy@gmail.com
Tel. 02-5901344
Mobile 091 - 8864662
e-mail : hrmd.strategy@gmail.com
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
คานิยาม : องค์กรแหงความสุข หมายถึง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ิหนวยงาน
สวนกลาง ขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวมกับ สสอ.ี ที่มีการดานินการขับคลื่อน
องค์กรแหงความสุขตามกระบวนการขับคลื่อน 5 ขัน ไดຌแก
ขันที่ 1 การประมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขันที่ 2 การวิคราะห์และแปลผลการประมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI)
ขันที่ 3 การจัดทาแผนขับคลื่อนองค์กรแหงความสุข
ขันที่ 4 การดานินงานตามแผนขับคลื่อนองค์กรแหงความสุข
ขันที่ 5 มีความกຌาวหนຌาของการขับคลื่อนองค์กรแหงความสุขที่ป็นรูปธรรม
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
ใชຌสาหรับการคานวณตัวชีวัดในไตรมาสที่ 1 จานวน 2 ป้าหมายยอย ไดຌแก
1. รຌอยละ 70 ของบุคลากรในหนวยงงานที่มีการประมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer)
สูตรการคานวณ:
จานวนบุคลากรที่มีการประมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer)
X 100
จานวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. รຌอยละ 70 ของหนวยงานในจังหวัด/กรม มีการประมินสุขภาวะองค์กร (HPI)
สูตรการคานวณ:
จานวนหนวยงานที่มีบุคลากรระดับหัวหนຌางานขึนไป
ที่มีการขຌาตอบแบบประมิน (HPI) ในระบบ
จานวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

X 100

ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
กากับหนวยงานใหຌมีการ
จัดทาแผนขับคลื่อนองค์กรแหง
ประมิน วิคราะห์และจัดทา ความสุข
แผนขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข
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แนวทางการตรวจ ติดตาม
ตรวจแผนขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข ของทุกหนวยงาน ิขต
สุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. สสอ.ี
ซึ่งตຌองมีองค์ประกอบ

ผลลัพธ์ทตี่ ຌองการ
รຌอยละ 70 ของ
หนวยงานในจังหวัด มี
การวิคราะห์ผล
Happinometer และ
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มาตรการดานินงาน
ในพืนที่

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
กากับหนวยงานใหຌมีการ
การขับคลื่อนองค์กรแหง
ขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุขอยางป็นรูปธรรม
ความสุขตามแผนที่กาหนดไวຌ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ทตี่ ຌองการ

อยางนຌอยดังนี
1. ขຌอมูลสถานการณ์กาลังคน
ของหนวยงาน
2. ผลการวิคราะห์
Happinometer
3. ผลการวิคราะห์ HPI
4. แผน/ป้าหมายการ
ดานินงานในแตละมิติ รวมทัง
แผนการขับคลื่อน MOPH

HPI พรຌอมจัดทาแผน
ขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข

ติดตามผลการดานินงานฉพาะ
ในระดับจังหวัด ซึ่ง 1 จังหวัด
ตຌองมีอยางนຌอย 1 Success
Story หรือ 1 Bright Spot
จากการขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข ดยตຌองมีอกสารสรุป
รายงานการดานินงาน ปัจจัย
แหงความสาร็จ และขຌอสนอ
พื่อการพัฒนา ประกอบการ
พิจารณา

จังหวัด/กรมละ 1
หนวยงาน มี Success
Story หรือ Bright
Spot จากการขับคลื่อน
องค์กรแหงความสุข

Small Success
3 เดือน
1. รຌอยละ 70 ของบุคลากรใน
หนวยงานที่มีการประมินดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer)
2. รຌอยละ 70 ของหนวยงาน
ในจังหวัด/กรม มีการประมิน
สุขภาวะองค์กร (HPI)

6 เดือน
รຌอยละ 70 ของหนวยงานใน
จังหวัด/กรม มีการวิคราะห์ผล
Happinometer และ HPI
รวมทังมีการจัดทาแผน
ขับคลื่อนองค์กรแหงความสุข

9 เดือน
รຌอยละ 70 ของหนวยงาน
ในจังหวัด/กรม มีการ
ดานินงานตามแผนฯ อยาง
ป็นรูปธรรม

12 เดือน
จังหวัด/กรมละ 1
หนวยงาน มี Success
Story หรือ Bright Spot
จากการขับคลื่อน
องค์กรแหงความสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
รຌอยละ 70 ของบุคลากรใน
หนวยงานที่มีการประมินดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer)
รຌอยละ 70 ของหนวยงานใน
จังหวัด/กรม มีการประมินสุขภาวะ
องค์กร (HPI)

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
หน่วยงาน/URL
ขຌอมูลจากระบบ Happinometer รายงาน หน่วยงำนส่วนกลำง เขตสุขภำพ สสจ.
ในระบบ SMS
รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวม
กับ สสอ.ี
หน่วยงำนส่วนกลำง เขตสุขภำพ สสจ.
รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวม
https://drive.google.com/drive/folders/1M
กับ สสอ.ี
ขຌอมูลสรุปผลการตอบแบบประมินจาก
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาง
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ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ

4zrpH-DqxjcFljFROwGhZa2_sQn-2zR

ดยใหຌรายงานผานระบบ SMS
รຌอยละ 70 ของหนวยงานใน
รายงานผานระบบ SMS
จังหวัด/กรม มีการวิคราะห์ผล
ดยอຌางอิงตามกณฑ์การพิจารณาผลการ
Happinometer และ HPI รวมทังมี ดานินงานตามอกสารแนบ 1
การจัดทาแผนขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข
รຌอยละ 70 ของหนวยงานใน
รายงานผานระบบ SMS
จังหวัด/กรม มีการดานินงานตาม ดยอຌางอิงตามกณฑ์การพิจารณาผลการ
แผนฯ อยางป็นรูปธรรม
ดานินงานตามอกสารแนบ 2
จังหวัด/กรมละ 1 หนวยงาน มี
Success Story หรือ Bright Spot
จากการขับคลื่อนองค์กรแหง
ความสุข

ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด

ชื่อ-สกุล
นางธิติภัทร คูหา
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์

รายงานผานระบบ SMS
ดยอຌางอิงตามกณฑ์การพิจารณาผลการ
ดานินงานตามอกสารแนบ 3 ิกณฑ์การ
ประมินองค์กรแหงความสุขป็นลิศ ตาม
อกสารแนบ 4)
ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบาย
และแผนชานาญการพิศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบาย
และแผนชานาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางธิติภัทร คูหา

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา
นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด

หน่วยงาน/URL
หน่วยงำนส่วนกลำง เขตสุขภำพ สสจ.
รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวม
กับ สสอ.ี
หน่วยงำนส่วนกลำง เขตสุขภำพ สสจ.
รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวม
กับ สสอ.ี
หน่วยงำนส่วนกลำง และ สสจ.

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5902459
Mobile 084-0188211
e-mail : inspect.n@gmail.com
Tel. 02-5902459
Mobile 084-0995346
e-mail : bps.pavinee@gmail.com

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบายและแผน
ชานาญการพิศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบายและแผน
ชานาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5902459
Mobile 084-0188211
e-mail : inspect.n@gmail.com
Tel. 02-5902459
Mobile 084-0995346
e-mail : bps.pavinee@gmail.com
Tel. 02-5902459
Mobile 084-1273438
e-mail : j.kaampou@gmail.com
ตาแหนง นักวิคราะห์นยบายและแผน Tel. 02-5902459
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Mobile 084-48แ8387
e-mail : mook_0507@gmail.com
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อกสารแนบ 1

แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 2
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI รวมทัๅงมีการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงานที่ต้องรายงานในระบบ : หนวยงานสวนกลาง ขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวมกับ สสอ.ี
องค์ประกอบเบืๅองต้นของการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ Happinometer
หน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์ HPI
ความสุข
เพศ
อายุ
สายงาน
อื่น โ
รายมิติ

องค์ประกอบเบืๅองต้นของการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์
หน่วยงาน Happinometer&
กาลังคนใน
แผนงาน/ครงการ
HPI
หน่วยงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 3
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและดาเนินงานตามแผนฯ

อกสารแนบ 2

หน่วยงานที่ต้องรายงานในระบบ: หนวยงานสวนกลาง ขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. ิรพ.สต.นับรวมกับ สสอ.ี
ผลการดาเนินงานตามแผน
หน่วยงาน

แผนงาน/ครงการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปรับแผน

ปัญหา/อุปสรรค
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อกสารแนบ 3

แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 4
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง
ิเกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบ 4ี
จังหวัด..........................................................หน่วยงาน.....................................................
หน่วยงานที่ต้องรายงานในระบบ: หนวยงานสวนกลาง และ สสจ.
ประเด็น Success story หรือ Bright spot
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทสรุปผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ…………………………………………………………
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อกสารแนบ 4

แบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ
Excellent Happy Workplace Assessment ิEHWAี
ชื่อองค์กร............................................................................................................................. ..................
คาชีๅแจง : กรุณาใสครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดห็นของทานมากที่สุดตอขຌอความในแตละขຌอ
ดยแตละระดับผลของการประมินมีความหมายและกณฑ์การใหຌคะแนนดังนี
5 หมายถึง ห็นดຌวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง ห็นดຌวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมห็นดຌวย
1 หมายถึง ไมห็นดຌวยอยางยิ่ง
0 หมายถึง ไมตอบ หรือไมมีความคิดห็น
หมวดที่ แ การนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง
เ แ 2 3 4 5
หมวดที่ แ การนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข
หมายถึง ผูຌบริหารไดຌรับทราบแนวคิดองค์กรแหงความสุข กาหนดป็นนยบายสรຌางสุขขององค์กร
แ.แี ผูຌ บ ริ ห ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ นยบายที่ ชั ด จนในการป็ น องค์ ก ร
แหงความสุข และมีการถายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ
แ.2ี ผูຌ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น กระบวนการพั ฒ นาคนในองค์ ก รอย า งมี  ป้ า หมาย
และยุทธศาสตร์ ใหຌสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
แ.3ี ผูຌ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น และมี ส ว นร ว มในการด านิ น งานสริ ม สรຌ า งใหຌ
คนทางานมีความสุข ที่ทางานนาอยู และชุมชนสมานฉันท์
แ.4ี ผูຌบริหารกากับติดตามกระบวนการและผลการดานินงานสริมสรຌางใหຌ
คนทางานมีความสุข ที่ทางานนาอยู และชุมชนสมานฉันท์
แ.5ี ผูຌบริหารป็นตຌนแบบ/แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน และการดานินชีวิต
ิครองตน ครองคน ครองงานี
รวม
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หมวดที่ โ การมุ่งเน้นการปฏิบัติ : กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
พิจารณาวาองค์กรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบจัดการองค์กรใหຌมีความสุขที่ครอบคลุมลักษณะการทางาน
และวัฒนธรรมองค์กร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง
เ แ 2 3 4 5
หมวดที่ โ การมุ่งเน้นการปฏิบัติ : กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
หมายถึง องค์กรไดຌมีแนวทางการจัดกิจกรรมพื่อสริมสรຌางความสุขใหຌกับบุคลากรดยสอดคลຌองกับแนวทาง
การสรຌางสุขที่หมาะสมกับบริบทองค์กร
2.แี องค์ ก รมี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง นยบายการบริ ห ารงานใหຌ  อื อต อ
สภาพแวดลຌอมและการปลี่ยนแปลงของปัจจัยทังภายในและภายนอก
อยางสมหตุสมผล
2.2ี องค์กรมีบ รรยากาศในการทางานที่สงสริมความสุ ขของพนักงาน ชน
การทักทาย การไหวຌ การยิม การรับฟังความคิดห็น ของพนักงานอยาง
ใกลຌชิด
2.3ี องค์กรมีการดานินงานสริมสรຌางความสุขในการทางาน สอดคลຌองกับ
ความตຌองการของพนักงาน
2.4ี องค์ ก รมี ม าตรการ/แนวทางการฝ้ า ระวัง และป้ อ งกัน พฤติก รรมสี่ ย ง
ดຌานสุขภาพ ชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใชຌยาสพติด
2.5ี องค์ก รมีการพัฒ นากระบวนการใหมห รื อ นวัตกรรมในการดานิ น งาน
สริมสรຌางความสุขในการทางาน
รวม
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หมวดที่ 3 การจัดการความรู้สาหรับองค์กรสุขภาวะ
พิจารณาดຌานการจัดการความรูຌที่กี่ยวขຌองกับการทางาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผลงาน รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง
เ แ 2 3 4 5
หมวดที่ ใ การจัดการความรู้สาหรับองค์กรสุขภาวะ
หมายถึง องค์กรมีการจัดการความรูຌในการทางาน และความรูຌกี่ยวกับกิจกรรมการสรຌางสุข และสามารถ
ถายทอดแกบุคคลทังในและนอกองค์กร ผานสื่อตางๆไดຌ
3.แี องค์ กรมี การแลกปลี่ ยนความรูຌ ใ นการทางานและรี ยนรูຌ จากแนวการ
ปฏิบัติที่ดีจากหนวยงานอื่นนามาประยุกต์ใชຌ
3.2ี องค์ ก รมี ก ระบวนการในการถ า ยทอดความรูຌ จ ากบุ ค คลสู บุ ค คล หรื อ
จากบุคคลสูสื่อสารสนทศพื่อใชຌในองค์กร
3.3ี องค์ก รมีก ารจั ด การขຌอ มู ล สารสนทศใหຌ พ รຌ อ มใชຌ ง านในรู ป แบบตา งๆ
ตามความหมาะสมขององค์กร ชน ตารา คูมือ
3.4ี องค์กรมีพนักงานสามารถถายทอดทักษะการทางานและปรับปรุงผลงาน
ใหຌบรรลุป้าหมายขององค์กรไดຌ
3.5ี องค์ ก รมี ช อ งทางในการถ า ยทอดความรูຌ ที่ ห ลากหลายช อ งทางตาม
ความหมาะสมขององค์กร ชน การอบรม การสอนงาน การสงบุคลากร
ไปอบรมตางๆ
รวม
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หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากรให้มีความสุข
พิจารณาวาองค์กรมีจุดมุงหมายในการสรຌางบุคลากรใหຌมีความสุขในองค์กรอยางไรสอดคลຌองกับแนวทางการ
สรຌางความสุขระดับบุคคล สังคม และครอบครัว
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง
เ แ 2 3 4 5
หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากรให้มีความสุข
หมายถึง องค์กรตຌองการใหຌบุคลากรขององค์กรแหงความสุขของตนองมีคุณลักษณะอยางไร
4.แี พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี
4.2ี พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี มีรายไดຌพียงพอต อการดารงชีพ
และมีความกຌาวหนຌาในอาชีพ
4.3ี องค์ก รมีก ารจั ด การขຌอ มู ล สารสนทศใหຌ พ รຌ อ มใชຌ ง านในรู ป แบบตา งๆ
ตามความหมาะสมขององค์กร ชน ตารา คูมือ
4.4ี พนักงานมีสวนรวมในการดานินงานสริมสรຌางใหຌคนทางานมีความสุข
ที่ทางานนาอยู และชุมชนสมานฉันท์
4.5ี พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา ชวยหลือสังคม
รวม
หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุข
พิจารณาผลลัพธ์ที่กิดขึนจากการนาแนวคิดองค์กรแหงความสุขมาใชຌในการดานินงานที่สงผลตอผลิตภาพรวม
ขององค์กร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง
เ แ 2 3 4 5
หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุข
หมายถึง ผลลัพธ์จากกระบวนการสรຌางสุขในองค์กรที่สามารถปรับปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานไปในทิศทาง
ที่ดีขึน
5.แี พนักงานมีความพึงพอใจตอกิจกรรมสรຌางสุขในองค์กร
5.2ี พนักงานมีความผูกพันตอองค์กร
5.3ี พนักงานมีความสุขในการทางาน
5.4ี องค์ ก รไดຌ รั บ รางวั ล /การชิด ชู / ยกย อ งจากหน ว ยงานภายนอกในการ
ดานินงานสรຌางสุขในองค์กร
5.5ี องค์กรมีผลการดานินงานดຌานตางๆ ที่ดีขึนมื่อทียบกับปีที่ผานมา
รวม
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สรุปผลการประเมิน

มิติที่
แ. การนาองค์กรแหงความสุข
2. กระบวนการพัฒนาองค์กรแหงความสุข
3. การจัดการความรูຌในองค์กร
4. การมุงนຌนบุคลากร
5. ผลลัพธ์ของการป็นองค์กรแหงความสุข
รวม
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จานวนข้อ
5
5
5
4
5
24

คะแนนเต็ม
25
25
25
2เ
25
แ2เ

คะแนนที่ได้
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : เขตสุขภาพมีการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital
คานิยาม : Digital Transformation หมายถึง การปรับปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน ดยนาทคนลยี
ดຌานดิจิทัล มาประยุกต์ใชຌรวมกับระบบสารสนทศดิม แบบไรຌรอยตอ ลดวลาลดความซาซຌอน สารสนทศ
สุขภาพมีคุณภาพ รวดร็วและปลอดภัย ในปี 2562 มุงนຌนใหຌมีการพัฒนาแนวทางการดานินงานทังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ดยกาหนดป็นระดับความสาร็จของการดานินงาน Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart Hospital
Smart Hospital หมายถึง รงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใชຌ
ทคนลยีดิจิทัล พื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในรงพยาบาล ลดขันตอนและอานวยความสะดวกทังตอผูຌ
ใหຌบริการและผูຌรับบริการ
ดยกาหนดระดับความสาร็จของการดานินงาน Digital Transformation พื่อกຌาวสูการป็น
Smart Hospital ไวຌ 3 ระดับ ดังนี
ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง รงพยาบาลมีการใชຌครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาชวยในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร (รงพยาบาลต้องมีการใช้ระบบคิวออนไลน์ ละมีระบบ
การชื่อมยงละลกปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน ชน HIS Gateway จึงจะผานกณฑ์ระดับ 1)
ระดับ 2 Smart Service : หมายถึง รงพยาบาลมีการนาแนวทางการทางานอื่นๆ มาใชຌพิ่ม
ประสิทธิภาพ การทางาน ในองค์กร และมีการจัดทา Service Process Management (ชน Lean Process,
Paperless, Lesspaper, Electronic Medical Record : EMR) ดยนามาประยุกต์ใชຌในแผนกตางๆ ภายใน
รงพยาบาล (รงพยาบาลต้องผานกณฑ์ระดับ 1 ละมี Smart Service รื่อง การใช้ใบสั่งยาในรูปบบ
อิลใกทรอนิกส์ จึงจะผานกณฑ์ระดับ 2)
ระดับ 3 Smart Outcome: หมายถึง รงพยาบาลมีการนาทคนลยีดิจิทัลมาปรับปรุง Core
Business Process ในองค์กร ใหຌมีความชื่อมยงกันทังระบบ Front Office และ Back Office จนกิดป็น
ระบบวางแผนการใชຌทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource Planning System : ERP) สงผลใหຌการ
ดานินการขององค์กร มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใหຌบริการ (รงพยาบาลต้องผาน
กณฑ์ระดับ 1, 2 ละสดง Success Story จาก Smart Outcome อยางน้อย 1 รื่อง จึงจะผานกณฑ์
ระดับ 3)
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
จานวนรงพยาบาลที่ผานกณฑ์ระดับ 2 สาหรับการดานินงาน
Digital Transformation พื่อกຌาวสูการป็น Smart Hospital
จานวนรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทังหมด
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน
1.รพ.สังกัด สป. คือ
แ. ชีแจงกณฑ์ Smart Hospital
- รพศ./รพท. 116 แหง
ใหຌทุก รพ. รับทราบ
- รพช. 781 แหง
2. รพ. ทุกแหง ดานินการ ดังนี
2.รพ.สังกัดกรมวิชาการ
- ความพรຌอมการปรับ
ทุกแหง
กระบวนการสู Lesspaper/EMR
- ความพรຌอมการใหຌบริการ
Queue Online
- ความพรຌอมแลกปลี่ยนขຌอมูล
ระหวาง รพ. - รพ. และ รพ. จຌาของขຌอมูล
3. Work Shop การติดตัง
ปรแกรมกลางพื่อชื่อมยง
แลกปลีย่ นขຌอมูล ิAPI : HIS
Gateway)
4. รพ. จัดหา/พัฒนาและ
ใหຌบริการจองคิวออนไลน์ผาน
HIS Gateway , MOPH
Connect หรืออื่นๆ
5. รพ. ปรับกระบวนการและใชຌ
ใบสั่งยาในรูปแบบอิล็กทรอนิกส์

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

1. ขตสุขภาพ/จังหวัด
รายงานผลการดานิน
งานผานการประชุมทางไกล
ิVDO Conf.) ทุกดือน
2. สรุปจากระบบรายงาน
ตางๆ ิศทส./กยผ.ี ทุก
ดือน
3. ทีมนิทศออกตรวจ
ประมินตามกณฑ์ Smart
Hospital

1. รพ.ทุกแหง ขຌาใจกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติ
2. รพศ.+ รพท. ทุกแหง และ
รพช. 50% และ รพ. สังกัดกรม
วิชาการ 50% ใหຌบริการระบบ
จองคิวออนไลน์พื่อนัดหมาย
วลาขຌารับบริการ
3. รพศ.+ รพท. ทุกแหง และ
รพช. 50% และ รพ. สังกัดกรม
วิชาการ 50% ติดตัง HIS
Gateway แลกปลี่ยนขຌอมูล
จาก HIS ของ รพ. ไดຌ
4. รพศ. ุ รพท. ทุกแหง และ
รพช. 50% และ รพ. สังกัดกรม
วิชาการ 50% ปรับลด
กระบวนการและใชຌใบสั่งยาใน
รูปแบบอิล็กทรอนิกส์

Small Success
3 เดือน
รับทราบแนวทางการ
ดานินงาน และการ
ประมินผล ตามกณฑ์
Smart hospital ดังนี
กลมป้าหมาย :
1. รพ.สังกัด สป. คือ
1.1 รพศ./รพท. 116 แหง

6 เดือน
ร้อยละ 50
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

9 เดือน
ร้อยละ 75
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

12 เดือน
ร้อยละ 100
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

1.2 รพช. 78แ แหง

ร้อยละ 30
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

ร้อยละ 40
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

ร้อยละ 50
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

155
3 เดือน
2. รพ.สังกัดกรมวิชาการ
ทุกแหง

6 เดือน
ร้อยละ 30
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

9 เดือน
ร้อยละ 40
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

12 เดือน
ร้อยละ 50
ของ รพ.กลุมป้าหมาย
ดานินการตามกณฑ์
Digital Transformation
พื่อกຌาวสูการป็น Smart
Hospital และผานกณฑ์
ระดับ 2 ขึนไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: - ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด

ชื่อ-สกุล
1. นางดือนพ็ญ ยฮือง

ตาแหนง/หนวยงาน
นักวิคราะห์นยบายและ
แผนชานาญการ/
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สป.สธ.

หมายลขทรศัพท์/e-mail address ประด็นที่รับผิดชอบ
ทรศัพท์ที่ทางาน : 025901495 - Project
ทรศัพท์มือถือ : 0635499693
Manager
ทรสาร : 025918565
- Smart tools

นายแพทย์ชานาญการ/
รพ.วชิระภูก็ต/
รองผูຌอานวยการศูนย์
ทคนลยีสารสนทศและ
การสื่อสาร สป.สธ.

ทรศัพท์ที่ทางาน : 025901217
ทรศัพท์มือถือ : 0818925883
ทรสาร : 025901215

- Project
Manager

3. กนกวรรณ มาป้อง

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ชานาญการพิศษ/
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
และการสื่อสาร สป.สธ.

ทรศัพท์ที่ทางาน :025902185
ตอ 414 ทรศัพท์มือถือ :
0871015708
ทรสาร : 025901215
E-mail : kmapong@gmail.com

- Smart tools

4. นายสัมฤทธิ์ สุขทวี

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ชานาญการ/
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
และการสื่อสาร สป.สธ.

ทรศัพท์ที่ทางาน : 025901214
ทรศัพท์มือถือ : 0818017543
ทรสาร : 025901215
E-mail : hait@moph.go.th

- Smart Service

2. นพ. ลอศักดิ์ ลีนะนิธิกลุ

E-mail : duanpen@moph.mail.go.th

E-mail : drlersak2012@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางรุงนิภา อมาตยคง

ตาแหนง/หนวยงาน
นักวิชาการคอมพิวตอร์ชานาญการ/
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการ
สื่อสาร สป.สธ.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
ทรศัพท์ที่ทางาน :025901200
ทรศัพท์มือถือ : 0870276663
ทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th

157

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : มีการใช้ Application สาหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
คานิยาม PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว
ดูแลประชาชนจานวน 10,000 คนตอทีม มีบทบาทในการใหຌ บริการทุกคน บริการทุกอยาง บริการทุกที่
บริการทุกวลาดຌวยทคนลยี ดยขยายความ ไดຌดังนี
 บริการทุกคน คือ ดูแลตังแต ตังครรภ์ วัยทารก วัยด็กนักรียน วัยทางาน จนถึงวัยสูงอายุ
 บริการทุกอยาง คือ งานสงสริมสุขภาพ งานป้องกันรค งานรักษาพยาบาลงานฟื้นฟูสภาพ
และงานคุຌมครองผูຌบริภค
 บริการทุกที่ คือ ทางานในที่ตังคลินิกหมอครอบครัว ทางานชิงรุกใหຌบริการที่บຌานและชุมชน
 บริการทุกวลาดຌวยทคนลยี คือ ใหຌคาปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหารื่อง
ป้องกันรักษา และยามจ็บไขຌไดຌป่วย ดຌวยการทิงคาถามไวຌในกลุม LINE หรือ Facebook
แลຌวมีทีมหมอครอบครัวขຌามาชวยกันตอบ แตตຌองระวังรื่องความลับของผูຌป่วย สามารถ
ถายภาพพื่อใหຌหมอครอบครัว ชวยแนะนาดูแล หรือทรศัพท์ในวลาจ็บป่วยฉุกฉินจาป็น
ตามแตจะตกลงกัน
ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผูຌชี่ยวชาญสาขาวชศาสตร์ครอบครัวทันตแพทย์ ภสัชกร พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กาหนดใหຌป็นการทางานรวมกันของทีมจากรงพยาบาลและ
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตาบลตຌองบูรณาการรวมกัน ยกวຌน ขตทศบาลที่ตังของรงพยาบาลที่ ไมมี
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตาบล ตຌองจัดทีมทังหมดจากรงพยาบาล (อ้างอิง นวทางการดานินงานคลินิกหมอ
ครอบครัวสาหรับหนวยบริการ, หน้า 2-3)

Application PCC: App PCC หมายถึง ระบบหรือปรแกรมคอมพิวตอร์ที่สามารถใชຌงานไดຌบนครื่อง
คอมพิวตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใชຌงานผาน Mobile Device (Smart Phone/Tablet)
สาหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) และหนวยบริการปฐมภูมิ ในการติดตามดูแลผูຌป่วย/ประชาชน ในพืนที่ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกลຌคียงกับระบบสารสนทศรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS)
แตมีขนาดล็ก กะทัดรัด หมาะสม มีความคลองตัวและสะดวกในการใชຌงานภายใตຌความรวมมือของสานัก
สนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) กับ ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร (ศทส.) สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
จานวนทีม PCC ที่ใชຌ App. PCC ในการปฏิบัติงาน
จานวนทีม PCC ที่ขึนทะบียนคลินิกหมอครอบครัวตามกณฑ์ของ สสป. ปี 2562

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน
ทีม PCC ที่ขึนทะบียนคลินิก 1. ประกาศนยบายการใชຌ App.
หมอครอบครัวตามกณฑ์
PCC
ของ สสป. ในปี 2562
2. ศทส./สสป. และทีม PCC ขຌา
รวม Work Shop คัดลือกและ
พัฒนา App PCC ใหຌตอบจทย์
ทีมหมอครอบครัว
3. จังหวัด จัด Work shop และ
สนับสนุนการใชຌงาน App PCC
4. จัดอบรมการใชຌงาน App
PCC

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

แ. รายงานผลการดานินงาน
ผานการประชุมทางไกล ดย
จังหวัด/ขตฯ ทุกดือน
2. สสป. ติดตาม รวบรวมและ
รายงานผลดานินงาน
3. ทีมนิทศออกตรวจประมิน
การใชຌงาน App PCC

ทีม PCC ทุกแหง ที่ขึน
ทะบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวตามกณฑ์
ของ สสป. ในปี 2562
มีการนา App. PPC ไป
ใชຌปฏิบัติงาน

Small Success
3 เดือน
1. มีการจัดทาขຌอสรุปแนว
ทางการพัฒนา
Application PCC รายงาน
สนอ CIO สป.สธ. ทราบ
2. มีการคัดลือกทีม PCC
ป้าหมาย อยางนຌอยขต
สุขภาพละ 1 ทีม ป็น PCC
นารอง
3. มีการจัดทา Work Shop
การพัฒนา Application
PCC

6 เดือน
1. มีการพัฒนา
Application และทดสอบ
ใชຌงานใน PCC นารอง
2. มีการรายงาน
ความกຌาวหนຌาในการ
พัฒนา Application PCC
สนอ CIO สป.สธ. ทราบ

9 เดือน
1. ทีม PCC รຌอยละ 50 ของ
จานวน PCC ที่ขึนทะบียน
คลินิกหมอครอบครัวตาม
กณฑ์ของ สสป. ในปี 2562
นา App. PPC ไปใชຌ
2. มีการติดตามผลการใชຌ
Application PCC
3. มีการรายงานผลการใชຌ
Application PCC พรຌอม
ขຌอสนอแนะ สนอ CIO
สป.สธ. ทราบ

12 เดือน
ทีม PCC รຌอยละ แเ0 ของ
จานวน PCC ที่ขึนทะบียน
คลินิกหมอครอบครัวตาม
กณฑ์ของ สสป. ในปี 2562
นา App. PPC ไปใชຌ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: - ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

159
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

1. นพ. ไพฑูรย์ ออนกตุ

รองผูຌอานวยการกลุม
ภารกิจดຌานการบริการ
ปฐมภูม/ิ รงพยาบาล
กาแพงพชร /
สานักสนับสนุนระบบ
ปฐมภูมิ (สสป.)

2. นายวสันต์ สายทอง

นักวิคราะห์นยบายและ
แผนชานาญการพิศษ/
รองผูຌอานวยการศูนย์
ทคนลยีสารสนทศ
และการสื่อสาร สป.สธ.

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นางรุงนิภา อมาตยคง

ตาแหนง/หนวยงาน

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ชานาญการ/
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
และการสื่อสาร สป.สธ.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
ประด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
ทรศัพท์มือถือ :0931310808 - Project
E-mail :paitoongt@gmail.com Manager

ทรศัพท์ที่ทางาน :
- Project
025902185 ตอ 416
Manager
ทรศัพท์มือถือ :
0816399532
E-mail : wasun.s@moph.go.th

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
ทรศัพท์ที่ทางาน :025901200
ทรศัพท์มือถือ : 0870276663
ทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขัๅน ใ
- รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมรค
และกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง HA ขัๅน 3 ร้อยละ แเเ
- รงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง
HA ขัๅน 3 ร้อยละ ้เ
คานิยาม
รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
- รงพยาบาลศู น ย์ รงพยาบาลทั่ ว ไป รงพยาบาลสั ง กัด กรมการแพทย์ กรมควบคุ มรค และ
กรมสุขภาพจิต จานวน 165 แหง
- รงพยาบาลชุมชนในสัง กัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 734 แหง ิตามทานียบ
สถานบริการฐานขຌอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 256แี
HA ิHospital Accreditationี หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ิองค์การมหาชนี ิสรพ.ี ดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขัน ดังนี
- HA ขัๅน แ หมายถึง รงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความสี่ยง นาปัญหามาทบทวน
พื่อแกຌไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่คยกิด/มีอกาสกิดสูง
- HA ขัๅ น โ หมายถึ ง รงพยาบาลมี ก ารประกั น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ วิ  คราะห์  ป้ า หมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคลຌองกับ ป้ าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทังหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ไดຌตามกณฑ์ขัน 2
- HA ขัๅน ใ หมายถึง รงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ ริ่มดຌวยการประมินตนองตามมาตรฐาน HA
พัฒนาอยางชื่อมยง ป็นองค์กรรียนรูຌ/ ผลลัพธ์ที่ดีขึน ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดຌครบถຌวน
เงื่อนไข : แ. รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุม รค และ
กรมสุขภาพจิต จานวน 165 แหง ประกอบดຌวย
- รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป จานวน แแ6 แหง
- รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน 29 แหง
- รงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมรค จานวน 2 แหง
- รงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน แ8 แหง
ิไมรวมสถาบันสุขภาพจิตด็กและวัยรุนภาคใตຌ นื่องจากป็นหนวยงานตังใหม และไมรวมสถาบัน
ทันตกรรม นื่องจากสถาบันทันตกรรมไมมีตียงรองรับผูຌป่วยในและป็นสถานบริการที่ปຂดใหຌบริการ
ฉพาะดຌานี
2. รงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 734 แหง
ิตามทานียบสถานบริการฐานขຌอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 7 พฤษภาคม 256แี
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ิไมรวมรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไมปຂดบริการผูຌป่วยใน ไมมีตียง และรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 มีตียง
ปຂดบริการไมถึง 3 ปีี
3. ผานการรับรอง HA ขัน 3 และรวมอยูระหวางการตออายุ
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
แ. รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมรค และกรมสุขภาพจิต
ผ่านการรับรอง HA ขัๅน 3
จานวนรงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมรค และกรมสุขภาพจิต ที่ผานการรับรอง HA ขัน 3 + รงพยาบาล
ที่ผานการรับรอง HA ขัน 3 แลຌวขอประมินซามื่อหมดอายุ + รงพยาบาลที่อยูระหวางตออายุ
=
X 100
รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมรค และกรมสุขภาพจิต ทังหมด แ65 แหง
โ. รงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง HA ขัๅน 3
จานวนรงพยาบาลชุมชนที่ผานการรับรอง HA ขัน 3 + รงพยาบาล
ที่ผานการรับรอง HA ขัน 3 แลຌวขอประมินซามื่อหมดอายุ + รงพยาบาลที่อยูระหวางตออายุ
=
X 100
จานวนรงพยาบาลชุมชน ทังหมด 734 แหง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
พัฒนาคุณภาพหนวย แ.แตงตังคณะกรรมการ
บริการดຌานสุขภาพ
ขับคลื่อนคุณภาพบริการ
ิรพศ. รพท. รพ.สังกัด 2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
กรมการแพทย์
3.สงสริมใหຌกิดการ
กรมควบคุมรค
แลกปลีย่ นรียนรูຌการพัฒนา
กรมสุขภาพจิต และ
คุณภาพ
รพช.ี ผานการรับรอง 4.ยีย่ มกระตุຌน พื่อใหຌกิดการ
HA ขัน 3
พัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
พัฒนาคุณภาพหนวย แ.แตงตังคณะกรรมการ
บริการดຌานสุขภาพ
ขับคลื่อนคุณภาพบริการ
ิรพศ. รพท. รพ.สังกัด 2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
กรมการแพทย์
3.สงสริมใหຌกิดการ
กรมควบคุมรค
แลกปลีย่ นรียนรูຌการพัฒนา
กรมสุขภาพจิต และ
คุณภาพ
รพช.ี ผานการรับรอง 4.ยีย่ มกระตุຌน พื่อใหຌกิดการ
HA ขัน 3
พัฒนาคุณภาพอยางตอนื่อง

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

- กระตุຌนใหຌรงพยาบาลที่ยังไมขຌาสู
กระบวนการรับรองหรือหมดอายุกลับสู
กระบวนการรับรอง
- กระตุຌนใหຌรงพยาบาลที่ยังไมผานการ
รับรอง HA ขัน 3 ขึนสูขัน 3 อยางป็น
ระบบ
- ใหຌคาแนะนาและขຌอสนอแนะแก
สถานบริการสุขภาพในขตสุขภาพ
- ระบบ Warning HA

- รพศ. รพท. รพ.สังกัด
กรมการแพทย์
กรมควบคุมรค และ
กรมสุขภาพจิต ผานการ
รับรอง HA ขัน 3 รຌอยละ
100
- รพช. ผานการรับรอง
HA ขัน 3 รຌอยละ 90

- กระตุຌนใหຌรงพยาบาลที่ยังไมขຌาสู
กระบวนการรับรองหรือหมดอายุกลับสู
กระบวนการรับรอง
- กระตุຌนใหຌรงพยาบาลที่ยังไมผานการ
รับรอง HA ขัน 3 ขึนสูขัน 3 อยางป็น
ระบบ
- ใหຌคาแนะนาและขຌอสนอแนะแก
สถานบริการสุขภาพในขตสุขภาพ
- ระบบ Warning HA

- รพศ. รพท. รพ.สังกัด
กรมการแพทย์
กรมควบคุมรค และ
กรมสุขภาพจิต ผานการ
รับรอง HA ขัน 3 รຌอยละ
แเเ
- รพช. ผานการรับรอง
HA ขัน 3 รຌอยละ 9เ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

162
Small Success
รายละเอียด
แ. รงพยาบาลศูนย์ุ รงพยาบาลทั่วไปุ
รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมรค และกรมสุขภาพจิต
มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง
HA ขัน 3
2. รงพยาบาลชมชนมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขัน 3

3 เดือน
รຌอยละ 97

6 เดือน
รຌอยละ 98

9 เดือน
รຌอยละ 99

12 เดือน
รຌอยละ แเเ

รຌอยละ 87

รຌอยละ 88

รຌอยละ 89

รຌอยละ 9เ

แหล่งข้อมูล

ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
หน่วยงาน/URL
ร้อยละของรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขัๅน ใ
แ. รงพยาบาลศูนย์ุ รงพยาบาลทั่วไปุ
ขຌอมูลสรุปผลสถานะการรับรอง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
รงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
สถานพยาบาลที่ผานการรับรอง
ิองค์การมหาชนี www.ha.or.th /
กรมควบคุมรค และกรมสุขภาพจิต
สาหรับประชาชน/สถานพยาบาลที่ผาน
มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง
การรับรอง/สถานะการรับรอง
HA ขัน 3
2. รงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขัน 3

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค

ตาแหนง : ผูຌอานวยการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางกวลิน ชื่นจริญสุข
ตาแหนง : รองผูຌอานวยการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์
ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางสาวศิวพร บุญสก
ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02-590-1755

ประด็นที่
รับผิดชอบ
ผูຌประสานงาน
และรายงานผล
การดานินงาน
ตัวชีวัดรຌอยละ
Tel. เ2-59เ-แ63แ
ของรงพยาบาล
Mobile. 089-829-6254
e-mail : kavalinc@hotmail.com สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมี
Tel. เ2-59เ-แ637
คุณภาพ
Mobile. 089-478-4332
e-mail : chittima2197@gmail.com มาตรฐานผาน
การรับรอง HA
ขัน 3
Tel. เ2-59เ-แ63เ
Mobile. 095-609- 9869
e-mail : siwaporn,moph@gmail.com

Tel. เ2-59เ-แ637
Mobile. 092-682-2755
e-mail : siwaporn,moph@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

นางกวลิน ชื่นจริญสุข

ตาแหนง : รองผูຌอานวยการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์
ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางสาวศิวพร บุญสก
ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข
นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต ตาแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
สานัก/กอง : กองบริหารการ
สาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ2-59เ-แ63แ
Mobile. 089-829-6254
e-mail : kavalinc@hotmail.com
Tel. เ2-59เ-แ637
Mobile. 089-478-4332

ประด็นที่
รับผิดชอบ
ผูຌประสานงาน
และรายงานผล
การดานินงาน
ตัวชีวัดรຌอยละ
ของรงพยาบาล
e-mail : chittima2197@gmail.com
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพ
Tel. เ2-59เ-แ63เ
มาตรฐานผาน
Mobile. 095-609- 9869
e-mail : siwaporn,moph@gmail.com การรับรอง HA
ขัน 3
Tel. เ2-59เ-แ637
Mobile. 092-682-2755
e-mail : siwaporn,moph@gmail.com

๑๖๔

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละความสาเร็จของสวนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑ์ที่กาหนด
คานิยาม

ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256เ ดังนี
แ. กองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง จานวน 13 กอง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 แหง
3. สานักงานสาธารณสุขอาภอ จานวน 878 แหง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดานินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ดการองค์ การตามแนวทางกณฑ์คุณภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ พ.ศ.2558 (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) ประกอบดຌวย 1) ลักษณะสาคัญขององค์การ 2) กณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนชิงยุทธศาสตร์ หมวด
3 การใหຌความสาคัญกับผูຌรับบริการและผูຌมีสวนไดຌสวนสีย หมวด 4 การวัด การวิคราะห์และการจัดการ
ความรูຌ หมวด 5 การมุงนຌนบุคลากร หมวด 6 การมุงนຌนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ดานินการ ดยสวนราชการดานินการภาคบังคับปีละ 2 หมวดจนครบ 6 หมวด ดังนี
แ. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ จานวน แ3 คาถาม และทบทวนทุกปี
2. ดานินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดานินการหมวด 2 กับ หมวด 4
และคงรักษาสภาพ ิMaintainี หมวด แ กับ หมวด 5
3. นาอกาสในการปรับปรุง ิOpportunity For Improvement: OFI) 3 ลาดับแรก ที่ไดຌจากการ
ประมินองค์การดຌวยตนอง ิSelf-Assessment) ทียบกับกณฑ์ฯ มาจัดทาแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1
แผน
4. กลุมพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดตัวชีวัดบังคับ หมวดละ 2
ตัวชีวัด ใชຌวัดผลการดานินงานของสวนราชการ
5. ใหຌสวนราชการกาหนดตัวชีวัดขึนองหมวดละ 3 ตัวชีวัด ตามหัวขຌอกณฑ์ฯ หมวด 7 ใหຌมีความ
สอดคลຌองกับ OFI พรຌอมจัดทารายละอียดตัวชีวัด ิKPI Template)
6. ดานินการตามแผนพัฒนาองค์การของสวนราชการ
7. จัดสงอกสารผลการดานินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 ดือน ใหຌกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะวลาที่กาหนด
สูตรการคานวณตัวชีๅวัด
คาคะแนนที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดานินการไดຌ ึแเเ/5 = xx%
คาคะแนนที่ สานักงานสาธารณสุขอาภอดานินการไดຌ ึแเเ/5 = xx%
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๖๕
ระดับคะแนน
แ

2

ขันตอนการดานินงาน
สวนราชการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การครบถຌวนไดຌแลຌวสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
กณฑ์การใหຌคะแนน
เ.2เ คะแนน เ.4เ คะแนน เ.6เ คะแนน เ.8เ คะแนน
5 คาถาม
7 คาถาม
9 คาถาม
แแ คาถาม
กณฑ์การใหຌคะแนน ื/- 2 คาถาม ตอ เ.2เ คะแนน ิinterval)

สวนราชการประมินองค์การ ิSelf-Assessmentี ทียบกับกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถຌวนไดຌแลຌวสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562
หมวด

3

กณฑ์การใหຌคะแนน

เ.1เ

เ.3เ

เ.4เ

0.50
คะแนน
แ3 ขຌคาถาม
แ4 คาถาม

สวนราชการจัดทาแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถຌวนไดຌแลຌวสร็จภายใน
วันที่ 2 ม.ค.2562 ิแผนผานความห็นชอบดยผูຌบริหารสูงสุดของสวนราชการี
2562

กณฑ์การใหຌคะแนน
เ.5เ คะแนน
แ คะแนน
มีแผน แ หมวด
มีแผน 2 หมวด

สวนราชการจัดทาตัวชีวัดที่สอดคลຌองกับ OFI ของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถຌวนไดຌแลຌวสร็จ
ภายในวันที่ 2 ม.ค.2562 (กพร.สป.กาหนดตัวชีวัดบังคับ 2 ตัว และใหຌสวนราชการกาหนด
ตัวชีวัดขึนอง 3 ตัว พรຌอมจัดทา KPI Template แนบี
ตัวชีวัด
หมวด 2
หมวด 4

5

เ.2เ

หมวด 2
5 คาถาม 7 คาถาม 9 คาถาม
แแ คาถาม
หมวด 4
6 คาถาม 8 คาถาม แเ คาถาม
แ2 คาถาม
กณฑ์การใหຌคะแนน ื/- 2 คาถาม ตอ เ.แเ คะแนน ิinterval)

พ.ศ.

4

แ คะแนน
แ3 คาถาม

เ.1เ
แ ตัวชีวัด
แ ตัวชีวัด

เ.2เ
2 ตัวชีวัด
2 ตัวชีวัด

กณฑ์การใหຌคะแนน
เ.3เ
เ.4เ
3 ตัวชีวัด 4 ตัวชีวัด
3 ตัวชีวัด 4 ตัวชีวัด

0.50 คะแนน
5 ตัวชีวัด
5 ตัวชีวัด

กณฑ์การใหຌคะแนน ื/- แ ตัวชีวัด ตอ เ.แเ คะแนน ิinterval)

สวนราชการจัดสงอกสารผลการดานินงานใหຌกลุมพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดຌครบถຌวนภายในระยะวลาที่กาหนด
ระยะวลา
รอบ 3 ดือน
รอบ 6 ดือน
รอบ 9 ดือน
รอบ แ2 ดือน

กณฑ์การใหຌคะแนน
- เ.5เ คะแนน
แ คะแนน
สงหลังวันที่ 2 ม.ค.62
สงภายในวันที่ 2 ม.ค.62
สงหลังวันที่ 2 ม.ย.62
สงภายในวันที่ 2 ม.ย.62
สงหลังวันที่ 2 ก.ค.62
สงภายในวันที่ 2 ก.ค.62
สงหลังวันที่ 25 ก.ย.62
สงภายในวันที่ 25 ก.ย.62

กณฑ์การใหຌคะแนน
ผลคะแนนรอบ 3 ดือน + รอบ 6 ดือน + รอบ 9 ดือน + รอบ 12 ดือน
4
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๑๖๖
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานสาธารณสุข
อาภอ ประมินตนองตาม
กณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ครบ 2 หมวด

แ. จัดทารายงานลักษณะสาคัญ
ขององค์การครบ แ3 คาถาม
2. มีการผลประมินองค์การ
ิSelf-Assessmentี ทียบกับ
กณฑ์ หมวด 2 และหมวด 4
และคงรักษาสภาพ ิMaintainี
หมวด แ และหมวด 5
3. จัดทาแผนพัฒนาองค์การ
หมวด 2 กับหมวด 4 อยางละ แ
แผน
4. กาหนดตัวชีวัดหมวด 2 กับ
หมวด 4 ไดຌครบถຌวน ิบังคับ
หมวดละ 2 ตัวชีวัดและกาหนด
องหมวดละ 3 ตัวี

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานสาธารณสุข
อาภอ ดานินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การไดຌตามกณฑ์ที่
กาหนด

Small Success
3 เดือน

1. สวนราชการสงรายงานผลการ
ดานินงานแผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด ภายในระยะวลา
ที่กาหนด
2. สวนราชการสงรายงานผลการ
ดานินงานตัวชีวัดครบ 2 หมวด
ภายในระยะวลาที่กาหนด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แ. ติดตามสวนราชการจัดทา
ลักษณะสาคัญขององค์การไดຌครบ
แ3 คาถาม ิแบบฟอร์ม โี
2. มีการผลประมินองค์การ
ิSelf-Assessmentี ทียบกับ
กณฑ์ หมวด 2 ครบ แ3 คาถาม
และหมวด 4 ครบ 14 คาถาม
ิแบบฟอร์ม ใ ADLIี
3. ติดตามสวนราชการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ หมวด 2
จานวน แ แผน หมวด 4 จานวน
แ แผน และผูຌบริหารลงนาม
ห็นชอบแผน ิแบบฟอร์ม 5ี
4. ติดตามใหຌสวนราชการกาหนด
ตัวชีวัดและจัดทา Template KPI
หมวด 2 จานวน 3 ชีวัดุ หมวด
4 จานวน 3 ตัวชีวัดที่สอดคลຌอง
กับแผนพัฒนาองค์การ
ิแบบฟอร์ม 4ี

แ. สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/
สานักงานสาธารณสุข
อาภอไดຌจัดทา
แบบฟอร์ม แ-5 ใหຌกลุม
พัฒนาระบบบริหารตาม
ระยะวลาที่กาหนด

ติดตามความกຌาวหนຌาผลการ
ดานินการตามแผนพัฒนา
องค์การและผลการดานินงาน
ตามตัวชีวัดทียบกับคาป้าหมายที่
กาหนดไวຌ

1. สานักสาธารณสุข
จังหวัดดานินการไดຌ
ตามกณฑ์ทรี่ ะดับ 4 ขึน
ไป
2. สานักสาธารณสุข
อาภอดานินการไดຌตาม
กณฑ์ทรี่ ะดับ 4 ขึนไป

6 เดือน

แ. สวนราชการตอบคาถาม
1. สวนราชการดานินการ
ลักษณะสาคัญขององค์การ
พัฒนาองค์การไดຌ  รຌอยละ
ครบ แ3 คาถาม ภายในวันที่ 2 6เ ของแผนพัฒนาองค์การ
ม.ค.62
2. สวนราชการ SelfAssessment หมวด 2 กับ
หมวด 4 ภายใน ภายในวันที่ 2
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9 เดือน

12 เดือน

1. สวนราชการดานินการ 1. สานักสาธารณสุขจังหวัด
พัฒนาองค์การไดຌ  รຌอยละ ดานินการผานกณฑ์ที่กาหนด
8เ ของแผนพัฒนาองค์การ ระดับ 5 ิรຌอยละ 7เี
2. สานักสาธารณสุขอาภอ
ดานินการผานกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 5 ิรຌอยละ 4เี

๑๖๓
3 เดือน

ม.ค.62 และ Maintain หมวด
แ กับ หมวด 5
3. สวนราชการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การหมวดละ 1
แผน ภายในภายในวันที่ 2 ม.ค.
62
4. สวนราชการกาหนดตัวชีวัด
ขึนองหมวดละ 3 ตัวชีวัด ที่
สอดคลຌองกับ OFI ภายใน
ภายในวันที่ 2 ม.ค.62

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุมพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

แ. นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์

2. น.ส.อังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นยบำยและแผน
ชำนำญกำรพิเศษ
สำนัก/กอง กลุ่มพัฒนำระบบริหำร
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นยบำยและแผน
สำนัก/กอง กลุ่มพัฒนำระบบริหำร

3. นายอภิรัฐ ดีทองออน

ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นยบำยและแผน
สำนัก/กอง กลุ่มพัฒนำระบบริหำร

4. น.ส.กฤติกา ทรัย์มาติพันธ์

ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นยบำยและแผน
สำนัก/กอง กลุ่มพัฒนำระบบริหำร

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
แ. นางภารวี แกຌวพันนา

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหนง ผูຌอานวยการกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02-5901038
Mobile เ8แ-93แ6เ52
e-mail : oeysuwanna@gmail.com
Tel. เ2-59เแเ38
Mobile เ8แ-2558277
e-mail : lkung1038@gmail.com
Tel. เ2-59เแ963
Mobile เ85-3652444
e-mail : a.deethongon@gmail.com
Tel. เ2-59เแ963
Mobile 095-7120954
e-mail : trekrittka@gmail.com
หมายเลขทรศัพท์/e-mail address
Tel เ2-59เแเแ8
Mobile เ8แ-93แ6เ79
e-mail : Paravee.kpr@gmail.com
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของเขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ ิร้อยละ แเเ ี
สถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุข ไดຌจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติดຌานสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนยบายรัฐบาลที่
จะนาประทศไทยกຌาวสู Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความป็นสังคมมือง สังคมผูຌสูงอายุซึ่งในปี 2573
ไทยจะมีผูຌสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทังหมด การชื่อมตอการคຌาและการลงทุน ความกຌาวหนຌาทาง
ทคนลยี และลดความหลื่อมลาการขຌาถึงระบบสุขภาพ ตังป้าหมายใหຌ “ประชาชนสุขภาพดี จຌาหนຌาที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
1. ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดฉลี่ยมื่อแรกกิดไมนຌอยกวา 87 ปี และอายุคาด
ฉลี่ยของการมีสุขภาพดีมื่อแรกกิด ไมนຌอยกวา 75 ปี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไดຌรับการพัฒนาความกຌาวหนຌาใน
วิชาชีพและมีความสุขในการทางาน
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพป็นหนึ่งดียว แบบองค์รวม ไรຌรอยตอ ป็น
ธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุงพัฒนาสู “สังคมอยูรวมอยางมีความสุข สรຌางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ป็น
ประทศพัฒนาแลຌว
นอกจากนียังใหຌความสาคัญดຌานครือขายสุขภาพอาภอ ิDistrict Health System: DHS) พื่อ
ผลักดันนยบายสาคัญของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับพืนที่อยางป็นรูปธรรม และยั่งยืน ดยผานกลไก
ครือขายสุ ขภาพอาภอ รวมทังรงดานิ น การพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครั ว
พื่อใหຌครอบครัวไดຌรับการดูแล ป้องกัน สงสริมสุขภาพไดຌทังนีกาหนดแผนป็น 4 ระยะ ดังนี
ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ
ระยะที่ 2 ป็นการสรຌางความขຌมแข็ง
ระยะที่ 3 ดานินการใหຌกิดความยั่งยืน
และระยะที่ 4 มื่อสินแผนในปี 2579
ประทศไทยจะป็นผูຌนาดຌานการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของอชียดยการพัฒนาความป็น
ลิศใน 4 ดຌานคือ
1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทรวงตางๆ ดูแล
ผูຌสูงอายุและด็ก ลดการบาดจ็บจากการจราจร ลดกลุมสี่ยงรครือรัง มะร็ง ครงการ 3 ลຌาน 3 ปี ลิก
บุหรี่ทั่วไทย ทิดไทຌองค์ราชัน
2. ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน
10 ปี ดูแลคนไทย 65 ลຌานคน และภายในปี 2560 คนไทย 1 ลຌานครอบครัวจะมีแพทย์วชศาสตร์ดูแล
จัดระบบผูຌสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพืนที่ตาบล ิLong Term Care) ทั่วประทศ จัดระบบการแพทย์ฉุกฉิน
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มีแพทย์วชศาสตร์ ฉุกฉิน 1,000 คนในรงพยาบาลใหญทั่ว ประทศ และจั ดระบบการแพทย์ฉุกฉิน
ิEMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
3. การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแกຌปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตรา
กาลั ง คน ร ว มมื อกั บ มหาวิท ยาลั ยในแต ล ะภู มิ ภ าคพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ปรั บ ระบบค าตอบแทนบุ ค ลากร
สาธารณสุข
4. ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ไดຌแก คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข สรຌาง
ตຌนแบบองค์กรคุณธรรม สรຌางความมั่นคงดຌานยาและวชภัณฑ์ ดยนຌนการใชຌยาอยางสมหตุผลและพัฒนา
สมุนไพร จัดระบบการงินการคลังสาธารณสุข พื่อลดความหลื่อมลา ดຌานสิทธิประยชน์และการบริหาร
จัดการระหวาง 3 กองทุน และจัดระบบขຌอมูลและทคนลยีสารสนทศ จัดตังสานักงานมาตรฐานและการ
จัดการสารสนทศระบบบริการสุขภาพแหงชาติ ิNational Data Clearing House)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ประด็ น การอภิ บ าลระบบสาธารณสุ ข คื อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารและระบบบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ประด็นสาคัญ ของการขับคลื่อนในระยะ 5 ปี แรกคือ คือการพัฒนากลไกการขับคลื่อนขต
สุขภาพ และสนับสนุนการดานินของขตสุขภาพ ดยมีมาตรการและแนวทางดานินการในปี 2562
การพั ฒ นาชิ ง นวั ต กรรม ของขตสุ ข ภาพ ตามกรอบการบริ ห ารของกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่แบงการจัดขตสุขภาพพื่อการบริหารทรัพยากร และประชากร การพัฒนาพื่อใหຌ สรຌางนวัตกรรม ป็นการ
พัฒนาพื่อพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทังในรูปแบบใหมหรือการพัฒนาใหຌมีประสิทธิภาพมากขึน
และพัฒนาตอยอดจากงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ดยขตสุขภาพมีการกาหนดแนวทางพื่อการพัฒนา ที่มี
รู ป แบบแตกต า งจากการปฏิ บั ติ ง านดิ ม และท าใหຌ ก ระบวนการขั บ คลื่ อ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช น มี แ ผน
ยุทธศาสตร์ขตสุขภาพ มีแผนบูรณการและแนวทางขับคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ขตสุขภาพ ทังระบบบริหาร
ระบบบริ การ การจัดครงสรຌางองค์กร ครงสรຌางบริหารองค์กร ระบบบริหาร ระบบขຌอมูล ขตสุขภาพ
สามารถลือกกาหนดประด็นนวัตกรรม ดานินการไดຌทังชิงระบบและฉพาะแผนงาน ทังนีตຌองดานินงานในรูปแบบ
ขตสุขภาพ ฯลฯ
องค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรม
ํ. คำชี้แจงกำรใช้งำนนวัตกรรมบริกำร
๒. องค์ประกอบของนวัตกรรมบริกำร
๏. หลักกำรและควำมสำคัญของนวัตกรรมบริกำร
๐. จุดมุ่งหมำยของนวัตกรรมบริกำร
๑. แนวคิดและเนื้อหำสำระของรูปแบบ
๖. กลุ่มเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนนวัตกรรมบริกำร
๓. ผู้ใช้งำนนวัตกรรมบริกำร
๔. กิจกรรม/แนวทำงกำรดำเนินกำรใช้นวัตกรรมบริกำร
๕. กำรประเมินผลกำรใช้งำนนวัตกรรมบริกำร
ประเด็นที่มุ่งเน้น
ประด็นการอภิบาลระบบสาธารณสุข คือการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
ประด็นสาคัญของการขับคลื่อน นຌนการมีนวัตกรรมพื่อพัฒนาการดานินของขตสุขภาพ
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กรอบประด็น ดຌานการสรຌ างนวัตกรรม พื่อพัฒ นาระบบบริ การ จะตຌองดานิ นการในประด็น
สอดคลຌองกับบริบทพืนที่ ซึ่ง มื่อสนับสนุนกระบวนงานพัฒนาชิงนวัตกรรม ผลสาร็จของการดานินงานที่ไดຌ
มื่อทียบคียงกับระบบงานตามลักษณะที่คยปฏิบัติ ควรมีรายงานผลการประมิน ถึงประยชน์ที่จะกิดขึนกับ
ประชาชนและหนวยงาน
ประเด็นที่มุ่งเน้น ในการตรวจราชการปี 2562 มีมาตรการและแนวทางดานินการดังนี
มาตรการ
แนวทาง/กิจกรรมหลัก
แ. พัฒนาระบบและกลไกการ - มีแผนการพัฒนาขตสุขภาพชิงนวัตกรรม
ขับคลื่อนงาน
2. พัฒนาการจัดการชิง
- มีรูปแบบ ิModelี นวัตกรรมการบริหารจัดการของขตสุขภาพอยางนຌอย
กลยุทธ์
ขตละ แ รูปแบบ
3. กากับติดตามประมินผล - ติดตามกากับผานระบบตรวจราชการ ิกตร.ี
อยางป็นระบบ
- ระบบการประมินนวัตกรรมการบริหารจัดการของขตสุขภาพ
4. ขยายผลและสรຌางความ
- บูรณาการและความรวมมือกับภาคสวนอื่น
รวมมือกับภาคสวนอื่น
5. จัดทาขຌอสนอ
- รายงานผลการดานินงาน
- ขຌอสนอชิงนยบายพื่อการขยายผลแนวทางการปฏิบัติที่ดี
การตรวจราชการ
การตรวจราชการ รอบที่ แ นຌนการพัฒนาระบบและกลไกการขับคลื่อน และพัฒนาการจัดการ
ชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะตຌองมีกระบวนการวางแผน และสรຌางกลไกการดานินงาน และการวางระบบระบบขຌอมูล
มีแผนงานชิงบูรณาการระดับขต มีคณะทางานขับคลื่อนแผน มีการวางระบบขຌอมูล รวมถึงแนวทางการ
รายงานความกຌาวหนຌาการดานินงาน
การตรวจราชการรอบที่ 2 นຌน การวางระบบกากับติดตามประมินผล การขยายผล และการสรຌาง
ความรวมมือกับภาคสวนอื่น การกากับติดตาม มีการประมินผล มีการจัดทารายงานความกຌาวหนຌาของการ
บริ ห ารจั ดการ ประด็น ขຌอคຌน พบ-ปั ญหาการดานิ น งานในดຌานตางๆ รวมทังมีผลสั มฤทธิ์นวัตกรรม หรื อ
รูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี
การประเมินผลที่มีป้าหมายแตละระยะ ดังนี

3 ดือน
รูปแบบการดานินงาน ิSystem design)
แ. มีแผนงานนวัตกรรมชิงบูรณาการระดับ
ขต ิแผนงาน /งบประมาณี
2. มีแผนการบริหารจัดการนวัตกรรมระบบ
บริการและระบบบริหารจัดการ
3. มีการกาหนดประด็นนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ ิSIM) และแนวทางการดานินงาน
4. มีแผนควบคุมกากับ ประด็นนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ิSIM)
5. มีระบบขຌอมูลพื่อการวางแผนและการ

6 ดือน
1. มีรายงาน
ความกຌาวหนຌาของการ
การดานินงาน
ิผลผลิตระยะตຌน :
Output บืองตຌนี
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9 ดือน
แ. มีรายงานผลการ
กากับ ติดตามระดับ
ขต

12 ดือน
แ. ผลสัมฤทธิ์นวัตกรรม
ระดับขต ิOutput)
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3 ดือน
บริหารจัดการแผนงานนวัตกรรม
6. มีคาสั่งคณะทางานขับคลื่อนแผน
นวัตกรรม

6 ดือน

9 ดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล
นางนวลภรณ์ ฉยรอด
นางลักษณา วองประทานพร
นางสุนีย์ สวางศรี

ตาแหนง/หนวยงาน
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นพ.วิชียร ทียนจารุวัฒนา

ตาแหนง/หนวยงาน
ผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
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12 ดือน

หมายลขทรศัพท์
e-mail address
เ2-59เแ676 t_naul@yahoo.com
เ2-59เแ6เ2
Luxanaa9@gmail.com
เ2-59เแ482
suneehealth@gmail.com

หมายลขทรศัพท์
เ2-59เแ826
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ิInspection Guidelineี
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ิร้อยละ ้เี
คานิยาม : การประมินคุณธรรมและความปรงใสในการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ิIntegrity and
Transparency Assessment: ITA) ป็นการประมินชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิ บัติราชการของหนวยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตังแตการบริหารงานของผูຌบริหารและการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจน
การประมิน “ระบบงาน ดยฉพาะกระบวนการปຂดผยขຌอมูล กระบวนการจัดซือจัดจຌางที่มีความปรงใส
รวมถึงขันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหຌบริการที่มีมาตรฐานและมีความป็นธรรม ไมลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประมิน “วัฒนธรรม ในหนวยงานที่มุงนຌน
การสรຌางสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการ
ปฏิบั ติงานที่อาจกอใหຌ กิด ผลประยชน์ ทับ ซຌอ น ตลอดจนประมิน ผลการปฏิบั ติงานในภารกิจหลั ก และ
ในภาพรวมที่สะทຌอนจากผลการประมิน ซึ่งลຌวนแตมีความสาคัญและสามารถสะทຌอนใหຌห็นถึงคุณลักษณะที่ดี
ในการปฏิบัติราชการที่ มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หนวยงานภาครัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐจะตຌองมีและ
ยึดถือปฏิบัติไดຌป็นอยางดี
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
A  แเเ/ B
A = จานวนหนวยงานที่ผานกณฑ์การประมินตนองตามแบบสารวจหลักฐานชิงประจักษ์ ิEvidence
Base) ผานกณฑ์รຌอยละ 9เ ิใน แ ปีี
B = จานวนหนวยงานทังหมดที่ไดຌรับการประมิน ITA ิแุ85เ หนวยงานี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพืๅนที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ แ
การดานินงานพื่อสริมสรຌางความปรงใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการปฏิบัติงานตามหนຌาที่
จานวน แุ85เ หนวยงาน
ตรวจติดตามในไตรมาส
หนวยงานที่ขຌารับ
สริมสรຌางความปรงใสและ
ิแี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมสุจริต
ที่ แ-2 ดยผูຌตรวจประมินแบบ การประมินผานกณฑ์
จานวน 76 หนวยงาน
สารวจหลักฐานชิงประจักษ์
การประมิน
ในการป้องกันการทุจริต
ิ2ี รงพยาบาลศูนย์/
ิEvidence-Basedี ระดับจังหวัด ิแี ระดับ 5 ใน
รงพยาบาลทั่วไป จานวน แแ6
และระดับขตสุขภาพ ประจาปี กระบวนการจัดซือ
แหง
จัดจຌาง ในไตรมาสที่ แ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
ิ3ี สานักงานสาธารณสุขอาภอ
ขຌอกาหนดแบบสารวจหลักฐาน ิEB1-EB 4ี
จานวน 878 หนวยงาน
ชิงประจักษ์ ิEvidence Base) ิ2ี ผานกณฑ์การ
ประมิน ITA รຌอยละ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพืๅนที่

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
8เ ในไตรมาสที่ 2
ิEB1-EB 26ี

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ โ
การดานินงานพื่อสริมสรຌางความปรงใส ความพรຌอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการทางานในหนวยงาน ในกระบวนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักและการปฏิบัติงานตามหนຌาที่
จานวน แุ85เ หนวยงาน
ตรวจติดตามในไตรมาสที่ 3-4 หนวยงานผานกณฑ์
สริมสรຌางความปรงใสและ
ิแี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมสุจริต
ดยผูຌตรวจประมินแบบสารวจ การประมินคุณธรรม
จานวน 76 หนวยงาน
หลักฐานชิงประจักษ์
และความปรงใส
ในการป้องกันการทุจริต
ิEvidence-Basedี ระดับจังหวัด ในระดับสูงมาก
ิ2ี รงพยาบาลศูนย์/
และระดับขตสุขภาพ ประจาปี รຌอยละ 9เ
รงพยาบาลทั่วไป จานวน แแ6
ิEB1-EB 26ี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
แหง
ขຌอกาหนดแบบสารวจหลักฐาน
ิ3ี สานักงานสาธารณสุขอาภอ
ชิงประจักษ์ ิEvidence Base)
จานวน 878 หนวยงาน

Small Success
3 เดือน
ประมินตนองตาม แบบสำรวจ ข้อ
EB1-EB4 ิเฉพำะกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงี

6 เดือน
ประมินตนองตามแบบ
สำรวจ ข้อ EB1-EB26

9 เดือน
ประมินตนองตามแบบ
สำรวจ ข้อ EB1-EB26

12 เดือน
ประมินตนองตามแบบ
สำรวจ ข้อ EB1-EB26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุชาฎา วรินทร์วช

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิคราะห์นยบายและแผน
ชานาญการพิศษ
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุชาฎา วรินทร์วช

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นักวิคราะห์นยบายและแผน
ชานาญการพิศษ
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ 259เ แ866
Mobile : เ8 แ93แ 5388

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ตัวชีวัดที่ 44

e-mail : pankung08@gmail.com

หมายเลขทรศัพท์/
e-mail address
Tel. เ 259เ แ866
Mobile : เ8 แ93แ 5388

e-mail : pankung08@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ตัวชีวัดที่ 44
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หัวข้อ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี
ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
คานิยาม

การตรวจสอบภายใน หมายถึง การประมินพื่อพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวน
ราชการใหຌดีขึน ชวยใหຌสวนราชการบรรลุถึงป้าหมายที่วางไวຌ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความ
สี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลของสวนราชการ พื่อสนับสนุนและสงสริมใหຌการดานินงานของสวน
ราชการป็นไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึนในอันที่จะชวยพิ่มคุณคาใหຌกับสวนราชการ
ระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ิElectronics Internal Audit : EIA) หมายถึง
การนาทคนลยีสารสนทศทางคอมพิวตอร์มาชวยประมินประสิทธิภาพการบริหารการงินการคลังดຌวยระบบ
ควบคุมภายใน ดยระบบจะชื่อมยงการประมวลผลกับฐานขຌอมูลที่นาขຌา จึงสามารถทราบผลการประมินไดຌ
ทันที ทาใหຌกิดการคลองตัว สะดวก รวดร็ว ลดระยะวลาการปฏิบัติงาน ความนาชื่อถือของขຌอมูลสารสนทศ
สงผลตอการกากับดูแลการดานิน งานและการตัดสินใจของผูຌ บริหารหนวยงานที่ร วดร็ วและสะดวกขึน ทังนี
การประมินดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์มีการประมวลผลขຌอมูลการประมินการควบคุมภายใน ๕ มิติ ไดຌแก
๑. มิติดຌานการประมินระบบควบคุมภายในและบริหารความสี่ยง
๒. มิติดຌานการจัดก็บรายไดຌคารักษาพยาบาล
๓. มิติดຌานการงิน
๔. มิติดຌานพัสดุ
๕. มิติดຌานงบการงิน

การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึง การจัดทางบการงินควรแสดงขอมูลที่มีนัยสาคัญรายการที่มี
นัยสาคัญดยลักษณะของรายการควรแยกแสดงรายการนันในงบการงิน ตองปนขอมูลที่ชื่อถือไดຌ ซึ่งขอมูลที่
ชื่อถือไดจะตองปนขอมูลที่ ไมมีความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญ และสามารถกาหนดมูลคาไดอยางนาชื่อถือ
ขอมูลที่มีความปนกลางจะทาใหงบการงินมีความนาชื่อถือ งบการงินจะขาดความปน กลางมื่อหนวยงานที่
สนอรายงานใหขอมูลที่มีผลทาใหผูใชงบการงินบี่ยงบนการ ตัดสินใจไปตามความตองการของหนวยงานนัน
หน่วยบริการ หมายความถึง หนวยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบดຌวย
รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลทั่วไป และรงพยาบาลชุมชน
กาหนดระดับขันความสาร็จของการดานินงานตามป้าหมาย ดังนี
ขันที่ 1 มีคาสั่งแตงตังคณะกรรมการ/คณะทางาน ประมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ
ขั นที่ 2 มี ก ารด านิ น การประมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน ๕ มิ ติ ดຌ ว ยระบบอิ  ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ิElectronics Internal Audit : EIAี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

175
ขันที่ 3 หนวยบริการตามกลุมป้าหมายที่กาหนดผานกณฑ์การประมินการตรวจสอบงบการงิน
รຌอยละ 50
ขันที่ 4 ผลการประมินระบบการควบคุมภายในดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์ ิElectronics Internal
Audit : EIA) ภาพรวมผานกณฑ์ไมนຌอยกวารຌอยละ 8เ
ขันที่ 5 หนวยบริการมีการแกຌไขขຌอทักทຌวงและขຌอสนอแนะจากผลการตรวจสอบงบการงิน
ครบทุกหนวยบริการ
สูตรคานวณตัวชีๅวัด
1. การประมินระบบการควบคุมภายในดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์ ิElectronics Internal Audit : EIA)
หนวยบริการที่ผานกณฑ์การประมิน EIA
หนวยบริการทังหมด
2. การประมินการตรวจสอบงบการงิน

X 100

หนวยบริการกลุมป้าหมายที่กาหนดผานกณฑ์การประมินการตรวจสอบงบการงิน
X 100
หนวยบริการกลุมป้าหมายการตรวจสอบงบการงินทังหมด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย
หนวยบริการ
ิรพศ./รพท./รพช.ี

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
กากับและติดตามผล
การประมินระบบควบคุม
ภายในดຌวยระบบ
อิล็กทรอนิกส์ ิElectronics
Internal Audit : EIA)
และการประมินตามแนว
ทางการตรวจสอบงบการงิน
ของหนวยบริการ

แนวทางการตรวจ/ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

รอบที่ แ
1. กากับใหຌมกี ารแตงตัง
คณะกรรมการ /คณะทางาน
ประมินระบบควบคุมภายใน ๕
มิติ
๒. กากับใหຌหนวยบริการ
ประมินระบบการควบคุมภายใน
ดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์
ิElectronics Internal Audit :
EIA)
3. กากับใหຌหนวยบริการ
ประมินตามแนวทางการ
ตรวจสอบงบการงิน

แ. หนวยบริการมีผลการ
ประมินผานกณฑ์ที่กาหนด
2. หนวยบริการมีระบบการ
บริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพสงผลใหຌหนวย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการงินลดลง

รอบที่ โ
แ. ติดตามการแกຌไขปรับปรุง
ตามผลการประมินจากระบบการ
ควบคุมภายในดຌวยระบบ
อิล็กทรอนิกส์ ิElectronics
Internal Audit : EIA)
2. ติดตามผลการแกຌไขขຌอ
ทักทຌวงและขຌอสนอแนะจากผล
การตรวจสอบงบการงิน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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Small Success
3 เดือน
๑. มีคูมือแนวทาง/การตรวจสอบงบ
การงินและการควบคุมภายใน ิEIA)
พรຌอมชีแจงผูຌที่กี่ยวขຌอง
๒. มีคาสั่งแตงตังคณะกรรมการ/
คณะทางานประมินระบบควบคุม
ภายใน ๕ มิติ

6 เดือน
๑. มีการประมินระบบการ
ควบคุมภายในดຌวยระบบ
อิล็กทรอนิกส์ ิElectronics
Internal Audit : EIA)
2. หนวยบริการประมินการ
ตรวจสอบงบการงิน
3. หนวยบริการตามป้าหมายที่
กาหนดผานกณฑ์การประมินการ
ตรวจสอบงบการงิน รຌอยละ 5เ

แหล่งข้อมูล

9 เดือน
แ. หนวยบริการผานกณฑ์
ประมินการควบคุมภายใน
ดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์
ิElectronics Internal
Audit : EIA) ในภาพรวมไม
นຌอยกวารຌอยละ 8เ
2.หน ว ยบริ ก ารที่ ไ ม ผ า น
กณฑ์ ก ารประมิ น ไดຌ แ กຌ ไ ข
ปรับปรุงตามผลการประมิน

ตัวชีวัด ิหลัก/ยอยี
ระบบ/วิธีการรายงาน/ครื่องมือ
รຌอยละของผลประมินการควบคุมภายใน ระบบ
ดຌวยระบบอิล็กทรอนิกส์ ิElectronics
ระบบประมินการควบคุมภายในดຌวย
Internal Audit : EIA) ในภาพรวม
อิล็กทรอนิกส์ ิElectronics Internal
ไมนຌอยกวารຌอยละ 8เ
Audit : EIAี
วิธีการรายงาน
สรุปผลรายงานชิงปริมาณและคุณภาพ
ครื่องมือ แบบประมินการควบคุมภายใน
๕ มิติ
รຌอยละของผลประมินการตรวจสอบงบ วิธีการรายงาน
สรุปรายงานชิงปริมาณและคุณภาพ
การงินของหนวยบริการตามกลุม
ป้าหมายที่กาหนดผานกณฑ์รຌอยละ 5เ ิรอบ 6 ดือน และรอบ แ2 ดือนี
ครื่ อ งมื อ แนวทางการตรวจสอบงบ
การงิน

12 เดือน
แ. ทุกหนวยบริการผาน
กณฑ์การประมินครบ
ทุกขันตอน
2. หนวยบริการไดຌแกຌไข
ขຌอทักทຌวงและ
ขຌอสนอแนะครบ
ทุกหนวย

หนวยงาน/URL
กลุมตรวจสอบภายใน
URL : https://iad.moph.go.th/main
ลือกหัวขຌอ “ปรแกรมการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุมตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริลักษณ์ มั่นศรี
นางสาวชนม์ศุภางค์ หอจริญ

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address

ตาแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน สป.
ต าแหน ง ผูຌ  ชี่ ย วชาญฉพาะดຌ า น
ตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

Tel. เ8แ 973 29เ9
Mobile เ8แ 973 29เ9
e-mail : toom_tp@outlook.com
Tel. เ86 4เเ 45แ9
Mobile เ86 4เเ 45แ9
e-mail : gchon.ngoen@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประด็นที่รับผิดชอบ
ประด็นที่ 6
ระบบธรรมาภิบาล
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน

นางสาววรกมล อยูนาค

ตาแหนง หัวหนຌากลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

นายสมัย นิลสาริกา

ตาแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

นายชาญยุทธ แสนลิศ

ตาแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

นางสาวศิริลักษณ์ มั่นศรี

ตาแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

นางสาวชนม์ศุภางค์ หอจริญ

ตาแหนง ผูຌชี่ยวชาญฉพาะดຌานตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน สป.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address

ประด็นที่
รับผิดชอบ

Tel. เ92 246 เ75แ
ประด็นที่ 6
Mobile เ92 246 เ75แ
ระบบธรรมาภิบาล
e-mail : wanon2512@gmail.com
Tel. เ86 992 9695
Mobile เ86 992 9695
e-mail : samai.nnn@gmail.com
Tel. เ82 7เ7 เ489
Mobile เ82 7เ7 เ489
e-mail
:
teeman1319@gmail.com
Tel. เ8แ 973 29เ9
Mobile เ8แ 973 29เ9
e-mail : toom_tp@outlook.com
Tel. เ86 4เเ 45แ9
Mobile เ86 4เเ 45แ9
e-mail : gchon.ngoen@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชีๅวัดตรวจราชการ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
คานิยาม
หนวยบริการที่ประสบภาวิกฤตทางการงินระดับ 7 หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของการขຌาสู
ปัญหาทางการงิน ดยกณฑ์อัตราสวนทางการงินในการประมินจากขຌอมูลงบทดลองของหนวยบริ การ สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ิรพศ./รพท./รพช.ี
หลักกณฑ์การประมินวิกฤตทางการงินระดับ 7
กาหนดอัตราสวนทางการงิน ิFinancial Ratios) สาหรับการวิคราะห์ทางการงิน ซึ่งป็นครื่องมือ
หนึ่งในการวิคราะห์และประมินผลการดานินงานของหนวยบริการ ดยใชຌ อัตราสวนทางการงิน 5 รายการ
วิคราะห์สถานการณ์ทางการงิน อัตราสวนทางการงิน 5 รายการ ประกอบดຌวย
1. อัตราสวนงินทุนหมุนวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง ิCurrent Ratio : CR) = สินทรัพย์
หมุนวียน/หนีสินหมุนวียน
2. อัตราสวนทุนหมุนวียนร็ว ิQuick Ratio : QR) = (สินทรัพย์หมุนวียน – สินคຌาคงหลือ-สินทรัพย์
หมุนวียนอื่นี/หนีสินหมุนวียน
3. อัตราสวนงินสด ิCash Ratio : Cash) = (งินสดืรายการทียบทางินสดืงินฝากประจาี/
หนีสินหมุนวียน
4. ทุนสารองสุทธิ ิNet Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนวียน – หนีสินหมุนวียน
5. กาไรสุทธิ ิNet Income : NI) = รายไดຌ – คาใชຌจาย
อัตราสวนทางการงิน 5 รายการดังกลาวนามาใชຌป็นครื่องมือในการวิคราะห์วิกฤติทางการงินของ
หนวยบริการ
ซึ่งจะตຌองมีการวิคราะห์ตามนยบายบัญชีและกรอบการบันทึกบัญชี วาสามารถนาขຌอมูลจากรายการ
ทางการงินมาใชຌประกอบในการคานวณ ดังนี
1. อัตราสวนงินทุนหมุนวียน ิCR) สามารถนาขຌอมูลตัวลขจากงบแสดงฐานะทางการงินพื่อการ
บริหารขຌางตຌนประกอบการคานวณ ดังนี
รวมสินทรัพย์หมุนวียน / รวมหนีสินหมุนวียน
2. อัตราสวนทุนหมุนวียน ิQR) สามารถนาขຌอมูลตัว ลขจากงบแสดงฐานะทางการงินพื่อการ
บริหารขຌางตຌนประกอบการคานวณ ดังนี
รวมสินทรัพย์หมุนวียน – รวมยาและวัสดุคงหลือ – ภาษีหักสงลวงหนຌา – คาใชຌจายจายลวงหนຌาอื่น –
สินทรัพย์หมุนวียนอื่น ๆ/ รวมหนีสินหมุนวียน
3. อัตราสวนงินสด สามารถนาขຌอมูลตั วลขจากงบแสดงฐานะทางการงินพื่อการบริหารขຌางตຌน
ประกอบการคานวณ ดังนี
รวมงินสดและรายการทียบทางินสด /รวมหนีสินหมุนวียน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. ทุนสารองสุทธิ ิNWC) สามารถนาขຌอมูลตัวลขจากงบแสดงฐานะทางการงินพื่อการบริหาร
ขຌางตຌนประกอบการคานวณ ดังนี
รวมสินทรัพย์หมุนวียน - รวมหนีสินหมุนวียน
5. กาไรสุทธิ ิNI) = รายไดຌ – คาใชຌจาย สามารถนาขຌอมูลตัวลขมาจากงบแสดงผลการดานินพื่อการ
บริหารประกอบการคานวณ บรรทัด “รายไดຌสูงกวา ิต่ากวาี คาใชຌจายสุทธิ
อัตราสวนทางการงินทัง 5 รายการขຌางตຌนถูกนามาใชຌป็นครื่ องมือในการวิคราะห์วิกฤตทางการงินของ
หนวยบริการดยกาหนดกณฑ์สาหรับการประมินดยมีคากลางของอุตสาหกรรม แลຌวนาคาของแตละหนวย
บริการมาปรียบทียบกับคากลางของอุตสาหกรรม ดังนี
1. กลุมแสดงความคลองตามสภาพสินทรัพย์
1) CR<1.5
2) QR<1
3) Cash<0.8
2. กลุมแสดงความมั่นคงทางการงิน
1) แสดงฐานะทางการงิน ิทุนหมุนวียนี NWC<0
2) แสดงฐานะจากผลประกอบการ ิกาไรสุทธิรวมคาสื่อม: Net Income: NI) NI<0
3. กลุมแสดงระยะวลาขຌาสูปัญหาการงินรุนแรง
1) NWC/ANI ระยะวลาทุนหมุนวียนหมด <3 ดือนึ
2) NWC/ANI ระยะวลาทุนหมุนวียนหมด <6 ดือน
*ดยใหຌนาหนักของ NWC/ANI ระยะวลาทุนหมุนวียนหมด <3 ดือน มากกวาตัวแปรอื่น 2 ทา ทังนี
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดຌนางื่อนไข มาใชຌในการจัดกลุมรงพยาบาลที่ประสบวิกฤตทางการงิน
ป็น 7 ระดับ ดังนี
ระดับ 0-1 ปกติ
ระดับ 2
คาดวาจะดีขึนภายหลัง 3 ดือน
ระดับ 3
คาดวาจะดีขึนภายใน 3 ดือน
ระดับ 4
คาดวาจะประสบปัญหาภายหลัง 6 ดือน
ระดับ 5
คาดวาจะประสบปัญหาภายใน 6 ดือน
ระดับ 6
คาดวาจะประสบปัญหาภายใน 3 ดือน
ระดับ 7
มีภาวะวิกฤติทางการงินขันรุนแรง
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
สูตรการคานวณ:
จานวนหนวยบริการ สป.สธ.ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการงินระดับ 7
จานวนหนวยบริการ สป.สธ. ที่จัดสงรายงานงบทดลอง
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ
หนวย
1. การจัดสรรงินอยาง แ.แ รຌอยละของหนวยบริการ มีแผนทางการงิน
บริการที่
พียงพอ
ิPlanfin) ทีม่ ีความครบถຌวน ถูกตຌอง สมบูรณ์
ประสบ
แ.2 รຌอยละของหนวยบริการมีรายไดຌ ≥ คาใชຌจาย
ภาวะวิกฤต 2. พัฒนาการบริหาร
2.แ รຌอยละของหนวยบริการทีผ่ านกณฑ์การตรวจสอบ
ทางการงิน ระบบบัญชี
งบทดลองบืองตຌนจากระบบอิล็กทรอนิกส์
ระดับ 7 ไม
2.2 รຌอยละของหนวยงานที่ป็นหนวยบิกจายมีบญ
ั ชี
กินรຌอยละ
งินสด/ งินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจาปี
4
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกตຌอง ตรงกับรายงานงิน
คงหลือประจาวันและงบกระทบยอดงินฝากธนาคาร
ไมต่ากวา 75 ิแ75 แหงี
2.3 รຌอยละของหนวยบิกจายที่ป็นหนวยบริการ
ดานินการจายงิน-รับงินและนางินสงคลังผานระบบ
อิล็กทรอนิกส์
3. สรຌางประสิทธิภาพ 3.แ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวม ิระดับขตี
การบริหารจัดการ
4. ติดตาม กากับ
4.แ รຌอยละของหนวยบริการ มีผลตางของแผนและผล
ครื่องมือประสิทธิภาพ ไมกินรຌอยละ 5
ทางการงิน
4.1.1 รຌอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผน
ประมาณการรายไดຌและผลการดานินงานดຌานรายไดຌ
ิไมรวมงบลงทุนี ไมกินรຌอยละ 5
4.1.2 รຌอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผน
ควบคุมคาใชຌจายและผลการดานินงานดຌานคาใชຌจาย
ิไมรวมคาสื่อมราคาและคาตัดจาหนายี ไมกิน
รຌอยละ 5
4.2 รຌอยละของหนวยบริการทีผ่ านกณฑ์ประมิน ≥ 5
ตัว ิระดับ Grade B, A-, A) จากกณฑ์ประสิทธิภาพ
ทางการงิน ิ7 Plus Efficiency)
4.3 รຌอยละของหนวยบริการมีสดั สวนของตຌนทุนผูຌป่วย
นอก และตຌนทุนผูຌป่วยใน ไมกินคากลางของหนวย
บริการในกลุม ระดับดียวกัน
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2
หนวย
1. การจัดสรรงินอยาง แ.แ รຌอยละของหนวยบริการ มีแผนทางการงิน
บริการที่
พียงพอ
ิPlanfin) ที่มีความครบถຌวน ถูกตຌอง สมบูรณ์
แ.2 รຌอยละของหนวยบริการมีรายไดຌ ≥ คาใชຌจาย
ประสบ
ภาวะวิกฤต
ทางการงิน
ระดับ 7 ไม
กินรຌอยละ
4
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ผลลัพธ์ที่ตຌองการ
รຌอยละ แเเ
≥รຌอยละ 9เ
≥รຌอยละ 80
รຌอยละ 60

รຌอยละ 60
มี รพ.นารอง อยางนຌอย
ขตละ 1 รูปแบบ
รຌอยละ 7เ
รຌอยละ 7เ

รຌอยละ 6เ
รຌอยละ 8เ

รຌอยละ แเเ
≥รຌอยละ 9เ
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ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
2. พัฒนาการบริหาร
ระบบบัญชี

3. สรຌางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
4. ติดตาม กากับ
ครื่องมือประสิทธิภาพ
ทางการงิน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

2.แ รຌอยละของหนวยบริการทีผ่ านกณฑ์การตรวจสอบ
≥รຌอยละ 90
งบทดลองบืองตຌนจากระบบอิล็กทรอนิกส์
2.2 รຌอยละของหนวยงานที่ป็นหนวยบิกจายมีบญ
ั ชี
รຌอยละ 70
งินสด/ งินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกตຌอง ตรงกับรายงานงิน
คงหลือประจาวันและงบกระทบยอดงินฝากธนาคาร
ไมต่ากวา 75 ิแ75 แหงี
2.3 รຌอยละของหนวยบิกจายที่ป็นหนวยบริการ
รຌอยละ 80
ดานินการจายงิน-รับงินและนางินสงคลังผานระบบ
อิล็กทรอนิกส์
3.แ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวม ิระดับขตี แ.คาสั่งแตงตัง คกก.
ระดับขต
2.แผนปฏิบัติการ
4.แ รຌอยละของหนวยบริการ มีผลตางของแผนและผล
ไมกินรຌอยละ 5
4.1.1 รຌอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผน
รຌอยละ 7เ
ประมาณการรายไดຌและผลการดานินงานดຌานรายไดຌ
ิไมรวมงบลงทุนี ไมกินรຌอยละ 5
4.1.2 รຌอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผน
รຌอยละ 7เ
ควบคุมคาใชຌจายและผลการดานินงานดຌานคาใชຌจาย
ิไมรวมคาสื่อมราคาและคาตัดจาหนายี ไมกิน
รຌอยละ 5
4.2 รຌอยละของหนวยบริการทีผ่ านกณฑ์ประมิน ≥ 5
รຌอยละ 6เ
ตัว ิระดับ Grade B, A-, A) จากกณฑ์ประสิทธิภาพ
ทางการงิน ิ7 Plus Efficiency)
4.3 รຌอยละของหนวยบริการมีสดั สวนของตຌนทุนผูຌป่วย
รຌอยละ 8เ
นอก และตຌนทุนผูຌป่วยใน ไมกินคากลางของหนวย
บริการในกลุม ระดับดียวกัน

Small Success
3 เดือน

6 เดือน
9 เดือน
หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการงินระดับ 7 ไมกินรຌอยละ 4

แหล่งข้อมูล

ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
1.รຌอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะ ตารางการประมินวิกฤตทางการงินระดับ 7
วิกฤตทางการงินระดับ 7 ไมกินรຌอยละ ระดับหนวยบริการ จังหวัด และขต
4
แ.แ รຌอยละของหนวยบริการ มีแผน
ทางการงิน ิPlanfin) ที่มีความครบถຌวน

ตารางสรุปการจัดทาแผนทางการงิน ิPlanfin)
หนวยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 เดือน

หน่วยงาน/URL
กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กองศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กองศรษฐกิจสุขภาพและ
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ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี
ถูกตຌอง สมบูรณ์

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ
สาธารณสุข

แ.2 รຌอยละของหนวยบริการที่ผา น
กณฑ์การตรวจสอบ งบทดลองบืองตຌน
จากระบบอิล็กทรอนิกส์

ระบบการตรวจสอบงบทดลองบืองตຌน

แ.3 รຌอยละของหนวยงานที่ป็นหนวย
บิกจายมีบญ
ั ชีงินสด/ งินฝากธนาคารใน
ระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ถูกตຌอง ตรงกับรายงานงิน
คงหลือประจาวันและงบกระทบยอดงิน
ฝากธนาคาร ไมตากว
่ า 75 ิแ75 แหงี
แ.4 รຌอยละของหนวยบิกจายที่ ป็น
หนวยบริการดานินการจายงิน -รับงิน
และนางินสงคลังผานระบบ
อิล็กทรอนิกส์
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวม
ิระดับขตี
2.แ รຌอยละของหนวยบริการมีผลตาง
ของแผนประมาณการรายไดຌและผลการ
ดานินงานดຌานรายไดຌ ิไมรวมงบลงทุนี
ไมกินรຌอยละ 5
2.2 รຌอยละของหนวยบริการมีผลตาง
ของแผนควบคุมคาใชຌจายและผลการ
ดานินงานดຌานคาใชຌจาย ิไมรวมคาสื่อม
ราคาและคาตัดจาหนายี ไมกินรຌอยละ 5
2.3 รຌอยละของหนวยบริการที่ผา น
กณฑ์ประมิน ≥ 5 ตัว ิระดับ Grade B,
A-, A) จากกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การงิน ิ7 Plus Efficiency)
2.4 รຌอยละของหนวยบริการมีสดั สวน
ของตຌนทุนผูຌป่วยนอก และตຌนทุนผูຌป่วยใน
ไมกินคากลางของหนวยบริการในกลุม
ระดับดียวกัน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน/URL
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กองศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
กองบริหารการคลัง

รายงานสรุปการดานินการจายงิน-รับงินและ
นาสงคลังผานระบบอิล็กทรอนิกส์

กองบริหารการคลัง

อกสาร/หลักฐาน

สานักงานขตสุขภาพ

รายงานสรุปผลการประมินผลตางของแผน
ประมาณการรายไดຌและผลการดานินงาน ราย
ไตรมาส

กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กองศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
รายงานสรุปผลการประมินผลตางของแผน
กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
ประมาณการรายไดຌและผลการดานินงาน ราย กองศรษฐกิจสุขภาพและ
ไตรมาส
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
รายงานสรุปรຌอยละของหนวยบริการที่ผาน
กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กณฑ์ประมิน≥ 5 รายไตรมาส แยกป็นราย
กองศรษฐกิจสุขภาพและ
หนวยบริการ รายจังหวัด รายขต
หลักประกันสุขภาพ
https://hfo.cfo.in.th/
รายงานสรุปผลการประมินสัดสวนของตຌนทุน กลุมพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
ผูຌป่วยนอกและผูຌป่วยในไมกินคากลางของหนวย กองศรษฐกิจสุขภาพและ
บริการในกลุม ระดับดียวกัน รายไตรมาส แยก หลักประกันสุขภาพ
ป็นรายหนวยบริการ รายจังหวัด และรายขต https://hfo.cfo.in.th/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด

ชื่อ-สกุล
นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

ตาแหนง/หนวยงาน
ผูຌอานวยการกองศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ

นางนาคຌาง บวรกุลวัฒน์

ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี
ชานาญการพิศษ

นางศุภัทรา ชือชาญ

ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางนาคຌาง บวรกุลวัฒน์

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี
ชานาญการพิศษ

นางศุภัทรา ชือชาญ
นายพยนต์ แจมศรี

ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี

นางสาวนิตยา กรอบทอง

ตาแหนง นักวิชาการงินและบัญชี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5901553
Mobile 08แ-682แ3เ5
e-mail : watchai@yahoo.com
Tel. 02-5901797
Mobile 088-8742440
e-mail : numkhang_sere@hotmail.com
Tel. 02-5901575
Mobile 084-8464282
e-mail : money-10975@yahoo.co.th

หมายลขทรศัพท์/e-mail address
Tel. 02-5901797
Mobile 088-8742440
e-mail : numkhang_sere@hotmail.com
Tel. 02-5901575
Mobile 084-0995346
Tel. 02-5901575
e-mail : higmoph@gmail.com
Tel. 02-5901575
e-mail : higmoph@gmail.com

คณะที่ 4
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
แ. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ
โ. ครงการเมืองสมุนไพร
ใ. ครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนๅาดีในพืๅนที่เสี่ยง
4. ครงการส่งเสริมการบริภคไออดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้านภชนาการที่เหมาะสม
5. ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก
6. ครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
็. ครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย

จัดทาดย คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
ิคกต.ี คณะที่ 4

กรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ

๑๘๔

กรอบประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ไดຌกาหนดใหຌ “การตรวจ
ราชการ ป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินที่จะทาใหຌการปฏิบัติราชการหรือการ
จัดทาภารกิจของหนวยงานของรัฐนันป็นไปตามป้าหมาย อีกทังยังป็นกลไกสาคัญที่สามารถแกຌไขปัญหาและ
อุปสรรคตางๆ อันกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจตางๆ ของภาครัฐ สานักนายกรัฐมนตรีไดຌ
กาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และกาหนดประด็นสาคัญในการตรวจราชการพื่อผลักดันแผนพัฒนาภาค ดยมีแนวทางการปฏิรูปประทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 2เ ปี ซึ่งมุงนຌนการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ พื่อนามาซึ่ง
ประยชน์สุขของประชาชนป็นสาคัญ ประกอบกับขຌอสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มุงนຌนใหຌมีการปรับ ปรุง
วิธี ก ารตรวจราชการ มติ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการปรั บ ปรุ งงานตรวจราชการใหຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ขຌ อสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี ในประด็นตางๆ ดังนี
1. ปัญหาความดือดรຌอน หรือรื่องรຌองรียนของประชาชน
2. รื่องบาะแสทุจริต
3. งานตามนยบายของรัฐบาล ประกอบดຌวย
3.แ งานตามขຌอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไดຌแก การตรวจติดตามครงการน็ตประชารัฐ
3.2 งานตามมติคณะรัฐมนตรี ไดຌแก การตรวจติดตามมาตรการชวยหลือกษตรกรและรักษา
สถียรภาพราคาขຌาว ปีการผลิต 256แ/62 ดຌานการตลาด
3.3 งานตามขຌอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี ิพลอากาศอก ประจิน จั่นตองี ไดຌ แก การตรวจ
ติดตามประด็นยาสพติด
3.4 การตรวจติดตามประด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประทศ แผนพัฒนา
ศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ แ2 และแผนพัฒนาภาค
4. ภารกิจปกติ ประกอบดຌวย
4.แ การตรวจติดตามกี่ยวกับการกระจายอานาจใหຌแกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
4.2 การตรวจติดตามครงการจิตอาสาพื่อพัฒนาลานากับชีวิตบนวิถีแหงความพอพียง
4.3 การตรวจติดตามครงการสัตว์ปลอดรค คนปลอดภัย จากรคพิษสุนัขบຌา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมด็จพระจຌาลูกธอ จຌาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จากกรอบแนวทางดังกลาว สานักนายกรัฐมนตรีห็นวา การตรวจราชการบางประด็นมื่อใชຌกลไก
การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกันระหวางผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผูຌตรวจราชการกระทรวง
หรือผูຌตรวจราชการกรมฉพาะที่กี่ยวขຌองกับประด็นการตรวจราชการจะทาใหຌมีประสิทธิภาพมากขึน ดย
ผูຌ ต รวจราชการประชุม ร ว มกัน พื่อ แกຌไ ขปั ญ หา หรื อ ลงพื นที่ ต รวจราชการร ว มกั น ตามความจ าป็ นและ
หมาะสม ในประด็นการตรวจราชการที่มีความจาป็นตຌองใชຌกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการ ไดຌแก
แ. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน ป็นการ
ตรวจติดตามในการชวยหลือแกຌไขปัญหาใหຌไดຌขຌอยุติหรือบรรทาความดือดรຌอนของประชาชน
โ. การตรวจติดตามงานตามนยบายของรัฐบาล ในส่วนของงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรั ฐมนตรี และงานตามมติ คณะรั ฐมนตรี ป็ นการตรวจราชการร วมกันของผูຌ ตรวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีและผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌองตามที่ขຌอสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีกาหนด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๘๕
ใ. การตรวจติดตามงานตามนยบายของรัฐบาล ในส่วนของการตรวจติดตามประเด็นสาคัญตาม
แผนพัฒนาภาค ดยมีกรอบแนวทางการตรวจราชการ ดังนี
3.แ รื่ อ ง/ประด็ น ส าคั ญ (ISSUEี ที่ จ ะก าหนดตรวจราชการแบบบู ร ณาการร ว มกั น ดย
พิจารณาหยิบยกจาก
 จุ ด นຌ น การพั ฒ นาภาค/ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง สอดคลຌ อ งกั บ
แผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ แ2 แผนแมบทภายใตຌยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
 ศักยภาพของจังหวัด/ปัญหาสาคัญของจังหวัด
รายละอียดตามอกสารความชื่อมยงของแผนภายใตຌยุทธศาสตร์ชาติ และขຌอมูลจุดนຌนการพัฒนาภาค
3.2 รอบการตรวจราชการ 2 รอบ หรือกาหนดตามขຌอท็จจริงของรื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUEี
3.3 การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ผูຌ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผูຌ ต รวจราชการกระทรวง แต ล ะขต/ภาค
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสานักงบประมาณ ประชุมรวมกันพื่อ
 คัดลือกรื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUE) ที่จะตรวจติดตาม
 กาหนดรอบการตรวจราชการในแตละรื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUE)
 กาหนดกรอบประด็นการตรวจราชการ รวมทังวิธีการตรวจราชการรวมกัน
3.4 การจัดตรียมขຌอมูลประกอบการตรวจราชการ
ผูຌตรวจสานักนายกรัฐมนตรี และผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌองกับรื่ อง/ประด็น
สาคัญ ิISSUE) แตละขต/ภาค ศึกษาขຌอมูล กี่ยวกับ รื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUE) แตละขต/ภาค ศึกษา
ขຌอมูลกี่ยวกับรื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUE) ที่ลือกในบืองตຌนจากอกสาร หากขຌอมูลยังไมครบถຌวน สมบูรณ์
พียงพอ อาจพิจารณาประชุมรวมกับจังหวัดดยใชຌระบบการประชุมทางไกล ิVideo Conference) ของ
หนวยงานที่มีระบบดังกลาว อาทิ กระทรวงมหาดไทย พื่อรับทราบขຌอมูล และนือหาสาระของรื่อง/ประด็น
สาคัญ ิISSUE) ที่จะไปตรวจติดตามในบืองตຌน นื่องจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีอยูระหวางการ
พัฒนาระบบการประชุมทางไกล ิVideo Conference)
3.5 การลงพืนที่ตรวจราชการ
ผูຌตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรี และผูຌ ตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌองกับ รื่ อง/
ประด็นสาคัญ ิISSUE) ลงพืนที่ตรวจราชการรวมกันดยลือกลงพืนที่ฉพาะที่มีประด็นปัญหา พื่อรวมกัน
แกຌไขปัญหา ใหຌขຌอสนอแนะ และสอบถามความพึงพอใจ หรือความตຌองการของประชาชนที่มีตอรื่องหรือ
ประด็นสาคัญตามนยบายของรัฐบาล และรับฟังสียงสะทຌอน รวมทังการไดຌรับประยชน์ทั่วถึงหรือไมทั่วถึ ง
ของการดานินนยบาย
เขตตรวจราชการ
ขตตรวจราชการสวนกลาง
ขตตรวจราชการที่ แ
ขตตรวจราชการที่ 2
ขตตรวจราชการที่ 3

จังหวัด

กรุงทพมหานคร
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน รวม 6 จังหวัด
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อางทอง
กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รวม 4 จังหวัด
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง แ รวม 3 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๘๖
เขตตรวจราชการ
ขตตรวจราชการที่ 4
ขตตรวจราชการที่ 5
ขตตรวจราชการที่ 6
ขตตรวจราชการที่ 7
ขตตรวจราชการที่ 8
ขตตรวจราชการที่ 9
ขตตรวจราชการที่ 10
ขตตรวจราชการที่ 11
ขตตรวจราชการที่ 12
ขตตรวจราชการที่ 13
ขตตรวจราชการที่ 14
ขตตรวจราชการที่ 15
ขตตรวจราชการที่ 16
ขตตรวจราชการที่ 17
ขตตรวจราชการที่ 18

จังหวัด
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 รวม 4 จังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
กลุมจังหวัดภาคใตຌฝัດงอาวไทย รวม 5 จังหวัด
จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
กลุมจังหวัดภาคใตຌฝัດงอันดามัน รวม 6 จังหวัด
จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูก็ต ระนอง สตูล
กลุมจังหวัดภาคใตຌชายแดน รวม 3 จังหวัด
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก แ รวม 3 จังหวัด
จังหวัดฉะชิงทรา ชลบุรี ระยอง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 รวม 5 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกຌว
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน แ รวม 5 จังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ ลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน 2 รวม 3 จังหวัด
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง รวม 4 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแกน มหาสารคาม รຌอยอ็ด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง แ รวม 4 จังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 2 รวม 4 จังหวัด
จังหวัดยสธร ศรีสะกษ อานาจจริญ อุบลราชธานี
กลุมจังหวัดภาคหนือตอนบน แ รวม 4 จังหวัด
จังหวัดชียงใหม แมฮองสอน ลาปาง ลาพูน
กลุมจังหวัดภาคหนือตอนบน 2 รวม 4 จังหวัด
จังหวัดชียงราย นาน พะยา แพร
กลุมจังหวัดภาคหนือตอนลาง แ รวม 5 จังหวัด
จังหวัดตาก พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์
กลุมจังหวัดภาคหนือตอนลาง 2 รวม 4 จังหวัด
จังหวัดกาแพงพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

3.6 การสรุปผลการตรวจราชการ
ผูຌตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรี และผูຌ ตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌองกับ รื่ อง/
ประด็นสาคัญ ิISSUE) ประชุมรวมกันพื่อสรุปผลการตรวจราชการ ติดตามรงรัดการดานินการแกຌไขปัญหา
ทังนี กรอบแนวทางการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะ
มีขຌอแตกตางจากกรอบแนวทางการตรวจราชการในปีที่ผานๆ มา ดังนี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๘๓
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบเดิม
แ. ประด็นการตรวจราชการป็นรื่องดียวกันทั่ว
ประทศ
2. มี ก ารประชุ ม หารื อ ร ว มกั น ก อ นออกตรวจ
ราชการในลักษณะภาคในแนวทางดียวกัน
3. ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผูຌตรวจ
ราชการทุกกระทรวงลงพืนที่ตรวจราชการรวมกัน

กรอบแนวทางการตรวจราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
แ. ประด็นการตรวจราชการแตกตางกันตามสภาพ
ปั ญ หาของพื นที่ แ ละรื่ อ ง/ประด็ น ส าคั ญ (ISSUE)
ที่ลือก
2. มีการประชุมหารือรวมกันกอนออกตรวจราชการใน
ลั กษณะขต/ภาค ตามสภาพปั ญหาของพื นที่ และ
รื่อง/ประด็นสาคัญ ิISSUE) ที่ลือก
3. ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผูຌตรวจราชการ
กระทรวงเฉพาะกระทรวงที่ กี่ยวขຌองกับรื่ อง/ประด็ น
สาคัญ (ISSUE) นันๆ ลงพืนที่ตรวจราชการรวมกัน
4. ใชຌระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ในการจัดตรียมขຌอมูลประกอบการตรวจราชการ
5. มีการสารวจ/สอบถามประชาชนถึงประยชน์ ความ
พึงพอใจ และความทั่วถึงที่ไดຌรับจากแผนงาน/ครงการ
ที่กี่ยวขຌองกับรื่อง/ประด็นสาคัญ (ISSUE) ที่ลือก

4. ประสานขอขຌอมูลประกอบการตรวจราชการ
จากหนวยงาน
5. ไมมีกลไกในการสารวจ/สอบถามประชาชนถึง
ประยชน์ ความพึงพอใจ และความทั่วถึงที่ไดຌรับ
จากแผนงาน/ครงการตามนยบายของรัฐบาลที่
ป็นรูปธรรม
6. ไมไดຌใชຌกลไก ก.ธ.จ. ในการใหຌขຌอมูล ขຌอท็จจริง 6. ก.ธ.จ. และครือขายภาคประชาชนจะมีบทบาทสาคัญ
และความคิดห็นแกผูຌตรวจราชการ ในงานตรวจ ในการใหຌขຌอมูล ขຌอท็จจริง และความคิดห็นแกผูຌตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี พื่อสะทຌอนความพึงพอใจ
ของประชาชน และภาคสวนตางๆ ตอแผนงาน/ครงการ
ที่กี่ยวขຌองกับรื่อง/ประด็นสาคัญิISSUE) ที่ลือก

กระบวนการตรวจติ ด ตามประด็ น ส าคั ญ ตามแผนพั ฒ นาภาคของส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ โใ พฤศจิกายน โ56แ
ประชุมชิงปฏิบัติการพื่อขับคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูຌตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พื่อซักซຌอมแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการพื่อผลักดันการพัฒนาภาคของ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายในวันที่ แ็ ธันวาคม โ56แ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง รายงานขຌอมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง ใน
แตละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค ิสงรายงานขຌอมูลครงการ/กิจกรรมฯ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ี
ภายในวันที่ โ5 มกราคม โ56โ
การตรวจติ ด ตามครงการ และการรายงานของผูຌ ต รวจราชการกระทรวง/การตรวจติ ด ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และกาหนดประด็นการตรวจของผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
แ. ผูຌตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงในแตละยุทธศาสตร์
และสงสานารายงานผลการตรวจติดตามครงการทุกครงการในแตละยุทธศาสตร์ ตามแบบที่กาหนดใหຌผูຌตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี ทราบ ิสงรายงานผลการตรวจติดตามแผนงาน/ครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ โี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๘๘
2. ผูຌ ตรวจราชการสานักนายกรัฐ มนตรี แจຌ งประด็น การตรวจติดตามแผนพัฒ นาจั งหวัด/กลุ ม
จังหวัด และกาหนดประด็นสาคัญที่จะตรวจติดตามในพืนที่ พรຌอมทังกาหนดชุมชนที่ลงพืนที่ตรวจติดตามใน
ลักษณะ Top down
ภายในวันที่ ใแ มกราคม โ56โ
การวิคราะห์ ประด็นปัญหา ผูຌตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรี พิจารณาประด็นปั ญหาจาก
รายงานผลการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการกระทรวง ขຌอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และ ก.ธ.จ.
ภายในวันที่ ่ กุมภาพันธ์ โ56โ
การประชุมหารื อร วมของผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐ มนตรี ผูຌตรวจราชการกระทรวง/กรมที่
กี่ยวขຌอง พื่อกาหนดประด็นปัญหา และกาหนดการลงพืนที่พบปะประชาชนและหนวยรับตรวจ พื่อทา Gov
lab แกຌไขปัญหารวมกัน
การลงพืๅนที่ครัๅงที่ แ ระหว่างวันที่ โเ กุมภาพันธ์ – แ5 มีนาคม โ56โ
ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌอง รวมลงพืนที่ หาขຌอมูล
ขຌอท็จจริง กาหนดแนวทางการแกຌไขปัญหาใหຌหนวยงานที่กี่ยวขຌองรับไปดานินการสรຌางการรับรูຌ สอบถาม
ความคิดห็น และความพึงพอใจ/ความตຌองการของประชาชนที่มีตอการดานินงานตามแนวทางการพัฒนา
ภาค สะทຌอนประสิทธิผลของงานตามนยบายรัฐบาล
แ. ภายในวันที่ โ้ มีนาคม โ56โ
การจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
สนอ ร.นรม. (นายวิษณุ ครืองามี ที่กากับดูแลภาค และปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ตามแตกรณี
2. ภายในวันที่ แ้ เมษายน โ56โ
จัดทาสรุ ปผลความคืบหนຌ าในการแกຌไขปั ญหา และขຌอสนอแนะชิงนยบายในภาพรวม
กรณีที่หนวยรับตรวจในพืนที่ไมสามารถแกຌไขปัญหาไดຌ ผนวกกับผลการตรวจของผูຌตรวจราชการกระทรวง
ในภาพรวม/รายภาค กราบรียนนายกรัฐมนตรี ทราบ/พิจารณาใหຌความห็นชอบ หรือมีคาสั่งมอบหมายใหຌ
ตรวจติดตามปัญหาอื่นใดตอไป
การลงพืๅนที่ครัๅงที่ โ ตัๅงแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม โ56โ ตามแตกรณี :
ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผูຌตรวจราชการกระทรวงที่กี่ยวขຌอง รวมลงพืนที่ กรณีที่
การแกຌไขปัญหา ครังที่ แ หรือครังตอๆ ไป ยังไมบรรลุผลสาร็จ พรຌอมทังประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล
และถกแถลงถึงทาทีของรัฐบาล
แ. ภายในวันที่ ใเ กันยายน โ56โ
การจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ สนอ ร.นรม. (นายวิษณุ ครืองามี ที่กากับ
ดูแลภาค และปลัดสานักนายกรัฐีคมนตรี ตามแตกรณี
2. ภายในวันที่ ใแ ตุลาคม โ56โ
จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานของผูຌ ตรวจราชการกระทรวง ิสรุป ผลการดานิ นการ แกຌไข
ปัญหา ผลผลิต และผลลัพธ์ี กราบรียน นายกรัฐมนตรี
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๑๘๙

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาค...............ี

แบบฟอร์มที่ ๑

ขຌอมูล ณ วันที่..............................................
งบประมาณ
พืๅนที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ํ พัฒนาการทองทีย่ วละธุรกิจบริการตอนื่องให้มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้างมูลคาพิ่มอยางยั่งยืน ละกระจายประยชน์อยางทั่วถึง รวมทัๅงตอยอดการผลิตสินค้าละบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปญ
ั ญาละนวัตกรรม
กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

คมนาคม
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
มหาดไทย
๑.
วัฒนธรรม
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๎ ใช้อกาสจากขตศรษฐกิจพิศษ ละการชื่อมยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC ละ AEC พื่อขยายฐานศรษฐกิจของภาค
คมนาคม
๑.
พาณิชย์
๑.
มหาดไทย
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ ยกระดับป็นฐานการผลิตกษตรอินทรีย์ละกษตรปลอดภัย ชื่อมยงสูอตุ สาหกรรมกษตรปรรูปที่สร้างมูลคาพิ่มสูง
กษตรและสหกรณ์
วิทยาศาสตร์และทคนลยี

๑.
๑.
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๑๙๐

กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ิล้านบาที

พืๅนที่ดาเนินการ

ศึกษาธิการ
อุตสาหกรรม

๑.
๑.
2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๐ พัฒนาคุณภาพชีวิตละก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูลผูส้ ูงอายุอยางมีสว นรวมของครอบครัวละชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือรงงานภาคบริการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.
๒.
ศึกษาธิการ
๑.
สาธารณสุข
๑.
2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ละฟื้นฟูปຆาต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการนๅาอยางหมาะสมละชื่อมยงพืๅนที่กษตรให้ทั่วถึง ป้องกันละก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน
กษตรและสหกรณ์
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
ึึ หมายเหตุ
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ็ ธันวาคม โ56แ
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หมายเหตุ

๑๙๑
แบบฟอร์มที่ ๒

แบบรายงานผลการตรวจติดตามแผนงาน/ครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง................................... ภาค......................................
ยุทธศาสตร์/ครงการ
ที่ตรวจติดตาม

รายละเอียดครงการ

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผลความก้าวหน้าการ

ประเด็นปัญหาที่พบ

ของครงการ

ดาเนินครงการ ิดยสรุปี

รายจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ครงการ..............

การแก้ไขปัญหาดยกลไกการบูรณาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
ระดับพืๅนที่

ระดับนยบาย

วัตถุประสงค์....
ปัญหา..................
ป้าหมาย/ตัวชีวัด........
พืนที่จังหวัด.........
แนวทางดานินการ......
งบประมาณ.................
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
วัตถุประสงค์....
ครงการ.............. ป้าหมาย/ตัวชีวัด........
แนวทางดานินการ......
งบประมาณ.................
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
วัตถุประสงค์....
ครงการ.............. ป้าหมาย/ตัวชีวัด........
แนวทางดานินการ......
งบประมาณ.................
ยุทธศาสตร์ที่ ๐
วัตถุประสงค์....
ครงการ............... ป้าหมาย/ตัวชีวัด........
แนวทางดานินการ......
งบประมาณ................
หมายเหตุ : ขอความรวมมือกระทรวงรายงานผลการตรวจติดตามครงการทุกครงการในแตละยุทธศาสตร์ตามแบบรายงานขຌางตຌน สงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๙๒

แ. ครงการภาคเหนือ
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๑๙๓

1. Value Chain ภาคเหนือ
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๑๙๔
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๑๙๕

โ. ครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๙๖

2. Value Chain ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๙๓

3. ครงการภาคตะวันออก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๙๘

3. Value Chain ภาคตะวันออก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๙๙

4. ครงการภาคใต้
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๒๐๐

4. Value Chain ภาคใต้
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๒๐๑

5. ครงการภาคใต้ชายแดน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๐๒

5. Value Chain ภาคใต้ชายแดน
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๒๐๓

กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาค
แ. เหนือ

ครงการที่ได้รับการจัดสรรงปม. พ.ศ. โ56โ ิสงป.ี
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครงการสาคัญของภาค
กลุ่มครงการ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แ. ครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน แนวทางที่ แ.แ.5 พัฒนาพืนที่
ศธ : มหาวิทยาลัยนรศวร
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ชุมชนพื่อสวัสดิการของผูຌสูงอายุ ระดับภาคดຌานการแกຌไขปัญหา
มหาวิทยาลัยพะยา
แกຌไขปัญหาความยากจน
2. ครงการพัฒนาครือขายการ
ความยากจน ลดความหลื่อมลา
มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง
สธ : สป. สธ.
พัฒนาระบบดูแลผูຌสูงอายุ คุຌมครองทางสังคมพื่อผูຌดຌอยอกาส และสรຌางการติบตจากภายใน
อยางมีสวนรวมของ
และผูຌยากไรຌในชุมชน ิSocial
- ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
ครอบครัวและชุมชน
Safety Netี
ผูຌสูงอายุและคนยากจนภาคหนือ 2ี กองบริหารการสาธารณสุข สป.
3ี สานักอนามัยผูຌสูงอายุ กรมอนามัย
ยกระดับทักษาฝีมือแรงงาน
4ี สถาบันวชศาสตร์สมด็จพระสังฆราชญาณสังวร
ภาคบริการ
พื่อผูຌสูงอายุ กรมการแพทย์
ครงการมืองสมุนไพรภาคหนือ
สธ : สป.สธ.
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
แผนพัฒนาภาค ิสศช.ี
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๒๐๔

ภาค

แผนพัฒนาภาค ิสศช.ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โ.
ยุทธศาสตร์ที่ โ
ตะวันออก แกຌไขปัญหาความยากจน
เฉียงเหนือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมี
รายไดຌนຌอยพื่อลดความ
หลื่อมลาทางสังคม

ครงการสาคัญของภาค
แ. ครงการแกຌไขปัญหารคพยาธิ
ใบไมຌตับในพืนที่สี่ยง

2. ครงการสงสริมการบริภค
ไออดีและใหຌความรูຌแกพอแมด็ก
ในดຌานภชนาการที่หมาะสม
3. ครงการมืองสมุนไพร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ
ใ.
ยุทธศาสตร์ที่ แ
ตะวันออก พัฒนาพืนที่ระบี่ยง
ศรษฐกิจพิศษภาค
ตะวันออกใหຌป็นขต
ศรษฐกิจพิศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาซียน
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ครงการที่ได้รับการจัดสรรงปม. พ.ศ. โ56โ ิสงป.ี
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ระดับภาค
กลุ่มครงการ
หน่วยงาน
แนวทางที่ แ.แ.4 พัฒนาดຌานสังคม สธ : สป.สธ.
ยกระดับคุณภาพชีวิต
แ. สานักรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมรค
- ครงการพัฒนาระบบการ
ป้องกัน และควบคุมรคพยาธิใบไมຌ
ตับและมะร็งทอนาดีในพืนที่สี่ยง
-

สธ : สป.สธ.
แ. สานักภชนาการ กรมอนามัย

สธ : สป.สธ.
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
แนวทางที่ แ.แ.3 พิ่มศักยภาพ
นร : องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิศษพื่อการ
ภาคการทองที่ยวและบริการ
ทองที่ยวอยางยั่งยืน ิองค์การมหาชนี
- ครงการสงสริมการทองที่ยว สธ : สป.สธ.
ชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก แ. สานักงานขตสุขภาพที่ 6
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
3. กองบริหารการสาธารณสุข สป.
คค : กรมทางหลวงชนบท
-

๒๐๕

ภาค

4. ภาคใต้

5.ภาคใต้
ชายแดน

ครงการที่ได้รับการจัดสรรงปม. พ.ศ. โ56โ ิสงป.ี
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ระดับภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครงการสาคัญของภาค
กลุ่มครงการ
หน่วยงาน
ครงการมืองสมุนไพร
สธ : สป.สธ.
ภาคตะวันออก
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ยุทธศาสตร์ที่ แ
แ. ครงการยกระดับมาตรฐาน
แนวทางที่ แ.แ.3 พิ่มศักยภาพ
นร : สานักงานสงสริมการประชุมและนิทรรศการ
การพัฒนาการทองที่ยวของ บริการทองที่ยวของแหลง
ภาคการทองที่ยวและการบริการ ิองค์การมหาชนี
ภาคใตຌป็นแหลงทองที่ยว ทองที่ยวที่มีชื่อสียงระดับลก
- ครงการยกระดับคุณภาพ
พน : สป. พน.
คุณภาพชันนาของลก
บริการ และสงสริมธุรกิจตอนื่อง มท : กรมยธาธิการและผังมือง
ในแหลงทองที่ยวที่มีชื่อสียง
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่น
ของภาค
สธ : สป.สธ.
แ. สานักงานขตสุขภาพที่ 11
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
3. กองบริหารการสาธารณสุข สป.
ครงการมืองสมุนไพรภาคใตຌ
สธ : สป.สธ.
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ใ
แ. ครงการพัฒนาทักษะฝีมือ
แนวทางที่ แ.แ.4 : พัฒนาดຌาน
ศธ : สป.ศธ. แแ.69แแ ลบ
สริมสรຌางความขຌมแข็ง
แรงงานรองรับการพัฒนาขต
สังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหຌกับชุมชน
อุตสาหกรรมกษตรแปรรูปมือง
แ.แ ครงการพัฒนาและยกระดับ
การคຌา และมืองทองที่ยวชายแดน คุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาภาค ิสศช.ี
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๒๐๖

แผนพัฒนาภาค ิสศช.ี

ภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลาง

-

ครงการสาคัญของภาค

ครงการมืองสมุนไพรภาคกลาง
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ครงการที่ได้รับการจัดสรรงปม. พ.ศ. โ56โ ิสงป.ี
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ระดับภาค
กลุ่มครงการ
หน่วยงาน
แ.2 ครงการสงสริมการพัฒนาสุข สธ : สป.สธ. 252.7เ56 ลบ.
ภาวะของประชาชนทุกชวงวัย
แ. สานักงานขตสุขภาพที่ แ2
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
3. กองบริหารการสาธารณสุข สป.
แ.3 ครงการสงสริมศรษฐกิจ
อต : กรมสงสริมอุตสาหกรรม 3.6728 ลบ.
ชุมชนใหຌมีความขຌมแข็ง
พม : สป.พม.
วท : สนง.นวัตกรรมแหงชาติ 26.แ233 ลบ.
ิองค์กรมหาชนี
ิวท : กท.วิทยาศาสตร์และทคนลยีี
สธ : สป.สธ.
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก

๒๐๓

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคเหนือี
ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
กระทรวง
ครงการ/กิจกรรม
พืๅนที่ดาเนินการ หมายเหตุ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ํ พัฒนาการทองที่ยวละธุรกิจบริการตอนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลคาพิ่มอยางยั่งยืน ละกระจายประยชน์อยางทั่วถึง รวมทัๅ งตอยอดการผลิตสินค้าละ
บริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาละนวัตกรรม
คมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
มหาดไทย
วัฒนธรรม
อุตสาหกรรม
สาธารณสุข

๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
แนวทาง : ครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
กลุมครงการ : ครงการมืองสมุนไพรภาคหนือ
ตຌนทาง : ปัจจัยการผลิตพืนฐาน
กิจกรรม : สงสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพตามความตຌองการของตลาด
ในและตางประทศ

26.5289

ยุทธศาสตร์ที่ ๎ ใช้อกาสจากขตศรษฐกิจพิศษ ละการชื่อมยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC ละ AEC พื่อขยายฐานศรษฐกิจของภาค
คมนาคม
พาณิชย์
มหาดไทย

๑.
๑.
๑.
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ขต แ6 ชียงราย
ขต แ7 พิษณุลก
ขต แ8 อุทัยธานี

งบประมาณ
ปี 256แ

๒๐๘
งบประมาณ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ ยกระดับป็นฐานการผลิตกษตรอินทรีย์ละกษตรปลอดภัย ชื่อมยงสูอุตสาหกรรมกษตรปรรูปที่สร้างมูลคาพิ่มสูง
กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

พืๅนที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

กษตรและสหกรณ์
๑.
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๐ พัฒนาคุณภาพชีวิตละก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูลผู้สูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวละชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือรงงานภาคบริการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑.
ศึกษาธิการ
๑.
สาธารณสุข
แนวทาง : พัฒนาพืนที่ระดับภาคดຌานการแกຌไขปัญหาความยากจน
34.26 ลบ. 76 จังหวัด
ลดความหลื่อมลาและสรຌางการติบตจากภายใน
กลุมครงการ : ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุและคนยากจนภาคหนือ
ตຌนทาง : พัฒนาระบบการใหຌบริการ
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการใหຌบริการ
- ภาคหนือมืองที่ป็นมิตรกับผูຌสูงอายุแบบครบวงจรสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ละฟื้นฟูปຆาต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการนๅาอยางหมาะสมละชื่อมยงพืๅนที่กษตรให้ทั่วถึง ป้องกันละก้ ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอยางยั่งยืน
กษตรและสหกรณ์
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม ๑.
ศึกษาธิการ
๑.
ึึ หมายเหตุ
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๐๙

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือี
กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ํ บริหารจัดการนๅาให้พียงพอตอการพัฒนาศรษฐกิจละคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
พืๅนที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ิล้านบาที

กษตรและสหกรณ์
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๎ ก้ไขปัญหาความยากจนละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยพื่อลดความหลื่อมลๅาทางสังคม
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑.
มหาดไทย
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
สาธารณสุข
แนวทาง : พัฒนาดຌานสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
แ82.แ498 บล.
กลุม ครงการ : ครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม
รคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีในพืนที่สี่ยง
ตຌนทาง : พัฒนาระบบการใหຌบริการ
กิจกรรม : สรຌางครือขายรงพยาบาลในการคัดกรองฝ้าระวัง
วินิจฉัย และรักษารคพยาธิใบไมຌตับและผูຌป่วยมะร็ง
ทอนาดี
- การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูຌมีรายไดຌนຌอย พื่อ
ลดความหลื่อมลาทางสังคม
๒. ครงการสงสริมการบริภคไออดีนและใหຌความรูຌแกพอแมด็ก
ในดຌานภชนาการที่หมาะสม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขต แเ หนองบัวลาภู และ
อุดรธานี
ขต แแ นครพนม และ
สกลนคร
ขต แ2 กาฬสินธุ์ ขอนแกน
มหาสารคาม และรຌอยอ็ด
ขต แ4 จังหวัดยสธร และ
อานาจจริญ
76 จังหวัด และ กทม.

๒๑๐
งบประมาณ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ สร้างความข้มขใงของฐานศรษฐกิจภายในควบคูกับการก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดล้อม
กระทรวง

คมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
พาณิชย์
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
ศึกษาธิการ
อุตสาหกรรม
สาธารณสุข

ครงการ/กิจกรรม

๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
แนวทาง : ครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
กลุมครงการ : ครงการมืองสมุนไพรภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตຌนนา : สงสริมผลผลิตของมืองสมุนไพรที่มีศักยภาพ
4.2284 ลบ.
แ34.แ362 ลบ.
กลางนา : สรຌางมูลคาพิ่มและการแปรรูปยาสมุนไพร
83.6229 ลบ.
ปลายนา : สงสริมชองทางการจัดจาหนาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๐ พัฒนาการทองที่ยวชิงบูรณาการ
คมนาคม
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
มหาดไทย
๑.
วัฒนธรรม
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
ึึ หมายเหตุ
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พืๅนที่ดาเนินการ

ขต แเ อุดรธานี
ขต แแ สกลนคร
ขต แ2 มหาสารคาม
ขต แ3 สุรินทร์
ขต แ4 อานาจจริญ

หมายเหตุ

งบประมาณ
ปี 256แ

๒๑๑

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคตะวันออกี

ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
กระทรวง
ครงการ/กิจกรรม
พืๅนที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ํ พัฒนาพืๅนที่ระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออกให้ป็นขตศรษฐกิจพิศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาซียน
คมนาคม
มหาดไทย
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
ศึกษาธิการ
อุตสาหกรรม
สาธารณสุข

๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
แนวทาง : พิ่มศักยภาพภาคการทองที่ยวและการบริการ
กลุมครงการ : ครงการสงสริมการทองที่ยวชายทะล
นานาชาติภาคตะวันออก
กลางทาง : พัฒนารูปแบบ นวัตกรรมสินคຌาและการบริการ
ดຌานการทองที่ยว
กิจกรรม : สรຌางมูลคาพิ่มและนวัตกรรมการทองที่ยว
ชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก
- พั ฒ นาศั กยภาพการใหຌ บ ริ การดຌ านอาชีว วชศาสตร์ แ ละวชศาสตร์ สิ่ ง แวดลຌ อ มภาคตะวั น ออกพื่ อ
ตอบสนองนยบายการพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ ๎ พัฒนาภาคตะวันออกให้ป็นหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพละได้มาตรฐานสากล
กษตรและสหกรณ์

๑.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แ.เ98 ลบ.

ขต 8 ชลบุรี

๒๑๒

กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ิล้านบาที

พืๅนที่ดาเนินการ

พาณิชย์
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าละธุรกิจบริการด้านการทองที่ยว
คมนาคม
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
พาณิชย์
๑.
มหาดไทย
๑.
สาธารณสุข
แนวทาง : ครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
12.7500
ขต ๙ จันทบุรี และ
ปราจีนบุรี
กลุมครงการ : ครงการมืองสมุนไพรภาคตะวันออก
ตຌนทาง : ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
กิจกรรม : มืองสมุนไพรภูมิภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ ๐ พัฒนาพืๅนที่ศรษฐกิจชายดนให้ป็นประตูศรษฐกิจชื่อมยงกับประทศพื่อนบ้านให้จริญติบตอยางยั่งยืน
คมนาคม
๑.
พาณิชย์
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ ให้มีประสิทธิภาพพิ่มขึๅน
กษตรและสหกรณ์
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
มหาดไทย
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
ึึ หมายเหตุ
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบประมาณ ปี 256แ

๒๑๓

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคใต้ี
กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ํ การพัฒนาการทองที่ยวของภาคใต้ป็นหลงทองที่ยวคุณภาพชัๅนนาของลก
คมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
พลังงาน
พาณิชย์
มหาดไทย
วัฒนธรรม
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข

ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
พืๅนที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ิล้านบาที

๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
๑.
แนวทาง : พิ่มศักยภาพภาคการทองที่ยวและบริการ
กลุมครงการ : ครงการยกระดับคุณภาพบริการ และสงสริมธุรกิจ
ตอนื่องในแหลงทองที่ยวที่มีชื่อสียงของภาค
กลางทาง : พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินคຌาและการบริการดຌาน
การทองที่ยว
แ. กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานการใหຌบริการของผูຌประกอบการและ
สนับสนุนธุรกิจบริการดຌานการแพทย์
- ศูนย์ทันตกรรม
- พัฒนาศูนย์การแพทย์นานาชาติ
- พัฒนาระบบบริการดຌานรคหลอดลือดสมองครบวงจร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขต ๖ ภูก็ต

2.76 ลบ.
6.เเ ลบ.
แแ.เเ5 ลบ.

๒๑๔

กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรม : พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักทองที่ยว
- ศูนย์วชศาสตร์ใตຌนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๎ พัฒนาอุตสาหกรรมการปรรูปยางพาราละปาล์มนๅามันหงใหมของประทศ

งบประมาณ
ิล้านบาที

พืๅนที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

ขต ๕ สุราษฎร์ธานี
และ สงขลา

งบประมาณ
ปี 256แ

18.045 ลบ.

วิทยาศาสตร์และทคนลยี
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ พัฒนาการผลิตสินค้ากษตรหลักของภาคละสร้างความข้มขใงสถาบันกษตรกร
กษตรและสหกรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
พาณิชย์
มหาดไทย
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
สาธารณสุข

๑.
๑.
๑.
๑.

แนวทาง : ครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
กลุมครงการ : ครงการมืองสมุนไพรภาคใตຌ
ตຌนทาง : การปลูกและอนุรักษ์สมุนไพร
กิจกรรม : สุราษฎร์ธานีมืองสมุนไพรกษตรกร จานวน 2เ กลุม
ระบบการผลิตและแปรรูป 2 แหง
ยุทธศาสตร์ที่ ๐ พัฒนาครงสร้างพืๅนฐานสนับสนุนการทองที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมละการชื่อมยงการค้าลก
คมนาคม
ึึ หมายเหตุ

๑.
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22 ลบ.

๒๑๕

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคใต้ชายแดนี

ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
กระทรวง
ครงการ/กิจกรรม
พืๅนที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ที่ ํ พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรละอุตสาหกรรมปรรูปการกษตร พื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
กษตรและสหกรณ์
๑.
คมนาคม
๑.
พลังงาน
๑.
พาณิชย์
๑.
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๎ พัฒนามืองสุไหงก-ลก ละมืองบตง ให้ป็นมืองการค้าละมืองทองที่ยวชายดน
การพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ ๑.
มนุษย์
๒.
คมนาคม
๑.
มหาดไทย
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๏ สริมสร้างความข้มขใงให้กับชุมชน
การพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ ๑.
มนุษย์
๒.
วิทยาศาสตร์และทคนลยี
๑.
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๑๖

กระทรวง
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข

อุตสาหกรรม
ึึ หมายเหตุ

ครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ิล้านบาที

พืๅนที่ดาเนินการ

๑.
2.
แนวทาง : พัฒนาดຌานสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
252.7เ56 ลบ. ขต ๓ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา
กลุมครงการ : ครงการสงสริมการพัฒนาสุขภาวะทุกชวงวัย
กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพชีวิต
- พัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยของภาคใตຌชายแดน
- พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกฉินและการสงตอภาคใตຌชายแดน
- พัฒนาการบริการที่ป็นลิศทางการแพทย์ภาคใตຌชายแดน
๑.
๒.
ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

๒๑๓

แบบรายงานข้อมูลครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ภาค ิภาคกลางและพืๅนที่กรุงเทพมหานครี

ขຌอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256แ ิ๑๘ ขต สานักนายกรัฐมนตรีี
งบประมาณ
กระทรวง
ครงการ/กิจกรรม
พืๅนที่ดาเนินการ หมายเหตุ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ทีไ ํ พัฒนากรุงทพฯ ป็นมหานครทันสมัยระดับลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตละกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมมือง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑.
คมนาคม
๑.
ศึกษาธิการ
๑.
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ พัฒนาคุณภาพหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงระดับนานาชาติละสรຌางความชืไอมยงพืไอกระจายการทองทีไยวทัไวทัๅงภาค
คมนาคม
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
วัฒนธรรม
๑.
ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ ยกระดับการผลิตสินคຌากษตรละอุตสาหกรรมดย฿ชຌนวัตกรรม ทคนลยี ละความคิดสรຌางสรรค์ พืไอ฿หຌสามารถขงขันเดຌอยางยัไงยืน
พาณิชย์
๑.
อุตสาหกรรม
๑.
สาธารณสุข
แนวทาง : ครงการพัฒนาพิศษขนาดใหญ
ขต แ สระบุรี
กลุมครงการ : ครงการมืองสมุนไพรภาคกลาง
ขต 2 นครปฐม
26.4468
กิจกรรมที่ แ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตมืองสมุนไพร ิตຌนทางี
45.3783
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการแปรรูป R&D and Technology
ิกลางทางี
62.แ38เ
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาการตลาดพื่อมืองสมุนไพร Marketability
ิปลายทางี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
ปี 256แ

๒๑๘
งบประมาณ
พืๅนที่ดาเนินการ
ิล้านบาที
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ บริหารจัดการนๅ้าละทรัพยากรธรรมชาติพืไอกຌเขปัญหานๅ้าทวม ภัยลຌง ละคงความสมดุลของระบบนิวศอยางยัไงยืน
กษตรและสหกรณ์
๑.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
๑.
๒.
มหาดไทย
๑.
๒.
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ปิดประตูการคຌา การลงทุน ละการทองทีไยว ชืไอมยงขตศรษฐกิจพิศษทวาย-ภาคกลาง-ระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก
กระทรวง

ครงการ/กิจกรรม

พาณิชย์

๑.
๒.
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาความชืไอมยงศรษฐกิจละสังคมกับทุกภาคพืไอสริมสรຌางสถียรภาพละลดความหลืไอมลๅ้าภาย฿นประทศ

ึึ หมายเหตุ ขอใหຌกระทรวงจัดทารายงานสงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ แ7 ธันวาคม 256แ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

๒๑๙

ผตร.สานักนายก

พืๅนที่การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 6 ภาครัฐ ปีงบประมาณ โ56โ

กลุ่มจังหวัดภาค

นายณรงค์ ชือบุญชวย

ภาคกลางตอนบน

เขตตรวจ
ราชการ
แ

พ.ต.ท.ธียรรัตน์ วิชียร
สรรค์

ภาคกลางปริมณฑล

2

พ.ต.ท.ธียรรัตน์ วิชียร
สรรค์
นายณรงค์ ชือบุญชวย

ภาคกลางตอนลาง แ

3

ภาคกลางตอนลาง 2

4

ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5

ชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ภาคใตຌฝัດงอางไทย

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ภาคใตຌฝัດงอันดามัน

6

จังหวัด

ชัยนาท ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
สิงห์บุรี อางทอง

ผตร.สธ

นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
นพ.สุระ วิศษศักดิ์

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ

นพ.สุระ วิศษศักดิ์
นพ.ปานนตร ปางพุฒิพงศ์
นพ.สุทพ พชรมาก
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นพ.ปานนตร ปางพุฒิพงศ์

กระบี่ ตรัง พังงา ภูก็ต
ระนอง สตูล

นพ.ปานนตร ปางพุฒิพงศ์

นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
นพ.จษฎา ฉายคุณรัฐ
นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
นพ.จษฎา ฉายคุณรัฐ
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เขต
จังหวัด
สุขภาพที่
3
ชัยนาท
4
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
4
นนทบุรี ปทุมธานี
5
นครปฐม
6
สมุทรปราการ
5
กาญจนบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี
5
ประจวบคิรีขันธ์
พชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
แแ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
แ2
พัทลุง สงขลา
แแ
กระบี่ พังงา ภูก็ต
ระนอง
แ2
ตรัง สตูล

๒๒๐
ผตร.สานักนายก
นายณรงค์ ชือบุญชวย

ภาคใตຌชายแดน

เขตตรวจ
ราชการ
7

นายจิรายุ นันท์ธราธร

ภาคตะวันออก แ

8

ฉะชิงทรา ชลบุรี ระยอง

นพ.สุทพ พชรมาก

นายจิรายุ นันท์ธราธร

ภาคตะวันออก 2

9

จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแกຌว

นพ.สุระ วิศษศักดิ์
นพ.สุทพ พชรมาก

นางสาวอรนุช ศรีนนท์

ภาคตะวันออก
ฉียงหนือตอนบน แ
ภาคตะวันออก
ฉียงหนือตอนบน 2
ภาคตะวันออก
ฉียงหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออก
ฉียงหนือ
ตอนลาง แ
ภาคตะวันออก
ฉียงหนือ
ตอนลาง 2

แเ

บึงกาฬ ลย หนองคาย
นพ.ชาญวิทย์ ทระทพ
หนองบัวลาภู อุดรธานี
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นพ.ชาญวิทย์ ทระทพ
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
กาฬสินธุ์ ขอนแกน
นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
มหาสารคาม รຌอยอ็ด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์
สุรินทร์

นางสาวอรนุช ศรีนนท์
นางสาวอรนุช ศรีนนท์
นายกรีฑา สพชค

นายกรีฑา สพชค

กลุ่มจังหวัดภาค

แแ
แ2
แ3

แ4
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จังหวัด

ผตร.สธ

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

นพ.จษฎา ฉายคุณรัฐ

ยสธร ศรีสะกษ
อานาจจริญ อุบลราชธานี

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

เขต
จังหวัด
สุขภาพที่
แ2
นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา
6
ฉะชิงทรา ชลบุรี
ระยอง
4
นครนายก
6
ปราจีนบุรี สระแกຌว
จันทบุรี ตราด
8
บึงกาฬ ลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
8
นครพนม สกลนคร
แเ
มุกดาหาร
7
กาฬสินธุ์ ขอนแกน
มหาสาคาม รຌอยอ็ด
9
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์
แเ

ยสธร ศรีสะกษ
อานาจจริญ
อุบลราชธานี

๒๒๑
ผตร.สานักนายก

กลุ่มจังหวัดภาค

นางดวงตา ตันช

ภาคหนือตอนบน แ

เขตตรวจ
ราชการ
แ5

นางดวงตา ตันช

ภาคหนือตอนบน 2

แ6

นายพีระ ทองพธิ์

ภาคหนือตอนลาง แ

แ7

ตาก พิษณุลก พชรบูรณ์
สุขทัย อุตรดิตถ์

นพ.ภาณุมาศ ญาณวทย์สกุล

นายพีระ ทองพธิ์

ภาคหนือตอนลาง 2

แ8

กาแพงพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี

นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด

ผตร.สธ

ชียงใหม แมฮองสอน ลาปาง นพ.ธงชัย ลิศวิไลรัตนพงศ์
ลาพูน
ชียงราย นาน พะยา แพร
นพ.ธงชัย ลิศวิไลรัตนพงศ์

เขต
จังหวัด
สุขภาพที่
แ
ชียงใหม แมฮองสอน
ลาปาง ลาพูน
แ
ชียงราย นาน พะยา
แพร
2
ตาก พิษณุลก
พชรบูรณ์ สุขทัย
อุตรดิตถ์
3
กาแพงพชร
นครสวรรค์ พิจิตร
อุทัยธานี

๒๒๒

1. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ๑ี สานักอนามัยผูຌสูงอายุ กรมอนามัย
๒ี สถาบันวชศาสตร์สมด็จพระสังฆราชญาณสังวรพื่อผูຌสูงอายุ กรมการแพทย์
แนวทาง : พัฒนาพืนที่ระดับภาคดຌานการแกຌไขปัญหาความยากจนลดความหลื่อมลาและสรຌางการ
ติบตจากภายใน
กลุมครงการ : ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุและคนยากจนภาคหนือ
ตຌนทาง : พัฒนาระบบการใหຌบริการ
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการใหຌบริการ
- ภาคหนือมืองที่ป็นมิตรกับผูຌสูงอายุแบบครบวงจรสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ดยมีกระทรวงที่กี่ยวขຌอง ไดຌแก
ตຌนทาง
แ. กระทรวงศึกษาธิการ
แ.แ มหาวิทยาลัยนรศวร : การพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและทองที่ยวผูຌสูงอายุแบบครบวงจร
พื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์
1.2 มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง : จัดตังศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแหงภาคหนือและ
อนุภูมิภาคลุมแมนาขง
แ.3 มหาวิทยาลัยพะยา
: พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุและคนยากจน
โ. กระทรวงสาธารณสุข
- ภาคหนือมืองที่ป็นมิตรกับผูຌสูงอายุแบบครบวงจรสูคุณภาพชีวิตที่ดี
กลางทาง
แ. กระทรวงพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุและคนยากจนภาคหนือ
2. กระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาศูนย์สงสริมคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ
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๒๒๓

2. ครงการเมืองสมุนไพร ิภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง)

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
มืองสมุนไพร หมายถึง ครงการที่ป็นรูปธรรมภายใตຌแผนแมบทแหงชาติวาดຌวยการพัฒนาสมุนไพรไทย
พื่อศรษฐกิจ ฉบับที่ แ พ.ศ. 256เ – 2564 ดยมุงนຌนใหຌพืนที่กิดการพัฒนาในระดับภูมิภาคดยมุงนຌนใหຌ
กิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจรตังแตตຌนทาง กลางทาง และปลายทาง ทังการปลูกสมุนไพร การแปรรูป
และการทาป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาไปใชຌประยชน์ไดຌหลากหลาย สรຌางมูลคาทางศรษฐกิจและสรຌางการติบต
ของชุมชนอยางยั่งยืน ทังนีอาศัยกลไกของประชารัฐและความรวมมือจากทุกภาคสวนป็นกลไกสาคัญในการ
ขับคลื่อนงานพัฒนามืองสมุนไพร ิ๘e≥bal City) ดยมีแนวทางการดานินงานภายใตຌ ๔ มาตรการ ดังนี
มาตรการที่ ๑ สรຌางความขຌมแข็งของการบริหารและนยบายของรัฐพื่อการขับคลื่อน พืนที่ฐานรากอยางยั่งยืน
มาตรการที่ ๒ พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหຌกับกษตรกร
มาตรการที่ ๓ ขยายชองทางการใชຌประยชน์พื่อมูลคาและการตลาด
มาตรการที่ ๔ สงสริมการใชຌสมุนไพรในระบบบริการ
ปัจจุบันมีการดานินครงการพัฒนามืองสมุนไพรทัๅงสิๅน ํ๐ จังหวัด ซึ่งมีการดานินงาน ๎ ระยะ ไดຌแก
ระยะที่ ๑ ดานินการนารอง ตังแตปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ใน ๔ จังหวัด ไดຌแก
ขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดชียงราย
ขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดปราจีนบุรี
ขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดสกลนคร
ขตสุขภาพที่ ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะที่ ๒ ดานินการสวนขยาย ตังแตปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๙ จังหวัด ไดຌแก
ขตสุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุลก
ขตสุขภาพที่ ๓ จังหวัดอุทัยธานี
ขตสุขภาพที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
ขตสุขภาพที่ ๕ จังหวัดนครปฐม
ขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี
ขตสุขภาพที่ ๓ จังหวัดมหาสารคาม
ขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดสุรินทร์
ขตสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอานาจจริญ
ขตสุขภาพที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พิ่มอีก ๑ จังหวัด ไดຌแก จังหวัดอุดรธานี
เกณฑ์เป้าหมาย
การประมินระดับความสาร็จในการพัฒ นามืองสมุนไพรจะวัดจากกณฑ์ของการพัฒนามือง
สมุนไพร ดยแบงป็นตຌนทาง กลางทาง ปลายทาง จานวน ๑๐ ขຌอ ดังนี
ตຌนทาง
๑. มีฐานขຌอมูล ผูຌปลูก/พืนที่ปลูก สมุนไพร
๒. มีจุดรวบรวมและขยายสมุนไพรพันธุ์ดี
๓. จานวนของกษตรกรที่ไดຌรับการถายทอดความรูຌรื่อง GAP/organic สมุนไพร ปีละ ๓๐ ราย
๔. มีการสงสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพืนที่ที่ไดຌรับการรับรอง Organic อยางนຌอย ๑ แหลง
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๒๒๔
กลางทาง
๕. มีแผนขຌอมูลความตຌองการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดมืองสมุนไพร
(Demand & Supply Matching)
๖. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดนในจังหวัดพิ่มขึนอยางนຌอย ๒ ผลิตภัณฑ์
ปลายทาง
๓. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และขับคลื่อนใหຌบรรลุป้าหมายตามแผน
๘. รຌอยละของผูຌป่วยนอกทังหมดที่ไดຌรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟูสภาพดຌวย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก รຌอยละ ๑๘.๕
๙. รຌอยละมูลคาการใชຌยาสมุนไพรตอยาแผนปัจจุบันพิ่มขึน
๑๐. มีขຌอมูลมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวาคาฉลี่ย ิประมิน
ดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือกี
การวัดผลสาเร็จ : ดานินการประมินตามแบบประมินกณฑ์พัฒนามืองสมุนไพรตามที่กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางลือกกาหนด ดยจังหวัดตຌองผานกณฑ์รຌอยละ ๘๐ ิ๘ ขຌอ ใน ๑๐ ขຌอี ในปี ๒๕๖๒
การจัดเก็บข้อมูล
๑. แบบประมินการพัฒนามืองสมุนไพร
๒. การตรวจราชการและนิทศงาน
แหล่งข้อมูล
๑. ขຌอมูลจากแบบประมินการพัฒนามืองสมุนไพร
๒. ขຌอมูลจากการตรวจราชการและนิทศงาน
๓. ขຌอมูลจาก hbcse≥vice.moph.go.th
๔. ขຌอมูลมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวาคาฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
จังหวัดตຌองผานกณฑ์ รຌอยละ ๘๐ จังหวัดตຌองผานกณฑ์ รຌอยละ ๙๐ จังหวัดตຌองผานกณฑ์ รຌอยละ ๙๐
การติดตามผลการดาเนินงาน
รอบ ๏ เดือน
รอบ ๖ เดือน
๑. มีฐานขຌอมูล ผูຌปลูก/ ๑. มีแหลง
รวบรวมและ
พืนที่ปลูก สมุนไพร
๒. มีการสงสริมการปลูก ขยายสมุนไพร
พันธุ์ดี
พืชสมุนไพรในพืนที่ที่
๒. มีแผนการ
ไดຌรับการรับรอง Organic
ตลาดและการ
อยางนຌอย ๑ แหลง
ประชาสัมพันธ์
๓. มีแผนขຌอมูลความ
และขับคลื่อน
ตຌองการวัตถุดิบ
ใหຌบรรลุ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
ป้าหมาย

รอบ ๙ เดือน
๑. มีการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดน
ในจังหวัด
พิ่มขึนอยาง
นຌอย ๒
ผลิตภัณฑ์
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รอบ ๑๒ เดือน
๑. รຌอยละของผูຌป่วยนอกทังหมดที่ไดຌรับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษารค และฟื้นฟู
สภาพดຌวยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางลือก รຌอยละ ๑๘.๕
๒. รຌอยละมูลคาการใชຌยาสมุนไพรตอยาแผน
ปัจจุบันพิ่มขึน
๓. มีขຌอมูลมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวาคาฉลี่ย
ิประมินดยกรมการแพทย์แผนไทยและ

๒๒๕
รอบ ๏ เดือน
รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
สมุนไพรของจังหวัดมือง
การแพทย์ทางลือกี
สมุนไพร (Demand &
๔. จานวนของกษตรกรที่ไดຌรับการถายทอด
Supply Matching)
ความรูຌรื่อง GAP/organic สมุนไพร ปีละ ๓๐ ราย
วิธีการประเมินผล
๑. ขຌอมูลจากแบบประมินการพัฒนามืองสมุนไพร
๒. การ update ขຌอมูลขึน web site : healthkpi.moph.go.th
๓. ขຌอมูลจากการตรวจราชการและนิทศงาน
เอกสารสนับสนุน
๑. แผนแมบทแหงชาติ วาดຌวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนามืองสมุนไพร
ผู้ประสานงานครงการ
๑. นางมณฑกา ธีรชัยสกุล ผูຌอานวยการกองสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ทรศัพท์ เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙ ทรสาร เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙
มือถือ ๐๘๓ ๒๕๖ ๖๘๒๕ e-mail : th.herbalcity@gmail.com
๒. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย
ภสัชกรปฏิบัติการ
กองสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ทรศัพท์ เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙ ทรสาร เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙
มือถือ ๐๙๙ ๔๖๓ ๑๑๑๐ e-mail : th.herbalcity@gmail.com
๓. น.ส.อัปสร บุตรดา
นักวิคราะห์นยบายและแผน
กองสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ทรศัพท์ เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙ ทรสาร เ2 ๑๔๙ ๕๖๐๙
มือถือ ๐๘๐ ๑๑๔ ๘๕๔๕ e-mail : th.herbalcity@gmail.com
๔. น.ส.ผสุชา จันทร์ประสริฐ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กองวิชาการและแผนงาน กลุมงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ทรศัพท์ เ2 ๙๖๕ ๙๔๙๐ ทรสาร เ2 ๙๖๕ ๙๔๙๐
มือถือ ๐๖๔ ๓๒๓ ๕๙๓๙ e-mail : ppin1987@gmail.com
๕. น.ส.สุกัญญา ชายแกຌว นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ทรศัพท์ เ2 ๕๙๑ ๓๘๐๙ ทรสาร เ2 ๕๙๑ ๐๒๑๘
มือถือ ๐๘๐ ๑๑๔ ๘๕๔๕ e-mail : sukanya0210@gmail.com
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๒๒๖

๏. ครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนๅาดีในพืๅนที่เสี่ยง

ครงการก าจั ดปั ญหารคพยาธิ ใบไมຌ ตั บและมะร็ งท อน าดี ถวายป็ นพระราชกุ ศล แด พระบาทสมด็ จ
พระจຌ าอยู หั ว สด็ จ ขึ นครองราชย์ ค รบ 7เ ปี ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2559 พรຌ อ มทั งสมด็ จ พระนางจຌ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที่ระดับภาค
ครงการ : ครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมรคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีในพืนที่สี่ยง
กิจกรรม : การรณรงค์กาจัดพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช พรຌอมทังถวายป็นพระราชกุศลแดสมด็จพระนางจຌาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนาแผนยุ ทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็ งทอน าดี
ปี 2559-2568 ขอความห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และมีมติห็นชอบมื่อวันที่ 2แ มิถุนายน 2559 ดย
ห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีพื่อใหຌ
บรรลุตามป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สงผลใหຌการกาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีกิดความยั่งยืน
และผลักดันใหຌป็นการดานินงานในแผนงานปกติในอนาคตตอไป แบงการขับคลื่อนป็น 2 ระยะ ดังนี
ระยะเริ่มต้น ใ ปี ิ2559-256แี ขับคลื่อนผานครงการรณรงค์การกาจัดปัญหารคพยาธิใบไมຌตับ
และมะร็งทอนาดีถวายป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมด็จพระจຌาอยูหัวสด็จขึนครองราชย์ครบ 7เ ปี ในปี
พุทธศักราช 2559 พรຌอมทังสมด็จพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 256เ พระบาทสมด็จพระจຌาอยูหัว จะทรงจริญพระชนมพรรษา 9เ พรรษา
ระยะที่ โ ป็นการขับคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะวลาที่หลือิ2562 - 2568ี จะ
ขับคลื่อนผาน ครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนๅาดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี โ56่ ตาม
ยุทธศาสตร์ทศวรรษการกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนๅาดีปี โ55้ - โ56่
พืนที่ดานินการ 29 จังหวัด ไดຌแก ภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาคหนือตอนบน ไดຌแก จังหวัดชียงราย
ชียงใหม แมฮองสอน แพร นาน ลาปาง ลาพูน พะยา และสระแกຌว ในภาคตะวันออก รัฐบาลใหຌความสนใจ
และตระหนั กห็ น ความส าคั ญ และจ าป็ น ที่ จ ะตຌ อ งแกຌไ ขปั ญหาอย า งจริ งจั ง และต อ นื่ อ งดยฉพาะภาค
ตะวันออกฉียงหนือไดຌสนับสนุนงบประมาณขับคลื่อนยุทธศาสตร์กาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอ
นาดี ผานครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 2แ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ในปีงบประมาณ
256แ ป็นตຌนมา ดยมี
เป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีปี 2559 - 2568 คือ
แ. อัตราความชุกของรคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีในคนและในปลาไมกินรຌอยละ แ ในปี
2568
2. อัตราการสียชีวิตดຌวยมะร็งทอนาดีลดลงสองในสามในปี 2578
มาตรการสาคัญที่จะให้จังหวัด/อาเภอ/ตาบลดาเนินการ ปี โ56โ
 จัดระบบสุขาภิบาล บริห ารจัดการสิ่ งปฏิกูล พื่อตัดวงจรพยาธิ ดยจัดใหຌ มีบอบาบัดสิ่งปฏิกูล
สาหรับทุกพืนที่ผานทศบาล/อบต.
 จัดการรี ยนการสอนในรงรียนใหຌ ครบทุกพืนที่ พรຌอมสรຌางความรอบรูຌดຌานสุ ขภาพ ิHealth
Literacy) รคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีในด็กยาวชน ประชาชน และสังคม
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๒๒๓
 คั ด กรองพยาธิ ใ บไมຌ ตั บ ในประชาชนอายุ แ5 ปี ขึ นไป มื่ อ พบผูຌ ติ ด พยาธิ ใ หຌ ก ารรั ก ษาและ
ปรับปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควรมีการตรวจมูลสัตว์ลียงในบຌาน สุนัข/แมว หากตรวจพบไข
พยาธิใบไมຌตับตຌองใหຌการรักษาดยสัตวแพทย์ในพืนที่
 คัดกรองมะร็งทอนาดีในประชาชนอายุ 4เ ปีขึนไปดຌวยครื่องอัลตราซาวด์
 บริหารจัดการสงตอผูຌสงสัยมะร็งทอนาดีขຌาสูกระบวนการวินิจฉัยรักษาอยางป็นระบบ
 รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิอยางตอนื่องในพืนที่ผานทุกชองทางการสื่อสารตาม
บริบทพืนที่
 มีระบบการรับ-สงตอ ผูຌป่วยจากรงพยาบาลสูชุมชน มีหมอครอบครัวขຌาไปดูแลประคับประคอง
ดຌวยการแพทย์ผสมผสานทังแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางลือก
 รายงานการดานินงานผานฐานขຌอมูล Isan cohort /ตามแบบฟอร์มการรายงานผลที่กาหนด
 พัฒนานวัตกรรม การตรวจพยาธิใบไมຌตับดຌวยวิธีการใหม พัฒนาระบบการสงตอผูຌป่วย พัฒนา
บุคลาการทางการแพทย์ในการคัดกรองพยาธิ คัดกรอง รักษามะร็งทอนาดี พื่อนาไปใชຌในการ
ปรับปรุงการแกຌไขปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีตอไป
วิธีการวัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน ปีงบประมาณ โ56โ
แ. รຌอยละของตาบลสี่ ยงในการฝ้าระวัง ป้ องกั นแกຌไขปัญหารคพยาธิใบไมຌตับและมะร็ งทอนาดี
ิป้าหมายรຌอยละ แเเี
2. รຌอยละของการคัดกรองพยาธิใบไมຌตับในประชาชนอายุ แ5 ปีขึนไป ิป้าหมายรຌอยละ แเเี
3. รຌ อ ยละของการคั ด กรองมะร็ ง ท อ น าดี ใ นประชาชนอายุ 4เ ปี ขึ นไปดຌ ว ยครื่ อ งอั ล ตราซาวด์
ิป้าหมายรຌอยละ แเเี
สิ่งสนับสนุนการดาเนินงานิกรอบตัวอยางกิจกรรมสนับสนุนี ไดຌจาก
แ. การสนับสนุนทางวิชาการ สามารถดาวน์หลดปสตอร์รคหนอนพยาธิ , คูมือสริมการรียนรูຌและ
ทักษะรื่องรคหนอนพยาธิ , ชุดนิทรรศการรื่องรคหนอนพยาธิไดຌที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th
หลดจาก YouTube คຌนหาในชื่อรายการทุงแสงตะวัน ตอน บกินปลาดิบ/พยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดี
2. งบประมาณที่ใชຌดานินการ งบประมาณปี 2562 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณภายใตຌแผนงานบูรณา
การพัฒนาพืนที่ระดับภาคและงบประมาณและงบอุดหนุนครงการกาจัดปัญหาพยาธิใบไมຌตับและมะร็งทอนาดี
3. อุปกรณ์การแพทย์ กรมควบคุมรคสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองพยาธิใบไมຌตับและยา
รักษาพยาธิใบไมຌตับและพยาธิอื่นที่ตรวจพบผานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อาจจะมีตຌองการซือพิ่มติมใน ิกรณีที่มีการขยายพืนที่ี
4. การสนับสนุนทางวิชาการ สามารถดาวน์หลด คูมือการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล พื่อ
ป้องกันปัญหารคพยาธิใบไมຌตับและมะร็งุ ปสตอร์การจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ ลดรคพยาธิ
ใบไมຌตับและมะร็งทอนาดีุ คูมือการจัดการสิ่งปฏิกูล ิแบบครบวงจรี ไดຌที่ http://env.anamai.moph.go.th
ไปที่มนู “คูมือวิชาการ และกด “คูมือการจัดการสุขาภิบาล
5. การสนับสนุนทางวิชาการ สามารถดาวน์หลด คูมือการดูแลผูຌป่วยระยะสุดทຌายแบบประคับประคอง
(Palliataive Care) แบบบูรณาการ ไดຌที่ https://www.dtam.moph.go.th ไปที่มนู อกสารผยแพร
และกด ฮดาวน์หลดอกสารฮ ดຌานลางมุมซຌายคูมือฯ
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๒๒๘
การบริหารจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนที่ระดับภาค
งบดานิ น งานตามแผนงานบูร ณาการ พื่อใชຌส าหรั บ ป็น คาตอบแทนุ คาใชຌส อยุ คาวัส ดุ และคา
ซอมแซม ไดຌแก คาจຌางหมาบริการุ คาพาหนะุ คาชาที่พักุ คาอาหารทาการนอกวลาราชการุ คาอาหาร
และอาหารวางพรຌอมครื่องดื่มุ คาบียลียงุ คาฆษณาและผยแพรุ คาทรศัพท์ุฯลฯ ทังนี การบริหาร
จัดการงบประมาณควรพิจารณาตามแนวทาง ดังนี
แ. แตงตังคณะกรรมการ/คณะทางาน พื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่รับใหຌแกหนวยงานในพืนที่
ที่กี่ยวขຌอง
2. ประชุม พื่อจั ด ทาแนวทางการจั ด สรรงบประมาณ ดยคานึ งถึงงบประมาณที่ไดຌรั บ ตามกรอบ
แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวชีวัดที่กาหนด
3. ติดตามกากับการบิกจายงบประมาณ และผลตามตัวชีวัด ใหຌป็นไปตามที่กาหนด
4. รายงานผลการใชຌจายงบประมาณ และผลการดานินงานตามตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข/ตัวชีวัด
สานักงบประมาณ มายังกรมควบคุมรคและกองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ไตรมาส ตามแบบฟอร์มการรายงานผลที่กาหนด/ผานขຌอมูล Isan cohort
5. ดานินการสงแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ิทังปีี ตามรายผลผลิต กิจกรรมหลักที่
ไดຌรับงบประมาณ มายังกรมควบคุมรคและกองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พื่อ
รายงานผลตอผูຌบริหารระดับกระทรวง ภายหลังไดຌรับการจัดสรรงบประมาณ ิวันที่ 3เ ธันวาคม 256แี
ผู้ประสานงานครงการ
แ. นางอรนาถ วัฒนวงษ์
ตาแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
สานักรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมรค
ทรศัพท์ เ2 59เ 3แ8เ ทรสาร เ2 59แ 8436
มือถือ เ8แ 875 3568 e-mail : oranard.wat@gmail.com
2. นางณปภัช นฤคนธ์
ตาแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทรศัพท์ เ2 59เ แ762 e-mail : napapat111.@gmail.com
3. นางนิตยา แดงสภา
ตาแหนง จຌาพนักงานการงินและบัญชีอาวุส
กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทรศัพท์ เ2 59เ แ294
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๒๒๙
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนๅาดี ิพืๅนที่เสี่ยง โเ จังหวัดี ปี 2562
ประจาเดือน .......................................

เขต

จังหวัด

เป้าหมาย
ตาบล ปี
2562

7

กาฬสินธุ์

32

28,960

7,661

-

2,430,800

7

ขอนแกน

16

14,480

12,926

-

1,579,300

7

มหาสารคาม

25

22,625

6,525

768,900

7

รຌอยอ็ด

50

45,250

14,027

350,800

8

บึงกาฬ

6

5,430

7,740

1,288,000

8

ลย

90

81,450

89,592

9,429,000

8

หนองคาย

10

9,050

7,740

2,429,000

8

หนองบัวลาภู

8

7,240

7,553

1,543,000

8

อุดรธานี

18

16,290

12,740

2,822,500

8

นครพนม

24

21,720

11,969

4,469,400

8

สกลนคร

26

23,530

12,740

2,603,000

9

ชัยภูมิ

32

28,960

10,900

2,428,800

9

นครราชสีมา

32

28,960

16,310

3,940,000

9

บุรีรัมย์

30

27,150

5,670

2,428,800

9

สุรินทร์

17

15,385

10,610

2,525,600

เป้าหมาย
ov

ผลงาน

ร้อย
ละ
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เป้าหมาย
อัลตร้าซาวน์

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ
บูรณาการภาค

งบประมาณ
ที่ใช้

การจัดการ บ่อบาบัด ขับเคลื่อน
เรียนการ
สิง่ ปฎิ ผ่านพชอ./
สอน/รงเรียน กูล/แห่ง
แห่ง

การจัด
กิจกรรม
รณรงค์/ครัๅง

๒๓๐
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนๅาดี ิพืๅนที่เสี่ยง โเ จังหวัดี ปี 2562
ประจาเดือน .......................................

เขต

จังหวัด

เป้า
หมาย
ตาบลปี
2562

10

มุกดาหาร

17

15,385

5,365

4,939,400

10

ยสธร

20

18,100

5,745

2,449,000

10

ศรีสะกษ

24

21,720

11,240

2,791,500

10

อุบลราชธานี

49

44,345

17,186

1,195,500

10

อานาจจริญ

32

28,960

4,992

2,157,500

558

504,990

279,231

รวม

เป้าหมาย
ov

ผลงาน
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ร้อย เป้าหมาย
ละ อัลตร้าซาวน์

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ
บูรณาการภาค

54,569,800

งบประมาณ
ที่ใช้

การจัดการ
เรียนการ
บ่อ
ขับเคลื่อน การจัด
สอน/
บาบัด ผ่านพชอ./ กิจกรรม
รงเรียน สิ่งปฎิกูล
แห่ง
รณรงค์/
ครัๅง

๒๓๑
เป้าหมายและการสนับสนุน
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาบลปี
5 ปี
10 ปี
2562 ปี 2562 ปี 2562

เป้าหมาย งบประมาณ
ผ่าตัด
บูรณาการ
ิ1200)
ภาค

เป้าหมาย
ov

เป้าหมาย
อัลตร้าซาวน์

18

28,960

7,661

-

2,430,800

61

26

14,480

12,926

-

1,579,300

25

40

17

22,625

6,525

รຌอยอ็ด

50

51

22

45,250

8

บึงกาฬ

6

12

6

8

ลย

90

24

8

หนองคาย

10

8

หนองบัวลาภู

8

เขต

จังหวัด

7

กาฬสินธุ์

32

40

7

ขอนแกน

16

7

มหาสารคาม

7

สิ่งสนับสนุน
ตลับ
อัลตร้า
กล้อง
ชุดตรวจ
อุจจาระ
ซาวน์ จุลทรรศน์ อุจจาระ/ชุด
ิกล่องี
20

5,000

20

8,000

768,900

20

5,000

14,027

350,800

40

32,000

5,430

7,740

1,288,000

1

2

20

8,000

10

81,450

89,592

9,429,000

14

14

30

13,000

15

7

9,050

7,740

2,429,000

4

9

20

9,000

8

15

7

7,240

7,553

1,543,000

10

19

30

6,000

อุดรธานี

18

45

20

16,290

12,740

2,822,500

4

29

20

10,000

8

นครพนม

24

23

10

21,720

11,969

4,469,400

12

12

30

12,000

8

สกลนคร

26

28

12

23,530

12,740

2,603,000

1

2

30

17,000

9

ชัยภูมิ

32

33

15

28,960

10,900

2,428,800

4

16

20

10,000

9

นครราชสีมา

32

84

36

28,960

16,310

3,940,000

21

32

25

24,000

9

บุรีรัมย์

30

60

26

27,150

5,670

2,428,800

7

15

10

2,000
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3

4

ยา
ชุดตรวจ
เวชภัณฑ์ ปัสสาวะ

หมาย
เหตุ

๒๓๒
เป้าหมายและการสนับสนุน

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาบลปี
5 ปี
10 ปี
2562 ปี 2562 ปี 2562

เป้าหมาย
ov

เป้าหมาย
อัลตร้าซาวน์

เป้าหมาย
ผ่าตัด
ิ1200)

งบประมาณ
กล้อง
บูรณาการภาค อัลตร้า
ซาวน์ จุลทรรศน์

สิ่งสนับสนุน
ชุดตรวจ
อุจจาระ/
ชุด

ตลับ
อุจจาระ
ิกล่องี

17

20

10,000

3

7

10,000

20

2,449,000

3

33

10,000

20

11,240

2,791,500

4

19

11,000

20

44,345

17,186

1,195,500

25

25

20,000

20

5

28,960

4,992

2,157,500

15

14,000

20

323

504,990

279,231

270

236,000

455

เขต

จังหวัด

9

สุรินทร์

17

45

20

15,385

10,610

2,525,600

8

10

มุกดาหาร

17

10

5

15,385

5,365

4,939,400

10

ยสธร

20

20

9

18,100

5,745

10

ศรีสะกษ

24

63

27

21,720

10 อุบลราชธานี

49

57

25

10 อานาจจริญ

32

11

รวม

558

737
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1,200.00 54,569,800

124

ยา
ชุดตรวจ
เวชภัณฑ์ ปัสสาวะ

หมาย
เหตุ

๒๓๓

๐. ครงการส่งเสริมการบริภคไออดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้านภชนาการที่เหมาะสม
ครงการ
ยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์
Cluster
ภายใต้กิจกรรมสาคัญ
1. กิจกรรมสาคัญ
2. ครงการสาคัญ

: ครงการควบคุมและป้องกันรคขาดสารไออดีนแหงชาติ ปี 2562
: สงสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
: รຌอยละของวัยทางานอายุ 3เ-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
: กลุมวัยทางาน
:
: ควบคุมและป้องกันรคขาดสารไออดีนแหงชาติ ปี 2562
: ครงการพัฒนาและบริการการสงสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลຌอมที่หมาะสม
กับประชาชนในพืนที่ครงการพระราชดาริและครงการฉลิมพระกียรติ
แผนการจัดสรรงบประมาณ : ิตามอกสารงบประมาณี
แ. แผน : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสรຌางสริมใหຌคนมีสุขภาวะที่ดี
โ. ผลผลิต/ครงการ : ครงการพัฒนาและบริการการสงสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลຌอมที่หมาะสม
กับประชาชนในพืนที่ครงการพระราชดาริและครงการฉลิมพระกียรติ
๑. หลักการและเหตุผล :
รคขาดสารไออดี น มี ผ ลต อ ความพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง ส ง ผลต อ พั ฒ นาการทางสมองและ
ความสามารถในการรียนรูຌของด็กไทยที่จะติบตป็นกาลังสาคัญของประทศชาติในอนาคต รคขาดสารไออดีน
มีผลกระทบตอประชากรทุกกลุมวัย ดยฉพาะอยางยิ่งทารกที่อยูในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสาร
ไออดีนจะทาใหຌสมองจริญติบตไมต็มที่ลดความฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของด็กไดຌถึง แเ-แ5 จุด
ทาใหຌด็กมีปัญหาการรียน และกระทบตอการจริญติบต และยังสงผลถึงความสามารถในการรียนรูຌของด็ก
คุณภาพชีวิตของคนหนุมสาว อันป็นสาหตุที่กอใหຌกิดความสูญสียทางศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
ประทศไทยมีป้าหมายที่จะทาใหຌประชาชนไดຌรับสารไออดีนพียงพอตอความตຌองการของรางกาย
ในทุกพศ ทุกวัย รวมทังหญิงตังครรภ์แ ละหญิงหลั งคลอดใหຌ น มบุตร 6 ดือน ซึ่งที่ผ านมาไดຌดานิ นการ
ผานกระบวนการขับคลื่อนชุมชน/หมูบຌานไออดีน ดยประกอบดຌวย ชุมชน/หมูบຌานมีนยบายและมาตรการ
ควบคุมป้องกันรคขาดสารไออดีน , ผูຌนาและแกนนาชุมชน/หมูบຌาน และประชาชนมีความรูຌ และปฏิบัติรื่อง
การควบคุมป้องกันรคขาดสารไออดีนไดຌ , มีการสุมตรวจคุณภาพกลือที่แหลงผลิต ที่จาหนาย รຌานอาหาร
ครัวรือน ศูนย์พัฒนาด็กล็ก และรงรียน ตຌองใหຌไดຌมาตรฐาน และหญิงตังครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ใน
สถานบริการสาธารณสุขตຌองไดຌรับยาม็ด สริมไออดีน ซึ่งมี ป้าหมายใหຌทุกชุมชน/หมูบຌานดานินการ พื่อ
สรຌางความขຌมแข็งใหຌประชาชนสามารถดูแลตนองไดຌ
ปัจจุบันสถานการณ์ของภาวะขาดสารไออดีนแมຌดีขึนป็นลาดับ แตยังตຌองดานินการอยางใกลຌชิด
และตอนื่อง พื่อใหຌกิดการบูรณาการจากหลายหนวยงานที่กี่ยวขຌ องในการควบคุมและป้องกันรคขาดสาร
ไออดีน ดยมีตัวชีวัด คือ คุณภาพกลือจากแหลงผลิต แหลงจาหนาย และความครอบคลุมของการใชຌกลือ
สริ มไออดีน ที่มีคุณภาพในระดับ ครัว รื อน รวมทังปริ มาณไออดีน ในปั ส สาวะของหญิงตังครรภ์ ดยใชຌ
มาตรการหลัก คือ มาตรการกลือสริมไออดีน นอกจากนียังมีนาปลา นากลือปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่
ไดຌจากการยอยปรตีนจากถั่วหลืองตຌองมีไออดีนและมีมาตรการสริม ไดຌแก ยาม็ดสริมไออดีน หล็กและ
กรดฟลิก แกหญิงตังครรภ์ทุกรายตลอดการตังครรภ์ จนถึงหลังคลอด 6 ดือนที่ลียงลูกดຌวยนมแม และการ
สริมไออดีนในนาดื่ม ในครงการพัฒนาด็กและยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริของสมด็จพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๒๓๔
ดังนัน พื่อใหຌกิดประยชน์สูงสุดแกกลุมสี่ยงและประชาชนทั่วไป จึงจาป็นตຌองดานินการควบคุม
และป้องกันรคขาดสารไออดีนอยางตอนื่อง ครอบคลุม ทั่วถึง และใหຌกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน
ซึ่งป็นปัจจัยสาคัญในการควบคุมและป้องกันรคขาดสารไออดีน
๒. วัตถุประสงค์ :
พื่อสริมสรຌางสติปัญญาของด็กไทยใหຌต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุก
กลุม วัย ดยการขจัดปัญหารคขาดสารไออดีนใหຌหมดไปจากประทศไทยอยางยั่งยืน
๏. เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชีๅวัดความสาเร็จของครงการ :
้.แ เป้าหมาย/ผลผลิตของครงการ
แ. ชุมชน/หมูบຌานไออดีนผานการรับรอง
2. ลมถอดบทรียนการดานินงานชุมชน/หมูบຌานไออดีน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์พื่อสงสริมการใชຌกลือสริมไออดีน
ในครัวรือนและชุมชนในวันไออดีน
4. รายงานการสุมตรวจคุณภาพกลือบริภคในครัวรือน
้.โ ตัวชีๅวัดความสาเร็จของครงการ
เชิงปริมาณ : คามัธยฐานไออดีนในปัสสาวะหญิงตังครรภ์
ไมต่ากวา แ5เ ไมครกรัมตอลิตร
เชิงคุณภาพ : ความครอบคลุมการใชຌกลือบริภคสริมไออดีน
ในระดับครัวรือน 2เ-4เ ppm
เชิงเวลา : ดานินกิจกรรมไดຌตามแผนปฏิบัติการ

จานวน
พิ่มขึนรຌอยละ แเ
แ
แ

หน่วยนับ
หมูบຌาน
ครัง
รื่อง

แ
จานวน
มากกวา 5เ

ชุด
หน่วยนับ
รຌอยละ

มากกวา 9เ

รຌอยละ

แเเ

รຌอยละ

๐. วิธีดาเนินงาน :
๔.๑ ประสานงานกับหนวยงานที่กี่ยวขຌองและภาคีครือขาย
4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับคลื่อนการควบคุมและป้องกันรคขาดสารไออดีน
4.3 ขับ คลื่ อนครื อขายกลื อสริ มไออดีน ยั่ งยืน ร ว มกั บ หน ว ยงานที่กี่ย วขຌอง ชน กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ
4.4 สนับสนุน I-kit ในการดานินงานระดับพืนที่
4.5 ก็บปัสสาวะหญิงตังครรภ์ ด็กนักรียน หญิงวัยจริญพันธุ์ พื่อประมินสถานการณ์การขาด
สารไออดีน
4.6 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมผูຌประกอบการกลือสริมไออดีน 3 ภาค
4.7 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์พื่อการบริภคกลือสริมไออดีนอยางตอนื่อง
4.8 ติดตามและประมินผลการตรวจวิคราะห์ปริมาณไออดีนในปัสสาวะของหຌองปฏิบัติการศูนย์
อนามัย จานวน แแ แหง
4.9 การนิทศ ติดตามการดานินงานครงการ
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๒๓๕
5. แผนการดาเนินงาน ิตุลาคม โ56แ – กันยายน โ56โี
กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการค่าใช้จ่าย :
ลาดับ

กิจกรรม

เป้าหมาย/
กิจกรรม
3 ครัง/2เ คน

1

การประชุมคณะอนุกรรม
การขับคลื่อนการควบคุม
ป้องกันรคขาดสารไออดีน
ิ3 คณะี

2

ประชุมชิงปฏิบัติการพัฒนา แ ครัง/แแเ คน
ศักยภาพบุคลากร สานพลัง
ความรวมมือถอดบทรียน
การดานินงานรคขาดสาร
ไออดีน ิศูนย์อนามัย แ2 ศ.
สสม.ุและ สสจ. 77 จังหวัดี

3

ฝ้าระวังพื่อติดตามและ
ประมินผลการควบคุมและ
ป้องกันรคขาดสารไออดีน
ในกลุมสีย่ ง
3.แ คาบริหารจัดการสุม
ก็บปัสสาวะหญิงตังครรภ์
กอนกินยาม็ดสริมไออดีน
ของจังหวัด

77 จังหวัด

ระยะเวลา
ประมาณการ
ดาเนินการ
ธ.ค.61 - คาอาหาร อาหารวางและครื่องดื่ม
ก.พ., ม.ย. 3 ครัง x แ55 บาท x 20 คน/มือ
62
(9,300 บาท)
- คาบียประชุม คาดินทาง
คณะกรรมการและผูຌ ขຌารวมประชุม
แ9ุ7เเ บาท
- คาวัสดุอุปกรณ์ คาอกสารการ
ประชุม แุเเเ บาท
พ.ย. 6แ - คาบียลียง
แ ครัง x แแเ คน x 3 วัน x 24เ
บาท ิ79ุ2เเ บาที
- คาอาหารและอาหารวาง
แ ครัง x แแเ คน x 2 วัน x 55เ
บาท ิแ2แุเเเ บาที
- คาที่พัก : แ ครัง x แแเ คน x 2
คืน x 75เ บาท ิแ65ุเเเ บาที
- คาพาหนะ : แ ครัง x แแเ คน x
1ุ6เเ บาท ิแ76ุเเเ บาที
- คาวิทยากร แ ครัง x 2 คน x 2
ชั่วมง x 6เเ บาท ิ2ุ4เเ บาที
- คาใชຌจายอื่นๆ 5ุเเเ บาท

ต.ค. 6แ
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- คาบริหารจัดการสุมก็บปัสสาวะ
หญิงตังครรภ์กอนกินยาม็ดสริม
ไออดีนของจังหวัด แเ,เเเ บาท x
77 จังหวัด

งบประมาณ
ิบาที
3เุเเเ

548,6เเ

77เ,เเเ

๒๓๖
ลาดับ

4

กิจกรรม

เป้าหมาย/
กิจกรรม
1 รายการ

3.2 คาชุดตรวจไออดีนใน
กลือ ิI-Kit)
3.3 คานายา,ทดสอบความ
5 ครัง
ชานาญและวิคราะห์
ปัสสาวะ, คาจัดสง
ขับคลื่อนการดานินงาน
ครือขายกลือสริมไออดีน
ยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผูຌ
ประกอบ การกลือสริม
ไออดีน
4.แ ประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง/แเ คน
และคณะทางานกลือ
สริมไออดีนยั่งยืน
ิสวนกลางี

4.2 ประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง/2เ คน
และคณะทางานกลือ
สริมไออดีนยั่งยืน ิจังหวัดี

ระยะเวลา
ประมาณการ
งบประมาณ
ดาเนินการ
ิบาที
ต.ค.6แ - คาชุดตรวจไออดีนในกลือ (I-Kit)
7เุเเเ
7เุเเเ บาท
ธ.ค. 6แ - คานายา,ทดสอบความชานาญและ
6เ,เเเ
ม.ค.ุมี.ค.ุพ.ค., วิคราะห์ปสั สาวะคาจัดสง 6เ,เเเ บาท
มิ.ย.62ุ

ม.ค.6แ

ก.พ.6แ
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- คาอาหารและอาหารวาง
แ ครัง x แเ คน x แ วัน x แ55
บาท ิแุ55เ บาที
- คาพาหนะ
แ ครัง x แ คน x แ ที่ยว
x 4ุเเเ บาท ิ4ุเเเบาที
แ ครัง x 5 คน x แ ที่ยว x 5เเ
บาท ิ2ุ5เเ บาที
- คาบียลียง
แ ครัง x 2เ คน x 3วัน x 24เ บาท
ิแ4ุ4เเบาที
- คาอาหารและอาหารวาง
แ ครัง x 2เคน x 2 วัน x แ55 บาท
ิ6ุ2เเ บาที
- คาที่พัก
แ ครัง x 6 คนx 3 คืน x 8เเ บาท
ิแ4ุ4เเ บาที
- คาดินทางพืนที่
แ ครัง x 2เ คน x 2 ที่ยว x 5เเ
บาท ิ2เุเเเบาที

8,เ5เ

79,เเเ

๒๓๓
ลาดับ

กิจกรรม

4.3 จัดวทีแลก ปลี่ยน
รียนรูຌการพัฒนาครือขาย
กลือสริมไออดีนยั่งยืน

5

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์พื่อ
สงสริมการบริภคกลือ
สริมไออดีนอยางตอนื่อง
5.แ รณรงค์วันไออดีน
แหงชาติ ิ25 มิถุนายนี
5.2 จัดทาสื่อ สิ่งพิมพ์
สื่อ digital ผยแพร
ประชาสัมพันธ์ ความรอบรูຌ
รื่องรคขาดสารไออดีนใน
ด็กวัยรียนวัยรุน, วัย

เป้าหมาย/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ครัง/2เ คน

พ.ค. 62

แ ครัง

มิ.ย.62
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ประมาณการ
- คาดินทางสวนกลาง
แ ครัง x 6 คน x 4ุ0เเ บาท
ิ24ุเเเ บาที
- คาบียลียง
แ ครัง x 2เ คน x 2 วัน x 24เบาท
ิ9ุ6เเ บาที
- คาอาหารและอาหารวาง
แ ครัง x 2เ คน x แ วัน x 55เ
บาท ิแแุเเเ บาที
- คาที่พัก
แ ครัง x 2เ คน x 2 คืน x 8เเ
บาท ิ32ุเเเ บาที
- คาพาหนะ
แ ครัง x2เ คน x 2 ที่ยว x แุ5เเ
บาท ิ6เุเเเ บาที
- คาวิทยากร
แ ครัง x 2 คน x 2 ชั่วมง x 6เเ
บาท ิ2ุ4เเ บาที
- คาใชຌจายอื่นๆ อกสารการประชุม
2,แเเ บาท

-จຌางจัดงานรณรงค์วันไออดีน
แหงชาติ 286,เเเ บาท

งบประมาณ
ิบาที

แแ7,แเเ

286,เเเ
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ลาดับ

6

7

กิจกรรม
ทางาน ิวัยจริญพันธุ์ี,หญิง
ตังครรภ์และหญิงใหຌนมบุตร
5.2.แ คูมือการดานินงาน
ชุมชนหมูบຌานไออดีน
5.2.2 พิมพ์รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมรคขาดสารไออดีน
แหงชาติครังที่ แ/256แ
5.3 จຌางหมานักภชนาการ
พื่อคຌนควຌา รวบรวม จัดทา
นาสนอขຌอมูล
ขั บ คลื่ อ น ยี่ ย มสริ ม พลั ง
ติ ด ตามการดานิ น งาน
การควบคุ ม และป้ อ งกั น
รคขาดสารไออดี น

สนับสนุนนาสริมไออดีน
ขຌมขຌนและยาวิตามินสริม
ธาตุหล็กในครงการ กพด.
7.แ จัดทานาสริมไออดีน
7.2 ยาวิตามินสริม
ธาตุหล็ก

เป้าหมาย/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประมาณการ

งบประมาณ
ิบาที

1 รื่อง

ต.ค.6แ

แเเ,เเเ

แ รื่อง

ธ.ค.6แ

แ คน

ต.ค. 6แ –
ก.ย. 62

4 ครัง

พ.ย.61,
ก.ค., ส.ค.
62

- คูมือการดานินงานชุมชนหมูบຌาน
ไออดีน แเเ,เเเ บาท
- สิ่งพิมพ์ - รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมรคขาดสาร
ไออดีนแหงชาติครังที่ แ/256แ
แเเุเเเ บาท
- จຌางหมานักภชนาการพื่อคຌนควຌา
รวบรวม จัดทานาสนอขຌอมูล
แ8เ,เเเ บาท
- คาบียลียง
4 ครัง x 4 คน x แ2 วัน x 24เ
บาท ิ46ุเ8เ บาที
- คาที่พัก
4 ครัง x 4 คน x 8 วัน x 8เเ บาท
ิแเ2ุ4เเ บาที
- คาพาหนะ
4 ครัง x 4 คน x 2 ที่ยว x แุเเเ
บาท ิ32ุเเเ บาที
- คานามัน
4 ครัง x 4ุ88เ บาท ิแ9,52เ บาที

แ รายการ/
9,47แ ขวด
แ รายการ/
733 ขวด

ธ.ค.6แ
ธ.ค.6แ
รวมเป็นเงิน
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- จัดทานาสริมไออดีน
แ55,เเเ บาท
- ยาวิตามินสริมธาตุหล็ก
แเ5,เเเ บาท

แเเ,เเเ

แ8เ,เเเ

200,000

แ55,เเเ
แเ5,เเเ
โ,่เ่,็5เ

๒๓๙
หมายเหตุ 1. คาใชຌจายทุกรายการสามารถถัวฉลี่ยจายไดຌ ดยรายการที่ถัวฉลี่ยตຌองผานการพิจารณา
ห็นชอบจากหัวหนຌาหนวยงาน
2. แนบแผนการดานินงานและการบิกจายงินทຌายครงการ
3. แนบแผนบริหารความสี่ยง ิครงการที่มีงบประมาณตังแต 5เเ,เเเ บาท ขึนไปี
๖. งบประมาณ : 2ุ8เ8ุ75เ บาท ิสองลຌานแปดแสนแปดพันจ็ดรຌอยหຌาสิบบาทถຌวนี
7. ระยะเวลาดาเนินการ : แ ตุลาคม 256แ - 3เ กันยายน 2562
8. พืๅนที่เป้าหมาย / สถานที่ดาเนินครงการ :
กรุงทพมหานคร และศูนย์อนามัย แ2 ศูนย์ ิ76 จังหวัด ที่อยูในขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยี
้. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดาเนินการ :
ศูนย์อนามัยที่ แ-แ2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะขตมือง นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดทัง 76
จังหวัด สานักอนามัย กรุงทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
10. กลุ่มผู้ใช้ประยชน์ / ผู้รับบริการ ิถ้ามีี : ประชาชนทุกกลุมวัย
11. ประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1) สถานการณ์รคขาดสารไออดีนดีขึนจนไมป็นปัญหาสาธารณสุข
2) มีระบบควบคุมคุณภาพกลือสริมไออดีน ดยใหຌมีกลือสริมไออดีนที่มีคุณภาพกระจายไดຌ
ทั่วถึงและยั่งยืน
3) ประชาชนทุกกลุมวัย ดยฉพาะหญิงตังครรภ์ หญิงใหຌนมบุตร ด็กกอนวัยรียน และด็กวัย
รียน ไมขาดสารไออดีน มีพัฒนาการทังสมองและรางกายอยางต็มศักยภาพ
แ2. ผู้รับผิดชอบครงการ :
1) น.ส.สายพิณ ชติวิชียร
ผูຌอานวยการสานักภชนาการ กรมอนามัย
๒ี นางพรลขา บรรหารศุภวาท หัวหนຌากลุมสงสริมภชนาการด็กวัยรียน กรมอนามัย
๓ี น.ส.นันทจิต บุญมงคล
นักภชนาการชานาญการพิศษ
2ี น.ส.ปัทมา ดวงมุสิก
นักภชนาการ
3) น.ส.หัทยา หมฮัก
นักภชนาการ
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๒๔๐

5. ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุข ขตสุขภาพที่ 6
แนวทาง : พิ่มศักยภาพภาคการทองที่ยวและการบริการ
กลุมครงการ : ครงการสงสริมการทองที่ยวชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก
กลางทาง : พัฒนารูปแบบ นวัตกรรมสินคຌาและการบริการดຌานการทองที่ยว
กิจกรรม : สรຌางมูลคาพิ่มและนวัตกรรมการทองที่ยวชายทะลนานาชาติภาคตะวันออก
- พั ฒ นาศั ก ยภาพการใหຌ บ ริ ก ารดຌ า นอาชี ว วชศาสตร์ แ ละวชศาสตร์ สิ่ ง แวดลຌ อ มภาค
ตะวันออกพื่อตอบสนองนยบายการพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออกดยมีกระทรวงที่กี่ยวขຌอง ไดຌแก
กลางทาง :
สานักนายกรัฐมนตรี : องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิศษพื่อการทองที่ยวอยางยั่งยืน
ิองค์การมหาชนี
1. พัฒนาแหลงทองที่ยวภาคตะวันออกสูความยั่งยืนตามกณฑ์การทองที่ยวอยางยั่งยืนลก (GSTC)
2. สงสริมและพัฒนากิจกรรมการทองที่ยวอยางยั่งยืนในภาคตะวันออก พื่อรองรับการทองที่ยวของ
คนทังมวล (Tourism for All)
3. สรຌางและพัฒนาการสื่อความหมายในพืนที่ทองที่ยวภาคตะวันออก พื่อยกระดับมาตรฐานการ
ใหຌบริการดຌานการทองที่ยวสูระดับสากล
ปลายทาง :
1. กระทรวงคมนาคม
- พัฒนาสຌนทางสงสริมการทองที่ยวชายทะล
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการดຌานการทองที่ยวในภาคตะวันออก พื่อพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ดຌานการทองที่ยวในระดับสากล
2. กระทรวงสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพการใหຌบริการดຌานอาชีววชศาสตร์และวชศาสตร์สิ่งแวดลຌอมภาคตะวันออก พื่อ
ตอบสนองนยบายการพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออก
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๒๔๑

6. ครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

6.1 ครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกบริการทันตกรรมครบวงจรรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1) เหตุผลความจาเป็น
รงพยาบาลวชิ ร ะภู ก็ต ป็ น รงพยาบาลศู น ย์ ร ะดับ ตติยภูมิ ขนาด 55แ ตียง ใหຌ บ ริ การ
ทันตกรรมแกประชาชนในจังหวัดภูก็ต และใกลຌคียง ิพังงา กระบี่ ระนองี มีผูຌป่วยนอกฉลี่ย แเเ ราย/วัน
มีทันตแพทย์ 26 คน มีทีมทันตแพทย์ฉพาะทางครบทุกสาขา ป็นศูนย์ชี่ยวชาญระดับสูงสาขาสุขภาพชอง
ปาก ดຌานทันตกรรมสาหรับด็กที่มีความยุ งยากซับซຌอน และในปี 2561 จะป็นป็นศูนย์ชี่ยวชาญระดับสูง
ดຌานปากแหวงพดานหว และยังป็นศูนย์สงตอดຌานทันตกรรมสาหรั บด็กภายใตຌการดมยาสลบและดຌาน
ศัลยศาสตร์ชองปาก และแมกซิลลฟชียลของขต แแ รวมทังป็นสถาบันสมทบสาขาทันตกรรมทั่วไปของ
สถาบันทันตกรรม และหลักสู ตรทันตแพทย์ประจาบຌาน สาขาศัลยศาสตร์ชองปากและแมกซิลลฟชียลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรงพยาบาลตารวจ และป็นสวนหนึ่งในการรียนการสอน
ในคลินิกแพทย์ศาสตร์ศึกษาของ รพศ.วชิระภูก็ตอีกดຌวย ซึ่งการจะป็นศูนย์ชี่ยวชาญและป็นสถาบันสมทบที่
มีคุ ณภาพนั น นอกจากมี ที มบุ คลากรที่ มีค วามรูຌ ความสามารถ จะตຌ องมี ครื่ องมือ และอุ ป กรณ์ที่ ทั นสมั ย
มีสถานที่รองรับผูຌมารับบริการอยางพียงพอ พราะนอกจากการใหຌบริการแกประชาชนในพืนที่แลຌว ยังตຌอง
ใหຌบริการผูຌป่วยที่สงตอมาจากพืนที่อื่นดຌวย การมีสถานบริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย สะดวกสบาย มีทีม
ทันตแพทย์ที่มีความชี่ยวชาญยอมทาใหຌผูຌมารับบริการกิดความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดຌวยความ
ทันสมัย มีภาพลักษณ์ที่ดีนี สามารถพิ่มมูลคาการรักษาพยาบาลดยป็นสิ่งดึงดูดใจ ผูຌมารับบริการที่ตຌองการ
รักษาทางทันตกรรม พื่อความสวยงาม รวมถึงนักทองที่ยวชาวตางชาติใหຌมารับบริการในสถานบริการของรัฐ
สรຌางรายไดຌใหຌกับรงพยาบาล ดยฉพาะในจังหวัดภูก็ต ที่มีนักทองที่ยวชาวตางชาติป็นจานวนมาก
พื นที่ ปั จ จุ บั น ของกลุ ม งานทั น ตกรรมมี จ ากั ด คั บ แคบ ไม ส ามารถขยายพื นที่ ไ ดຌ อี ก มี ยู นิ ต
ทันตกรรม พียง แ3 ยูนิต ไมพียงพอกับบุคลากรในกลุมงาน สงผลใหຌการบริการผูຌป่วยไดຌไมต็มที่ ผูຌป่วยรอ
นานมาก คิวการรักษางานทันตกรรมฉพาะทางนานถึง 6 ดือน ชน งานฟันปลอม งานครอบฟัน งานผาฟัน
คุด ทันตกรรมด็กที่ตຌองผาตัดภายใตຌการดมยาสลบ ป็นตຌน นอกจากนีดຌวยสภาพภายในอพีดีทันตกรรมใน
ปัจจุบันไมอือตอการพิ่มมูลคาทางการรักษานื่องจากไมมีความสะดวกสบายและแออัด
2ี วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.แ พัฒนาศักยภาพการใหຌบริการทันตกรรมฉพาะทางครบวงจรทุกสาขา
2.2 ลดความแออัด และพิ่มการขຌาถึงบริการทันตกรรมของประชาชน ดยมึพืนที่ที่พียงพอ
แกผูຌมารับบริการ
2.3 รองรับการป็นศูนย์สงตอในขต 11 และป็นศูนย์ชี่ยวชาญระดับสูงสาขาสุขภาพชอง
ปากของกระทรวงสาธารณสุข
2.4 รองรับการป็นสถาบันสมทบของทันตแพทย์หลังปริญญาของสถาบันตางๆ
2.5 พั ฒ นาป็ น สถาบั น หลั ก ในการรี ย นการสอนหลั ก สู ต รทั น ตแพทย์ ป ระจ าบຌ า น ของ
กระทรวงสาธารณสุข พื่อพิ่มรายไดຌใหຌกับรงพยาบาลรัฐ
3ี เป้าหมายครงการ (Outputs) อาคารศูนย์ทันตกรรมครบวงจรพรຌอมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
4ี กลุ่มเป้าหมายครงการ (Target group) ประชาชนในจังหวัดภูก็ต / ใกลຌคียง/นานาชาติ
ที่มาทองที่ยวในภูก็ต
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๒๔๒
5ี ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
5.1 ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs)
กอสรຌางอาคารทันตกรรม พรຌอมติดตังครุภัณฑ์ แลຌวสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2563
5.2 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1) จานวนครังการสงตอออกนอกขต แแ ของผูຌป่วยทันตกรรม
2) อัตราการขຌาถึงบริการทางทันตกรรม ิ>80%ี
3) ป็นสถาบันทันตกรรมสมทบของทันตแพทย์หลังปริญญาของสถาบันตางๆ ิ4เ คน/ปีี
4) ประชาชนในจังหวัดภูก็ต จังหวัดใกลຌคียงฝัດงอันดามัน มีความพึงพอใจตอมาตรฐาน
การดูแล ิ> 90%ี
5ี คิวการรักษางานทันตกรรมฉพาะทาง ิ< 3 ดือนี
6ี รายไดຌของจังหวัดภูก็ตจากการทองที่ยวชิงสุขภาพ ิพิ่มขึนี
6) กิจกรรม – วิธีดาเนินการ (Activity)
ตຌนทาง : จัดซือ – จัดจຌางครุภัณฑ์ และ ลงนามสัญญากอสรຌางอาคารทันตกรรม
กลางทาง : ตรียมสถานที่ และติดตังครุภัณฑ์ พรຌอมปຂดใหຌบริการ
ปลายทาง : อาคารทันตกรรมที่ใหຌบริการผูຌป่วยทังชาวไทยและชาวตางชาติ
็ี ตัวชีๅวัดกิจกรรม
1) อาคารสรຌางแลຌวสร็จ พรຌอมปຂดใหຌบริการไดຌตามระยะวลาที่กาหนด ิปี 2563ี
2) ประชาชนในจังหวัดภูก็ต และจังหวัดใกลຌคียงสามารถขຌาถึงบริการทันตกรรม ิ> 80%ี
3ี รຌอยละความพึงพอใจของผูຌมารับบริการทันตกรรม ิ> 90%ี
่. ระยะเวลาดาเนินครงการ 2 ปี ริ่มตຌน ตุลาคม 256แ สินสุด กันยายน 2563
9. งบประมาณ 94,373,000 บาท
แเ. สถานที่/พืๅนที่ดาเนินการ รงพยาบาลวชิระภูก็ต ตาบลตลาดใหญ อาภอมือง จังหวัดภูก็ต
แแ. หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ กลุมงานทันตกรรม รงพยาบาลวชิระภูก็ต
แโ. ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
แี การขຌาถึงบริการของผูຌป่วยทางทันตกรรมพิ่มมากขึน ใหຌการรักษาไดຌครบวงจร
2ี ลดการสงตอผูຌป่วยออกนอกขตสุขภาพที่ แแ
3ี ป็นสถาบันหลักในการปຂดหลักสูตรทันตแพทย์ประจาบຌานของกระทรวงสาธารณสุข
4ี ประชาชนชื่อมั่นศรัทธา มั่นใจไดຌวาจะไดຌรับการรักษาที่ดี มีคุณภาพและหมาะสมที่สุด
5ี รงพยาบาลของรัฐมีภาพลักษณ์ที่ดี กอกิดรายไดຌพิ่มมากขึน
6ี ศูนย์ทันตกรรมพื่อการทองที่ยวในอนาคต
7ี รายไดຌจากการทองที่ยวของจังหวัดภูก็ตชิงทองที่ยวพิ่มขึน
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6.โ ครงการพัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 11,003,เเเ บาท
กิจกรรมหลัก :
1. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์พื่อการพัฒนาระบบบริการดຌานรคหลอดลือดสมองครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ :
2. การสริมสรຌางศักยภาพคน บนพืนฐานของสถาบันทางสังคมที่ขຌมแข็ง และสริมสรຌาง
ความรวมมือกับตางประทศ พื่อขับคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ใหຌพรຌอมรองรับการปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ :
3. สริมสรຌางขีดความสามารถของจังหวัดในการป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับประทศ
และนานาชาติ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายแพทย์จิรพันธ์ ตຌพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูก็ต
สถานที่ติดต่อ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูก็ต ตาบลตลาดใหญ อาภอมือง จังหวัดภูก็ต
ทรศัพท์ : 076-211330
ผู้ประสานงานครงการ : แพทย์หญิงหมือนแพร บุญลຌอม ุ ดร.สุวรรณา หลอลหการ
แี หลักการและเหตุผล
แ.แี ที่มา :
รคหลอดลือดสมอง ิCerebrovascular Disease Strokeี ป็นรคทางระบบ
ประสาทที่พบบอยมีแนวนຌมพิ่มสูงขึน สาหตุสาคัญทางสาธารณสุขระดับตຌนของการสียชีวิต ผูຌรอดชีวิตมัก
สูญสียสุขภาวะ ิdisability adjusted life yearี มาตรฐานทางการรักษาตังแตระยะฉียบพลันการตรวจ
วินิจฉัย การรักษาพยาบาลอยางถูกตຌอง รวดร็ว ไดຌแกการใชຌยาละลายลิ่มลือด ในผูຌมีอาการภายใน ๓ – ๔.๕
ชั่วมง การใหຌยาตຌานกล็ดลือดภายใน ๔๘ ชั่วมงหลังกิดอาการ และการดูแลรักษาอยางใกลຌชิดในหอผูຌป่วย
ฉพาะรคหลอดลือดสมอง สามารถลดอัตราการสูญสียชีวิต สุขภาวะ และศรษฐกิจอีกดຌวย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ดຌานความมั่นคงในดຌานการพัฒนาการสาธารณสุขทางทะล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถในการแขงขัน
แี ดຌานการพัฒนาภาคการผลิตและบริการดยการสรຌางรายไดຌจากการทองที่ยวผลักดัน ประทศ
ไทย สูการป็นศูนย์กลางการใหຌบริการสุขภาพและสงสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
2) การชื่อมยงกับภูมิภาคและศรษฐกิจลกดยสงสริมใหຌประทศไทยป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
การใหຌบริการทางการศึกษา การใหຌบริการดຌานการงินการใหຌบริการดຌานสุขภาพ การใหຌบริการดຌานลจิสติกส์
และการลงทุนพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทังป็นฐานความรวมมือในอชีย
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสริมสรຌางศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ิยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มืองฯี
ยกระดับรายจากการทองที่ยวใหຌติบ ตอยางตอนื่อง และกระจายรายไดຌจากการทองที่ยวสูพืนที่
ชื่อมยงรวมทังชุมชนและทຌองถิ่นอยางทั่วถึงสนับสนุนใหຌจังหวัดภูก็ต ป็นแหลงสรຌางรายไดຌจากการทองที่ยว
ที่พิ่มสูงขึนอยางตอนื่องที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดຌของพืนที่
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพดຌานการทองที่ยวใหຌมีมาตรฐานอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสริมสรຌางศรษฐกิจที่ขຌมแข็งบนฐานการทองที่ยวและแขงขันไดຌอยางยั่งยืน
พื่อรองรับการพัฒนาระดับนานาชาติ
นยบายสาคัญ หรือ อื่นโ ฯลฯ
นยบาย Thailand 4.0 : การขับคลื่อนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรมดຌานสาธารณสุข สุขภาพ และ
ทคนลยีทางการแพทย์ ิHealth, Wellness & Bio-Medี
แ.โี สภาพปัญหา / ความต้องการ : ิระบุสภาพปัญหาความดือดรຌอนความตຌองการของ
กลุมป้าหมายหรือประชาชนี
รงพยาบาลป่ าตองป็ น รงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ ตียงตังอยู ในพืนที่ ทองที่ย ว
บริ การฉุกฉินตลอด ๒๔ ชั่วมง มีห นຌาที่ดูแลสุ ขภาพในกลุ มประชากรหลากหลายจ านวนมหาศาลตังแต
ประชาชนพืนพ ประชากรแฝงทังไทย ตางชาติและแรงงานตางดຌาว นักทองที่ยวไทยและทศ ดิมผูຌป่วยขຌาถึง
การรักษาลาชຌาจากความไมพรຌอมของรงพยาบาลป่าตององจาป็นตຌองสงตอไปรับการรักษาในรงพยาบาล
จังหวัด ดຌวยภารกิจดังกลาวรงพยาบาลจึงพัฒนาระบบบริการดຌานรคหลอดลือดสมองครบวงจรขึน สงผลใหຌ
ผูຌป่วยระยะวิกฤต ระยะรือรัง ขຌาถึงบริการรวดร็วทันที รักษาตามมาตรฐานครบวงจรตอนื่องถึงที่บຌานดย
แพทย์และทีมผูຌชี่ยวชาญ ลดอัตราการสียชีวิตและสงสริมสุขภาพภาวะตามอัตภาพที่หลือ และป็นตຌนแบบ
รงพยาบาลในพืนที่ทองที่ยวอีกดຌวย
แ.ใี ความเร่งด่วน : ิระบุระดับความจาป็นรงดวนและผลกระทบที่จะกิดขึนหากไมดานิน
ครงการี
ดຌวยสຌนทางการคมนาคมที่คดคียว ลาดชัน และอันตราย สี่ยงตอการกิดอุบัติหตุไดຌ
งาย รงพยาบาลป่าตองป็นพียงรงพยาบาลดียวในพืนที่ป่าตอง การรองรับอุบัติหตุหมูในแตละครัง มีผูຌขຌา
รับบริการจานวนหลายสิบราย บางครังหลายรຌอยรายในวลาดียวกันจากกรณีภัยพิบัติสินามิปี 2547 ภายใตຌ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจากัด สงผลใหຌการบริหาร บริการการแพทย์ไมต็มประสิทธิภาพ อีกการสงตอผูຌป่วยรค
หลอดลือดสมองไปขຌาถึงการรักษายิ่งลาชຌา และสี่ยงอันตรายระหวางดินทางไปรงพยาบาลจังหวัด อาจ
นาไปสูการสียชีวิตไดຌ สงผลสียตอภาพลักษณ์การดูแลนักทองที่ยวดຌานการแพทย์ ศรษฐกิจภาพรวมของ
จังหวัดและประทศอีกดຌวย
โี ข้อมูลทั่วไปของครงการ
โ.แี วัตถุประสงค์ของครงการ : ิระบุขຌอความที่กาหนดสภาพของจุดหมายที่ตຌองการบรรลุผล
ของครงการ ดยระบุกลุมป้าหมาย สิ่งที่ตຌองการบรรลุ และแนวทางการดานินงาน ี
1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรักษารคหลอดลือดสมอง
2) พิ่มการขຌาถึงบริการ การตรวจวินิจฉัยและการรักษารคหลอดลือดสมองแบบครบ
วงจร ครอบคลุมดຌานการสงสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
3) ลดความลาชຌา ความแออัดในการดินทางไปรับบริการที่รงพยาบาลจังหวัด
4) พิ่มประสิทธิผลการรักษารคหลอดลือดสมอง
2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 การปรับครงสรຌางศรษฐกิจพืนฐาน พื่อยกระดับรายไดຌ พัฒนาการคຌาการทองที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การสริมสรຌางคุณภาพชีวิต สรຌางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และสงสริมศิลปวัฒนธรรม
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 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใชຌทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอมอยางหมาะสม
 การป้อกกัน ปราบปราม และสรຌางระบบการรักษาความมั่นคงของประทศ
 การพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.3) ลักษณะครงการ
 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การพัฒนาดຌานสังคม  ดຌานการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการดຌานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลຌอม
 การรักษาความมั่นคงและความสงบ
2.4) สถานภาพของครงการ
 ครงการดิม
 ครงการใหม
โ.5ี ประเภทของครงการ
 พัฒนา
 ดานินการปกติ
ใี กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใ.แี กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดภูก็ต จຌาหนຌาที่รงพยาบาลป่าตอง ประชาชนจังหวัดภูก็ต
ประชาชนที่มาประกอบอาชีพ นักทองที่ยวไทยและตางประทศ กลุมผูຌใชຌแรงงาน และแรงงานตางดຌาว
ใ.โี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 4ี เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบครงการ
4.แี เป้าหมายครงการ ระบุตัวชีวัดความสาร็จ พรຌอมป้าหมายตามตัวชีวัดในแตละปี
หน่วยนับ ปี โ562 ปี โ563 ปี โ564
ตัวชีๅวัด
แผน
แผน
แผน
(๑) อัตราการตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบหรือ รຌอยละ
8
6
4
อุดตันที่มีอาการภายใน ๓ วัน นຌอยกวารຌอยละ ๘
(๒) อัตราผูຌป่วยที่มีอาการภายใน 72 ชั่วมง ไดຌรับการ รຌอยละ
60
80
90
ดูแลรักษาใน stroke unit มากกวารຌอยละ ๖๐
(๓) อัตราการส งตอดຌว ยรคหลอดลือดสมองตีบอุดตัน รຌอยละ
50
60
70
ลดลงรຌอยละ ๕๐
(๔) อัตราผูຌป่วยที่ไดຌรับคาแนะนาการปฏิบัติตัวในดຌานการ รຌอยละ
80
90
100
รั ก ษาฟื้ น ฟู แ ละการป้ อ งกั น การกลั บ ป็ น ซ าที่
หมาะสม กอนจาหนาย มากกวารຌอยละ ๘๐
4.2ี ผลผลิต / ผลลัพธ์ :
1) พัฒนาระบบบริการรคหลอดลือดสมองของรงพยาบาลในจังหวัดภูก็ตแบบครบ
วงจร ดยระบบบริการstroke fast track ใหຌการรักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือด rt-PA ไดຌ นารูปแบบการพัฒนา
ไปใชຌในการพัฒนาครือขายอื่นๆ ไดຌ
2) ระบบบริ การรคหลอดลื อดสมองของรงพยาบาลป่ าตองมีป ระสิ ทธิภาพตาม
มาตรฐาน มีผลการรักษาที่ดี
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๒๔๖
4.ใี ผลกระทบ : ิระบุผลที่ตามมาจาก การดานินครงการ การใชຌประยชน์ครงการ ที่กิด
กับกลุมป้าหมายและมิใชกลุมป้าหมาย และผลกระทบที่กิดกับครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่มีอยูแลຌวี
เชิงบวก : สริมสรຌางขีดความสามารถของจังหวัดในการป็นศูนย์กลางการพัฒนาการ
รักษาพยาบาลและความปลอดภัย ป็นมืองแหงความทันสมัย การบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีมาตรฐาน
นาไปสู การพัฒนาป็นมืองศูนย์กลางของสปาหรือศูนย์กลางการชวยหลือทางการแพทย์ดຌานตางๆที่กี่ยวขຌอง
กับการทองที่ยว และป็นตຌนแบบรงพยาบาลในพืนที่ทองที่ยวอีกดຌวย
เชิงลบ : 5ี แนวทางการดาเนินการ
5.1) กิจกรรมที่ดาเนินการ (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้ครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วยี
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. –
เม.ย. – ก.ค. – ก.ย.
6เ
มี.ค. 6แ
มิ.ย. 6แ
6แ
1. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์พื่อการพัฒนาระบบ




บริการดຌานรคหลอดลือดสมองครบวงจร

5.โ รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียดคาชีๅแจง
1. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อการพัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ์
ิแี 95.ครื่องควบคุมการใหຌสารนาและยาทางหลอดลือดดา ชนิด แ สาย
ิInfusion pump) จานวน 8 ครื่อง
ิ2ี 97.ครื่องควบคุมการใหຌสารละลายดยใชຌกระบอกฉีด ิSyringe pump)
จานวน 8 ครื่อง
ิ3ี แเ9.ครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดຌวยปริมาตร และความดันคลื่อนยຌาย
Transport ventilator จานวน 4 ครื่อง
ิ4ี แ28.ครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองิ EEG ) จานวน 1 ครื่อง
ิ5ี แ37.ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบฟสิคพรຌอมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิจน Defib+AED Monitor ECG EtCO2 SpO2 จานวน 1 ครื่อง
ิ6ี แ44.ครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพรຌอมระบบประมวลผลจัดก็บภาพ Dicom
หรือสงขຌาระบบ PACs จานวน 1 ครื่อง
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งบประมาณ

480,000
440,000
1,800,000
1,500,000
480,000
150,000

๒๔๓
กิจกรรม/รายละเอียดคาชีๅแจง

งบประมาณ

ิ7ี แ52.ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไมนຌอยกวา
4 ตียง Central 6 parameter Monitor ECG IBP SpO2 PCO2 4 Beds
จานวน 1 ชุด
ิ8ี แ56.ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตนมัติ คลื่อนยຌายไดຌ
Monitor ECG NIBP SpO2 EtCO2 จานวน 4 ครือ่ ง
ิ9ี แ73.ครื่องชวยพยุงตัวแบบมีรางลื่อน จานวน 1 ชุด
ิแเี แ8เ.จักรยานไฟฟ้าออกกาลังกาย Ergemomic cycling จานวน 1 ชุด
ิแแี ตียงออกกาลังกาย Suspension set จานวน 1 ชุด
ิแ2ี 235.ครื่องควบคุมอุณหภูมิรางกาย Hypohyperthermia สาหรับผูຌใหญ
จานวน 1 ชุด
ิแ3ี 4เ9.ตียงคลื่อนยຌายผูຌป่วยปรับระดับไฮดรลิคพรຌอมอกซรย์ผานไดຌ
ิStrecher hydrolic x ray) จานวน 2 ชุด
ิแ4ี 424.ตียงผูຌป่วยไฟฟ้าสาหรับไอซียูปรับดຌวยไฟฟ้าชนิด 4 มอตอร์ จานวน 4 ชุด
ิแ5ี 484.รถข็นชุดอุปกรณ์ชวยชีวิตฉุกฉิน Emergency cart จานวน 2 ชุด
 ดานินการอง

6ี วิธีการดาเนินงาน
็ี วงเงินของครงการ
ลาดับ

2,000,000
1,120,000
520,000
54,000
59,000
1,500,000
220,000
520,000
160,000

 จຌางหมา

จานวน แแ,เเ3,เเเ บาท

รายการ

ิ1ี
(2)
รวมทัๅงสิๅน แ1,003,เเเ บาท
1.งบลงทุน
1.1 คาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
ิแี 95.ครื่องควบคุมการใหຌสารนาและยาทาง
หลอดลือดดา ชนิด 1 สาย ิInfusion pump)
ิ2) 97.ครื่องควบคุมการใหຌสารละลายดยใชຌ
กระบอกฉีด ิSyringe pump)
ิ3ี แเ9.ครื่องชวยหายใจขนิดควบคุมดຌวยปริมาตร
และความดันคลื่อนยຌาย Transport ventilator
ิ4) 128.ครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองิ EEG )

อัตราหรือราคา จานวน
ต่อหน่วย
ิหน่วยี
ิบาท/หน่วยี
(3)
(4)

งบประมาณ
ิบาที
=(3)x(4)

6เุเเเ

8

480,000

55,เเเ

8

440,000

450,000
1,500,000

4
1

1,800,000
1,500,000
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นอก
งบประมาณ
ิบาที
=(3)x(4)

๒๔๘
ลาดับ

รายการ

ิ1ี

(2)
ิ5ี แ37.ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบฟสิค
พรຌอมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิจน
Defib+AED Monitor ECG EtCO2 SpO2
(6) 144.ครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพรຌอมระบบ
ประมวลผลจัดก็บภาพDicom หรือสงขຌาระบบ
PACs
(7) 152.ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไมนຌอยกวา 4 ตียง
Central 6 parameter Monitor ECG IBP
SpO2 PCO2 4 Beds
ิ8) 156.ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตนมัติ คลื่อนยຌายไดຌ Monitor
ECG NIBP SpO2 EtCO2
(9) 173.ครื่องชวยพยุงตัวแบบมีรางลื่อน
(10) 180.จักรยานไฟฟ้าออกกาลังกาย
Ergemomic cycling
(11) ตียงออกกาลังกาย Suspension set
(12) 235.ครื่องควบคุมอุณหภูมริ างกาย
Hypohyperthermia สาหรับผูຌใหญ
(13) 409.ตียงคลื่อนยຌายผูຌป่วยปรับระดับ
ไฮดรลิคพรຌอมอกซรย์ผานไดຌิStrecher
hydrolic x ray)
(14) 424.ตียงผูຌป่วยไฟฟ้าสาหรับไอซียูปรับดຌวย
ไฟฟ้าชนิด 4 มอตอร์
(15) 484.รถข็นชุดอุปกรณ์ชวยชีวิตฉุกฉิน
Emergency cart

อัตราหรือราคา จานวน
ต่อหน่วย
ิหน่วยี
ิบาท/หน่วยี
(3)
(4)

งบประมาณ
ิบาที
=(3)x(4)

480,000

1

480,000

150,000

1

150,000

2,000,000

1

2,000,000

280,000
520,000

4
1

1,120,000
520,000

54,000
59,000

1
1

54,000
59,000

1,500,000

1

1,500,000

110,000

2

220,000

130,000

4

520,000

80,000

2

160,000

นอก
งบประมาณ
ิบาที
=(3)x(4)

8ี ความพร้อมของครงการ
8.แี พืนที่ดานินครงการ
 ดานินการไดຌทันที หมายถึง ไดຌศึกษาความหมาะสมและกาหนดพืนที่ดานินการ
หรือไดຌรับอนุญาตตามกฎหมายแลຌว และสามารถดานินการไดຌทันที
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๒๔๙
 อยูในระหวางตรียมการ หมายถึง ไดຌศึกษาความหมาะสมและกาหนดพืนที่ดานินการ
แลຌว อยูในระหวางจัดตรียมพืนที่ หรือกาลังแกຌไขปัญหา / อุปสรรคตาง ๆ หรือ
ตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความหมาะสม และคัดลือกพืนที่ดานินการ
8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ ิใหຌระบุชื่อหนวยงานจຌาของรูปแบบรายการที่ใชຌี
 มีแตยังไมสมบูรณ์ ิใหຌระบุชื่อหนวยงานจຌาของรูปแบบรายการที่ใชຌี….
 ไมมี
8.3) ความพรຌอมของบุคลากร ครื่องมือ และทคนิคการดานินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด
 บางสวน
 ไมมีประสบการณ์
 ครื่องมือดานินการ
 มีพรຌอมดานินการไดຌทันที
 มีบางสวนและตຌองจัดหาพิ่มติม
 ไมมี ตຌองจัดหาพิ่มติม
 ทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไมมีประสบการณ์
8.4) ผลกระทบสิ่งแวดลຌอม
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลຌอมแหงชาติแลຌว
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลຌอมแหงชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดลຌอมแหงชาติยังไมพิจารณา
8.5) รายงานการศึกษาความหมาะสม (FS)
 ไมตຌองทารายงานการศึกษา
 ตຌองทารายงานการศึกษา
9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของครงการ :
9.แี ใชຌการบริหารแบบ One Region One Management ดยรงพยาบาลศูนย์วชิระภูก็ตป็น
แมขาย รวมกับรงพยาบาลป่าตอง รงพยาบาลถลาง สนับสนุนการดูแลบารุงรักษา การกากับติดตาม
9.โ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูกใต บริหารจัดการในภาพรวมระดับจังหวัดพื่อสนับ สนุนการ
ดานินการทางวิชาการ ควบคุมกากับการ ละกากับมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพทัๅงภาครัฐละอกชน
ให้ป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
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๒๕๐
9.3) มีการจัดก็บ ดูแล รักษา และฆาชือรคตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดชือ
และการใชຌครื่องมือ อุปกรณ์ มีการจัดทาทะบียน บั นทึก การใชຌงาน ควบคุมดูแลการใชຌงาน การทาความ
สะอาด และการดูแลรักษาอุปกรณ์
10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
แ0.แี ขาดการขຌ าถึงขຌ อมูล บริ ก ารของรงพยาบาลชุม ชนว ามีก ารพัฒ นาศั กยภาพและขี ด
ความสามารถพิ่มมากขึน ทาใหຌมุงหนຌาไปใชຌบริการในรงพยาบาลศูนย์จังหวัด ทาใหຌกิดความแออัด และ
บางครังสูญสียการไดຌรับบริการทันทวงทีจากการรอคอย ดยฉพาะคิวผาตัด
แ0.2ี การลงทุนพัฒนาภาครัฐ และอกชน ขาดความชื่อมยง และสงสริม ตอยอด การใชຌ
ทรัพยากรรวมกันระหวางภาครัฐ อกชน มีนຌอยไมมี
แแี แนวทางแก้ไข : ิระบุแนวทางแกຌไข ชน แกຌไขกฎหมาย ปรับครงสรຌางหนวยงาน ปรับกลยุทธ์ ี
11.1) รงพยาบาลตຌองปรับกลยุทธ์พิ่มการประชาสัมพันธ์และขຌาถึงประชาชนพื่อสรຌางความ
ชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาแก ป ระชาชน ขຌ า รั บ บริ ก ารใกลຌ บຌ า น และสรຌ า งภาพลั ก ษณ์ ใ นการใหຌ บ ริ ก ารที่ ไ ดຌ
มาตรฐานสากล
11.2) องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น รวมกาหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดย
กาหนดป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาสุขภาพของจังหวัดยกระดับภูก็ตป็นมืองสุขภาพนานาชาติ และ
จัดทา แผนที่ทางดินยุทธศาสตร์พื่อการบรรลุป้าหมายอยางมีทิศทาง ขับคลื่อนไปพรຌอมๆ กัน
11.3) รงพยาบาลชุมชน พิ่มศักยภาพในการใหຌการรักษาพยาบาลผูຌป่วย ระดับ ทุติยภูมิ
บบสรุปครงการบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : โ การสริมสรຌางศักยภาพคน บนพืนฐานของสถาบันทางสังคมที่ขຌมแข็ง
และสริมสรຌางความรวมมือกับตางประทศ พื่อขับคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ใหຌพรຌอมรองรับการปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ ใ : สริมสรຌางขีดความสามารถของจังหวัดในการป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับประทศ
และนานาชาติ
ชื่อครงการ
พัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร จังหวัดภูเก็ต
1. ความสาคัญของ
รคหลอดลือดสมอง ิCerebrovascular Disease Strokeี ป็นรคทาง
ครงการ หลักการและ ระบบ ประสาทที่พบบอยมีแนวนຌมพิ่มสูงขึน สาหตุสาคัญทางสาธารณสุข
เหตุผล
ระดับตຌนของการสียชีวิต ผูຌรอดชีวิตมักสูญสียสุขภาวะ ิdisability adjusted
life yearี มาตรฐานทางการรักษาตังแตระยะฉียบพลันการตรวจวินิจฉัย
การรักษาพยาบาลอยางถูกตຌอง รวดร็ว ไดຌแกการใชຌยาละลายลิ่มลือด ในผูຌมี
อาการภายใน ๓ – ๔.๕ ชั่วมง การใหຌยาตຌานกล็ดลือดภายใน ๔๘ ชั่วมง
หลังกิดอาการ และการดูแลรักษาอยางใกลຌชิดในหอผูຌป่วยฉพาะรคหลอด
ลือดสมอง สามารถลดอัตราการสูญสียชีวิต สุขภาวะ และศรษฐกิจอีกดຌวย
รงพยาบาลป่าตองป็นรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ ตียงตังอยูใน
พืนที่ทองที่ยว บริการฉุกฉินตลอด ๒๔ ชั่วมง มีหนຌาที่ดูแลสุขภาพใน
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๒๕๑
ชื่อครงการ

2. วัตถุประสงค์ของ
ครงการ

3. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของครงการ

พัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร จังหวัดภูเก็ต
กลุ ม ประชากรหลากหลายจ านวนมหาศาลตั งแต ป ระชาชนพื นพ
ประชากรแฝงทังไทย ตางชาติและแรงงานตางดຌาว นักทองที่ยวไทยและ
ทศ ดิมผูຌป่วยขຌาถึงการรักษาลาชຌาจากความไมพรຌอมของรงพยาบาล
ป่าตององจาป็นตຌองสงตอไปรับการรักษาในรงพยาบาลจังหวัด ดຌวย
ภารกิจดังกลาวรงพยาบาลจึงพัฒนาระบบบริ การดຌานรคหลอดลือด
สมองครบวงจรขึน สงผลใหຌผูຌป่วยระยะวิกฤต ระยะรือรัง ขຌาถึงบริการ
รวดร็วทันที รักษาตามมาตรฐานครบวงจรตอนื่องถึงที่บຌานดยแพทย์
และทีมผูຌชี่ยวชาญ ลดอัตราการสียชีวิตและสงสริมสุขภาพภาวะตาม
อัตภาพที่หลือ และป็นตຌนแบบรงพยาบาลในพืนที่ทองที่ยวอีกดຌวย
(๑) พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรักษารคหลอดลือดสมอง
(๒) พิม่ การขຌาถึงบริการ การตรวจวินิจฉัยและการรักษารคหลอดลือด
สมองแบบครบวงจร ครอบคลุมดຌานการสงสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
(๓) ลดความลาชຌา ความแออัดในการดินทางไปรับบริการที่รงพยาบาลจังหวัด
(๔) พิ่มประสิทธิผลการรักษารคหลอดลือดสมอง
ผลผลิต
([) จานวนผูຌป่วยรับบริการระบบ stroke fast track
(¥) หอผูຌป่วยที่มีมาตรฐานฉพาะรคหลอดลือดสมอง ิStroke unitี
(]) ทีมสหวิชาชีพดูแลผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองผานการอบรมหลักสูตร
การดูแลผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง 100%
(^) มีขຌอมูลพืนฐานการดูแลรักษาผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง ในการวัดผล
(̲) มี บ ริ การตรวจอกซรย์ คอมพิ ว ตอร์ ส มอง ิCT brainี ตรวจทาง
หຌองปฏิบัติการ และการตรวจพิ่มติมที่จาป็นตลอด ๒๔ ชั่วมงทุกวัน
(̀) มีแนวทางการดูแลผูຌ ป่ ว ยรคหลอดลื อดสมองระยะฉียบพลั นที่มี
ประสิทธิภาพ
(a) ผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบอุดตันระยะฉียบพลันทุกรายดยรับยา
ละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดาภายใน 3 - 4.5 ชั่วมงหลังมีอาการ
(b) ใหຌ ค วามรูຌ ค าปรึ ก ษาแก ผูຌ ป่ ว ย ญาติ ผูຌ ดู แ ลรวมถึ ง การวางแผน
จ าหน า ยผูຌ ป่ ว ย ใหຌ ส ามารถดู แ ลตนองหรื อ ไดຌ รั บ การดู แ ลอย า ง
หมาะสมกับสภาพปัญหา ความตຌองการ
(c) ฟื้นฟูสมรรถภาพ ชน กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัดหรือแกຌไขการพูด
ผลลัพธ์
(๑) พัฒนาระบบบริการรคหลอดลือดสมองของรงพยาบาลในจังหวัด
ภูก็ตแบบครบวงจร ดยระบบบริการ Stroke fast track ใหຌการ
รักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือด rt-PA ไดຌ นารูปแบบการพัฒนาไปใชຌใน
การพัฒนาครือขายอื่นๆไดຌ
(๒) พัฒนาบริการใหຌมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน รวดร็ว มีผลการรักษาที่ดี
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๒๕๒
ชื่อครงการ
พัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร จังหวัดภูเก็ต
4. ตัวชีๅวัดความสาเร็จของ ิแี อัตราผูຌป่วยที่ไดຌรับยาตຌานกล็ดลือด ิanti plateletี พื่อการรักษาภายใน
ครงการ
๔๘ ชั่วมง หลังจากกิดอาการ กรณีไมมีขຌอหຌาม มากกวารຌอยละ ๓๐
ิ2ี อัตราการสงตอดຌวยรคหลอดลือดสมองตีบอุดตัน ลดลงรຌอยละ ๕๐
ิ3ี อัตราผูຌป่วยที่มีอาการภายใน 72 ชั่วมง ไดຌรับการดูแลรักษาใน
stroke unit มากกวารຌอยละ ๖๐
ิ4ี อัตราผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบอุดตันไดຌรับยาตຌานกล็ดลือด
ิantiplateletี หรือยาตຌานการแข็งตัวของลือด ิanticoagulantี
ขณะจาหนาย ิdischargeี มากกวารຌอยละ ๘๐
(๕) อัตราผูຌป่วยที่ไดຌรับคาแนะนาการปฏิบัติตัวในดຌานการรักษาฟื้นฟูและการ
ป้องกันการกลับป็นซาที่หมาะสม กอนจาหนาย มากกวารຌอยละ ๘๐
(๖) อัตราการตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีอาการ
ภายใน ๓ วัน นຌอยกวารຌอยละ ๘
5. ความเชื่อมยงกับ
3.15 การพัฒนาป็นมืองศูนย์กลางของสปาหรือศูนย์กลางการชวยหลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ทางการแพทย์ดຌานตางๆที่กี่ยวขຌองกับการทองที่ยว
และนยบายอื่นโ
6. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7. กิจกรรมที่สาคัญของ
แ. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์พื่อการพัฒนาระบบบริการดຌานรคหลอด
ครงการ
ลือดสมองครบวงจร
กิจกรรมที่ แ
- มีการแตงตังคณะกรรมการใหຌบริการ Stroke fast track และ
คณะกรรมการรักษารคหลอดลือดสมองแบบครบวงจรในปี ๒๕๖๑
- พัฒนาครือขายการใหຌบริการรคหลอดลือดสมอง และ Stroke fast
track ในจังหวัดภูก็ตและขตพืนที่การรับผิดชอบของ สปสช ขต ๑๑
- พั ฒ นาองค์ ค วามรูຌ  รื่ อ งรคหลอดลื อ ดสมองต อ บุ ค คลากรและ
ผูຌกี่ยวขຌอง พื่อป็นการตรียมความพรຌอมดຌานองค์ความรูຌและระบบ
การใหຌบริการ Stroke fast track
- จัดทาสื่อการใหຌความรูຌรื่องหลอดลือดสมองตอผูຌป่วย บุ คลากรและ
ประชาชนทั่วไป การรณรงค์ใหຌป ระชาชนทราบถึงความสาคัญของ
การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูรางกาย การขຌาถึงระบบการ
ใหຌบริการ Stroke fast track จัดทาปฏิทินและอกสารความรูຌ พื่อ
แจกตอ ประชาชน
- จัดทาแนวทางมาตรฐานการรักษาพยาบาลผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง
แนวทางการรั ก ษาดຌ ว ยการใหຌ ย าละลายลิ่ ม ลื อ ด rtPA การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ การสงตอและรับกลับ
- กิจกรรมวิชาการประจาปี พื่อป็นการผยแพรองค์ความรูຌและสรຌาง
องค์ความรูຌใหม
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๒๕๓
ชื่อครงการ

พัฒนาระบบบริการด้านรคหลอดเลือดสมองครบวงจร จังหวัดภูเก็ต
- รวมพัฒนาครือขายการใหຌบริการรคหลอดลือดสมองกับพืนที่การ
ใหຌบริการของ สปสช ขต ๑๑ พื่อป็นการขยายพืนที่การใหຌบริการ
และพิ่มศักยภาพของรงพยาบาลในขต ๑๑ พื่อป็นการพิ่มอกาส
ของประชาชนในการรับบริการการรักษา Stroke fast track
- จั ดระบบการใหຌ คาปรึ กษาของรงพยาบาลแมขา ยตอลู กข าย ดย
สามารถทรศัพท์ปรึกษาไดຌดยตรงกับแพทย์ผูຌชี่ยวชาญไดຌตลอด
๒๔ ชั่วมง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11,003,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูก็ต
รงพยาบาลป่าตอง

6.3 ครงการเมืองบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ิInternational Medical cityี
1) เหตุผลความจาเป็น
ภูก็ตมืองนานาชาติ ที่มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรຌางรายไดຌทางดຌานบริการ
ทางการแพทย์ชิงทองที่ยวจากภายในและภายนอกประทศ ปีละ 4,000 – 5,000 ลຌานบาท มีสถานที่
ทองที่ยวสวยงามระดับลก มีนักทองที่ยวปีละ 14 – 15 ลຌานคน และมีสถานพยาบาล ที่มีศักยภาพสูง
ทังภาครัฐ และอกชน อาทิ ภาครัฐ : รพศ.วชิระภูก็ต, รพ.ป่าตองุ รพ.ถลางภาคอกชน : รพ.กรุงทพภูก็ตุ
รพ.มิชชั่นุ รพ.สิริรจน์, รพ.ดีบุก สวนทຌองถิ่น : รพ.อบจ. พรຌอมใหຌบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก
นักทองที่ยวทังคนไทยและตางชาติหลากหลายสาขา และรูปแบบ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ชี่ย วชาญฉพาะ
ทางและมี ความป็ น ลิ ศ ในดຌ า นต า งๆมากมาย อาทิ แ. หั ว ใจและหลอดลื อ ด 2. การปลี่ ย นอวั ย วะ
3. อุบัติหตุ 4. การผาตัดรคอຌวน 5. spine center 6. ไต 7. ศูนย์สองกลຌองทางดินหายใจ 8. ศูนย์ผาตัด
สมอง ดຌวยทคนลยีขันสูงการรักษาพยาบาลมีราคาที่หมาะสม มื่อทียบกับคุณภาพในการรักษามีบริการที่
ถูกตຌองตามหลักศาสนามีทคนลยีทางการแพทย์ที่มีมูลคาสูง และทันสมัยรวมถึงการสรຌางความมั่นใจ ดຌาน
ความปลอดภัยใหຌกับนักทองที่ยวทางทะล มีการบูรณาการความรวมมือชื่อมยงกับการทองที่ยว และการ
กีฬาแตยังมีจุดที่จะตຌ องพัฒนา ในสวนของระบบการใหຌบริการชองทางดวน ิFast trackี การอานวยความ
สะดวกในบริการที่พิ่มคาใหຌบ็ดสร็จในจุดดียว ทังนี พื่อใหຌสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนา
ศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ แ2 นยบาย Thailand 4.0 จังหวัดภูเก็ตจาเป็นจะต้องยกระดับ
คุณ ภาพการบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชนสู่ก ารเป็น เมื องการแพทย์ น านาชาติ
ิInternational Medical cityี
2) วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.1) พัฒนามืองภูก็ตใหຌป็น ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ มูลคาสู งชื่อมยงการ
ทองที่ยวนานาชาติ International medical Hub World Class destination ที่มีมูลคาทางการทองที่ยว
ชิงสุขภาพพิ่มขึนอยางตอนื่อง
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2.2) พื่อสริมสรຌางความพรຌอมของระบบครงสรຌางพืนฐาน ทคนลยี วิทยาการทางการ
แพทย์และระบบบริการทางการแพทย์รองรับการจัดบริการทางแพทย์ระดับนานาชาติ
3) เป้าหมายครงการ (Outputs)
3.1) จานวนนักทองที่ยวชิงสุขภาพ : จานวน แเ0,000 คน
3.2) จังหวัดภูก็ตมีรายไดຌทางดຌานบริการทางการแพทย์ชิงทองที่ยว :
ไม่น้อยกว่า 5,000,000,000 บาท ต่อปี
4) กลุ่มเป้าหมายครงการ (Target group)
นักทองที่ยวจากนานาประทศ และประชาชนในจังหวัดภูก็ตและจังหวัดใกลຌคียง
5) ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs)
1. จังหวัดภูก็ตมีศูนย์อภิบาลสุขภาพผูຌสูงอายุนานาชาติ
2. ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร
3. Vachira Phuket Hospital @ Airport
4. ระบบการแพทย์ฉุกฉิน และสาธารณสุขทางทะล ที่ไดຌมาตรฐาน
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. รຌอยละของนักทองที่ยวชิงสุขภาพ
2. จานวนรายไดຌของจังหวัดภูก็ตดຌานบริการทางการแพทย์ชิงทองที่ยว
6) กิจกรรม – วิธีดาเนินการ (Activity)
ตຌนทาง
แ) จัดสรຌางศูนย์อภิบาลสุขภาพผูຌสูงอายุนานาชาติ ิPremium Long Term Careี
1.1) พัฒนาทักษะ Caregiver ิจัดอบรมครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Premium
Long Term Careี
2ี จัดสรຌางศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ิInternational Medical
Plazaี
2.แี รัวคอนกรีตความยาว 3แแ2.เ3 มตร
2.2) ถนนคอนกรีตพรຌอมทอหลี่ยม ภายในครงการ จารวน 8แ9เ ตารางมตร
ปลายทาง
3ี จัดสรຌางศูนย์บริการการทองที่ยวชิงสุขภาพแบบครบวงจร
3.1 Vachira Phuket Hospital @ Airportี ิรพ.วชิระภูก็ตสวนหนຌาี
4) การพัฒนาสาธารณสุขทางทะล พื่อการทองที่ยวนานาชาติ
4.1) Marine Public Health
4.2) Maritime Public Health Volunteer ิพัฒนาทักษะี
5ี พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกฉินพื่อการทองที่ยวปลอดภัย
5.แี ระบบ Advance Telemedicine
5.2) Health Management Cockpit
5.3) Smart Emergency Service
5.4) พัฒนาทักษะผูຌใหຌบริการ และอาสาสมัคร/จิตอาสา ิตຌนทางี
5.5ี พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกฉินครบวงจร จังหวัดภูก็ต ิตຌนทางี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๕๕
7) ตัวชีๅวัดกิจกรรม
7.1) จานวนผูຌขຌารวมอบรมพัฒนาทักษะ Caregiver 200 คน
7.2) ปรับพืนที่พื่อจัดสรຌางศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจรแลຌวสร็จ
ภายในระยะวลาที่กาหนด
7.3) ปຂดใหຌบริการศูนย์บริการการทองที่ยวชิงสุขภาพแบบครบวงจร ิรพ.วชิระภูก็ตสวน
หนຌาี ที่สนามบินนานาชาติภูก็ต
7.4ี จานวนผูຌขຌารวมอบรมพัฒนาทักษะผูຌใหຌบริการ และอาสามัคร/จิตอาสา ในการชวยหลือ
ผูຌป่วยภาวะฉุกฉิน ิแเเเ คน/ปีี
่ี ระยะเวลาดาเนินครงการ 3 ปี ริ่มตຌนดือนตุลาคม 2562 สินสุดดือนกันยายน 2564
9) งบประมาณ 158,557,000 บาท
10) สถานที่/พืๅนที่ดาเนินการ : รงพยาบาลวชิระภูก็ต ตาบลตลาดใหญ อาภอมือง จังหวัด
ภูก็ต และ
: สวนป่าบางขนุน ตาบลทพกระษัตรี อาภอถลาง จังหวัดภูก็ต
แแี หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ :
รงพยาบาลวชิระภูก็ต ตาบลตลาดใหญ อาภอมือง จังหวัดภูก็ต
แ2) ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
บริการทางการแพทย์มูลคาสูงที่ชื่อมยงกับรงแรม และสถานประกอบการปรแกรมทัวร์
สุขภาพนานาชาติุ international calm/Refer, Convenience Long Term Care, medical plaza,
international Medical Excellence, Marine Public Health, Public health volunteer
6.4 ครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เวชศาสตร์ใต้นๅาชายฝัດงอันดามัน
แี เหตุผลความจาเป็น
ภาคใตຌ ข องไทยฝัດ ง อั น ดามั น มี ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ตຌ ทຌ อ งทะลที่ ส วยงาม ในแต ล ะปี มี นั ก
ทองที่ยวทังชาวไทยและตางชาตินิยมมาทองที่ยวป็นจานวนมาก และยังป็นแหลงประกอบอาชีพที่สาคัญ
ทางทะลการทาประมงพืนบຌาน การดานาลึกจับสัตว์ทะลพื่อยังชีพของนักดานาพืนมืองิชาวไทยใหมี ธุรกิจ
ทองที่ยวประกอบการรຌานดานา การปฏิบัติงานใตຌนาของจຌาหนຌาที่ภ าครัฐและอกชน อาทิ งานสารวจแทน
ขุดจาะนามันในทะล การวางทุนในทะล การดานากาจัดสิ่งกีดขวางใตຌขื่อน ป็นตຌน หลานีป็นกิจกรรมที่
กระทาภายใตຌความกดบรรยากาศสูง สี่ยงตอการกิดรคจากการลดความกดอากาศ หรือรคนาหนีบ อีกทัง
รัฐบาลไทยมีนยบายพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขไทยใหຌไดຌมาตรฐาน พื่อพิ่มศักยภาพในการใหຌบริการดຌาน
สุขภาพและการบริการทางการแพทย์อยางบูรณการในการพิ่มความปลอดภัยรวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีของ
นักทองที่ยว ประชาชนที่ปฏิบัติงานและอาศัยอยูในพืนที่ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดຌจัดตังหຌองปรับแรงดัน
บรรยากาศสูงขึน ณ รงพยาบาลวชิระภูก็ต ปຂดใหຌบริการรักษาผูຌป่วย ตังแตปี 2545 ป็นตຌนมา
งานวชศาสตร์ใตຌนา รงพยาบาลวชิระภูก็ต ใหຌบริการบาบัดรักษาผูຌป่วยรคจากการดานาและ
รคอื่นที่ตຌองการรักษาสริมดຌวยออกซิจนแรงดันสูงแกนักทองที่ยวชาวไทยและตางประทศ รวมถึ งประชาชน
ผูຌ ป ระกอบอาชี พทางทะล ผูຌ ป ฏิ บั ติ ก ารใตຌ น าทั งภาครั ฐ และอกชน สรຌ า งความชื่ อมั่ น ดຌ า นสาธารณสุ ข
ใหຌ กั บนั กท องที่ ยวชาวไทยและต างชาติ ในการมาท องที่ ยวทางทะลภาคใตຌ ทั งฝัດ งอั นดามั นและอ าวไทย
สงสริมการทองที่ยวในประทศ อันสงผลดีตอศรษฐกิจการทองที่ยวของประทศไทย ป็นศูนย์รับสงตอผูຌป่วย
รคมะร็ง ที่กิดภาวะแทรกซຌอนจากรังสีรักษา ชน การกิดภาวะนือยื่อและกระดูกตายจากการฉายแสงจาก
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รงพยาบาลตางๆ ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใตຌ สรຌางนวัตกรรมทางการรักษาบาบัดทางลือกด็กออทิสติกดຌวย
ออกซิจนแรงดันสูง ป็นแหงแรกในประทศไทย จุดประกายใหຌสถานพยาบาลภาครัฐและอกชนนาออกซิจน
แรงดันสูงไปป็นการบาบัดสริมใหຌกับด็กออทิสติกอยางแพรหลายในปัจจุบัน ชวยพิ่มคุณภาพชีวิตของด็กออทิ
สติกและครอบครัว ใหຌด็กออทิสติกสามารถดานินชีวิตในสังคมไดຌอยางหมาะสม ลดภาวะพึ่งพิงผูຌอื่น
ปั จ จุ บั น รงพยาบาลวชิ ร ะภู  ก็ ต มี ผูຌ ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาดຌ ว ยออกซิ  จนแรงดั น สู ง ดຌ ว ยรค
หลากหลายมากขึน นื่องจาก Hyperbaric Chamber นอกจากจะใชຌรักษารคจากการดานาแลຌวยังสามารถ
ใชຌรักษาสริมในผูຌป่วยรคอื่นๆ ชน รคคาร์บอนมอนออกไซด์ป็นพิษ รคแผลหายยาก ไดຌแก แผลบาหวาน
แผลกดทับ แผลไฟไหมຌ แผลจากการฉายแสงรังสี แผลติดชือรือรัง การบาบัดทางลือกสาหรับด็กออทิสติก
ในปี 2557-2559 มีนักทองที่ยวป่วยป็นรคนาหนีบขຌารับการรักษาดຌวย Hyperbaric Chamber จานวน
25 ุ แ2 และ 22 ราย ตามลาดั บ การกิดขຌอจากัดของการรักษา สาหตุจากการมี Hyperbaric Chamber
ของภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพียงครื่องดียว ฉพาะที่ติดตังที่รงพยาบาลวชิระภูก็ตทานัน ทาใหຌ
อุปกรณ์การแพทย์ ไมพียงพอตอการรักษา ผูຌป่ วยที่จ าป็ นตຌองไดຌรับการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสู งไม
สามารถรักษาไดຌทันทีตຌองรอคิว ผูຌป่วยรคจากการดานา หากมาถึงขณะ Hyperbaric Chamber ทาการรักษา
อยู ตຌองรอจนกวาการรักษาสร็จสิน นื่องจากการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูงในผูຌป่วยแตละกลุมรคจะใชຌ
ตารางการรักษาตางกัน ไมสามารถขຌารับการรักษาพรຌอมกันไดຌ ผูຌ ป่วยรคนาหนีบในแตละราย ตารางการ
รักษาก็จะแตกตางกัน การขຌาถึงบริการรักษาลาชຌา สงผลตอการหายของรค นอกจากนีมีผูຌป่วยชาวตางชาติ
ขຌามารับการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูงหลายรายนื่องจากคารักษามีราคาถูกกวาในตางประทศ ชน การ
รักษาแผลบาหวาน แผลจากการฉายรังสี บาบัดด็กออทิสติก ป็นการพิ่มรายไดຌใหຌกับประทศ รงพยาบาล
จึงจาป็นตຌองตรียมอุปกรณ์ Hyperbaric Chamber ใหຌมีอยางพียงพอ พื่อรองรับปริมาณผูຌป่วยที่พิ่มขึนใหຌ
สามารถขຌาถึงบริการไดຌอยางสะดวก รวดร็ว มีความพึงพอใจ สงผลใหຌการดูแลรักษาปลอดภัย ไดຌมาตรฐาน
บรรลุยุทธศาสตร์จังหวัดภูก็ตที่นຌนการทองที่ยวทางทะลที่มีคุณภาพระดับลกอยางยั่งยืน สรຌางความชื่อมั่น
ใหຌกับนักทองที่ยว พิ่มประสิทธิภาพการสริมสรຌางความปลอดภัยในชีวิตใหຌกับประชาชนในกลุมชายฝัດงอันดา
มันและภาคใตຌ จึงมีความจาป็นตຌองจัดบริการครื่องมือทางการแพทย์ใหຌพียงพอพรຌอมใชຌ
2) วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.1) ผูຌป่วยรคจากการดานาในฝัດงอันดามันและอาวไทยขຌาถึงการรักษาดຌวย Hyperbaric
Chamber อยางรวดร็ว
2.2ี ไมพบการสียชีวิตและความพิการของผูຌป่วยรคจากการดานา สาหตุจากความไม พรຌอม
ของระบบบริการทางแพทย์
2.3) จานวนผูຌใชຌบริการรักษาดຌวย Hyperbaric Chamber รงพยาบาลวชิระภูก็ต พิ่มมากขึน
3) เป้าหมายครงการ (Outputs)
ศูนย์วชศาสตร์ใตຌนาฝัດงอันดามัน มีความพรຌอมในการใหຌบริการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูง
ดยใชຌครื่อง Hyperbaric Chamber ตลอด 24 ชั่วมง ผูຌป่วยรคจากการดานาขຌาถึงบริการรักษาดຌวย
Hyperbaric Chamber อยางรวดร็ว ปลอดภัย
4) กลุ่มเป้าหมายครงการ (Target group)
ผูຌป่วยรคจากการดานาทังชาวไทยและตางชาติในฝัດงอันดามัน ฝัດงอาวไทย และผูຌป่วยรคอื่นๆที่
ไดຌรับการสงตอมาพื่อรักษาดຌวย Hyperbaric Chamber ครอบคลุม แ4 จังหวัดภาคใตຌของไทย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๕๓
5) ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs)
ศูนย์วชศาสตร์ใตຌนาชายฝัດงอันดามัน ระดับ แ ในปี 2562
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1) รຌอยละผูຌป่วยรคจากการดานาขຌาถึงบริการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูง ภายใน 6
ชั่วมง รຌอยละ 9เ
2) อัตราตายของผูຌป่วยรคจากการดานา สาหตุจากความไมพรຌอมของระบบ Hyperbaric
Chamber ทากับ เ
3) อัตราความพิการของผูຌป่วยรคจากการดานา สาหตุจากความไมพรຌอมของระบบ
Hyperbaric Chamber ทากับ เ
4) ประชาชนและนักทองที่ยวฝัດงอันดามันมีความพึงพอใจตอมาตรฐานความปลอดภัยของ
ชีวิตและการใหຌบริการ
6ี กิจกรรม – วิธีดาเนินการ (Activity)
ตຌนทาง : จัดซือ – จัดจຌางครุภัณฑ์
กลางทาง : จัดสรຌางหຌองครื่อง และหຌองติดตัง Monoplace Hyperbaric Chamber
ปลายทาง : ผูຌป่วยรคจากการดานาในฝัດงอันดามันและอาวไทยขຌาถึงการรักษา
็ี ตัวชีๅวัดกิจกรรม
7.1) พัฒนาศักยภาพศูนย์วชศาสตร์ใตຌนาชายฝัດงอันดามัน ใหຌป็นระดับ แ ในปี 2562
7.2ี รຌอยละผูຌป่วยรคจากการดานาขຌาถึงบริการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูง ภายใน 6 ชั่วมง
รຌอยละ 9เ
7.3) รຌอยละความพึงพอใจของผูຌป่วยที่ขຌารับการรักษาดຌวยออกซิจนแรงดันสูง > 80%
8) ระยะเวลาดาเนินครงการ แ ปี ริ่มตຌนตุลาคม 256แ สินสุดกันยายน 2562
9) งบประมาณ 18,000,000 บาท
แเี สถานที่/พืๅนที่ดาเนินการ :
งานวชศาสตร์ใตຌนา รงพยาบาลวชิระภูก็ต อาภอมือง จังหวัดภูก็ต
11) หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ รงพยาบาลวชิระภูก็ต อาภอมือง จังหวัดภูก็ต
12) ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
พิ่ ม การขຌ า ถึ ง บริ ก ารของผูຌ ป่ ว ยรคจากการด าน าและรคอื่ น ๆที่ จ าป็ น ตຌ อ งรั ก ษาดຌ ว ย
ครื่อง Hyperbaric Chamber สรຌางความชื่อมั่นศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีใหຌกับประชาชนในจังหวัดชายฝัດง
อันดามัน รวมถึงนักทองที่ยวชาวไทยและตางชาติ มั่นใจไดຌวาจะไดຌรับการรักษาที่ดีและหมาะสมที่สุด
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็. ครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย
แนวทางการดาเนินงาน : พัฒนาศรษฐกิจพื่อความมั่นคงของชายแดนใตຌพัฒนามืองศูนย์กลางและ
มืองสาคัญของภาค
ตัวชีๅวัดแนวทาง
: ประชาชนในพืนที่ป้าหมายไดຌใชຌประยชน์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืนฐาน
และไดຌรับบริการ สาธารณสุขภาครัฐอยางครบถຌวนและทั่วถึง
็.1 ครงการพัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยของภาคใต้ชายแดน
แี เหตุผลความจาเป็น
แ.แี ที่มา : นยบายรั ฐบาลกาหนดแนวทางกานแกຌปั ญหาประทศในการบริห ารราชการ
แผนดิน ๑๑ ดຌาน ดยไดຌนายุทธศาสตร์การพัฒนาประทศวาดຌวยความขຌาใจ ขຌาถึงและพัฒนา ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมด็จพระจຌาอยูหัวป็นสาคัญ ใชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียงซึ่งทรงนຌนความพอดี
พอสมแกฐานะ ความมีหตุมีผลและการมีภูมิคุຌมกันมาป็นแนวคิด ใชຌแผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรຌางสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สรຌางความป็นธรรมและลดความหลื่อมลาในสังคม ดยมีวัตถุประสงค์พื่อสงสริมใหຌคนไทยมีสุขภาวะดีตลอด
ชวงชีวิต และพื่อใหຌคนไทยทุกคนขຌาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดຌอยางทั่วถึง
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจรับผิดชอบสอดคลຌองตามนยบาย ขຌอ ๓ การลดความ
หลื่อมลาของสังคมและการสรຌางอกาสขຌาถึงบริการของรัฐ ดຌานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌดຌอยอกาส ผูຌพิการ
ผูຌสูงอายุ สัตรีและด็ก ตรียมความพรຌอมขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ และนยบาย ขຌอ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการ
ดຌานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ดยวางรากฐานใหຌระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร
ในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ ดยไมมีความหลื่อมลาของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการ
ขຌอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริห ารสุขภาพ ดยนຌนการป้องกันรคมากกวารอ
ใหຌป่วยแลຌวมารักษา สรຌางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบ
การจຌางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหຌหมาะสมกับทຌองถิ่น สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางรัฐและอกชน ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทางานระหวาง
ภาคสวนตางๆ ในสังคม
1.๒ี สรุปสาระสาคัญ
ความเร่งด่วน : การจัดบริการและสงสริมสุขภาพดຌานการแพทย์แผนไทย ในภาคใตຌ
ชายแดนพบปัญหา งานบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ถูกจากัดดຌวยรื่อง อาคาร
สถานที่ ทาใหຌความพึงพอใจของผูຌมารับบริการลดนຌอยลง สถานที่ทาการ ณ ปัจจุบัน ป็นสถานที่ใหຌบริการ
พียงชั่วคราวทานัน กิดความไมมั่นคงในสถานที่ และขาดความชื่อมั่น ในการขຌารับบริการของผูຌมารั บ
บริการ ทาใหຌการขຌาถึงบริการของผูຌป่วยลดลง ดังนันงานแพทย์แผนไทยจึงมี ความจาป็นที่จะตຌองมีความ
ร ง ดว นในการด านิ น การดຌา นสถานที่ พื่อ ป็ น การใหຌ บ ริ ก ารแกผูຌ รั บ บริ ก ารอย า งครบวงจร ตามกณฑ์
มาตรฐานของงานแพทย์แผนไทยที่มีกณฑ์กาหนดในสวนมาตรฐานของงานบริการระดับตติยภูมิ ิรงพยาบาล
ทั่วไปี ที่ป็น ตามกณฑ์มาตรฐาน จึงมีอกาสพัฒนาสรຌางคุณคาสมุน ไพรไทยและการแพทย์แผนไทยใหຌ มี
คุณภาพ มาตรฐาน สรຌางรายไดຌ ศรษฐกิจของจังหวัดติบตและรักษาคนสงขลาใหຌมีสุขภาพดีดຌวยครงการ
พัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยของภาคใตຌชายแดน
โี วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.แี พื่อใหຌมีสถานที่สาหรับใหຌบริการการแพทย์แผนไทยแกประชาชนป็นตามมาตรฐานและปลอดภัย
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2.2ี พื่อใหຌมีการจัดขยายบริการการรักษารคฉพาะอยางครบวงจรและบริการสงสริมสุขภาพ
2.3ี พื่อใหຌประชาชนผูຌรับบริการดຌานการแพทย์แผนไทยสามารถขຌาถึงบริการไดຌอยางทั่วถึง
และมีความพึงพอใจในการบริการ
3) เป้าหมายครงการ (Outputs)
ตัวชีๅวัด : การขຌาถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก รวมถึงการใชຌยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิ่มมากขึน
4) กลุม่ เป้าหมายครงการ (Target group)
๓.๑ี กลุมป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกลຌคียง
๓.๒ี ผูຌมีสวนไดຌสวนสีย : ประชาชนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกลຌคียง
5ี ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต (Outputs)
แี อาคารสงสริมสุขภาพและอนกประสงค์ ิแบบแพทย์แผนไทยี ๒ ชัน ที่มีพืนที่พียงพอ
สาหรับการบริการผูຌป่วยและญาติ ที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย ไดຌอยางพียงพอ ทั่วถึง
2) จานวนผูຌมารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานพิ่มมากขึน
3) มีการจัดบริการดຌานการแพทย์แผนไทยที่ครบวงจร
4) มีการจัดบริการการแพทย์ทางลือก การบริการดຌานความสวยงาม ธุรกิจสปา
5) มีการฝຄกอบรมและศึกษาวิจัยดຌานการแพทย์แผนไทย
6) ป็นศูนย์การรียนรูຌ และอบรม หลักสูตรผูຌชวยแพทย์แผนไทย
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1) รຌอยละของผูຌป่ วยนอกไดຌรั บบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางลือกที่ไดຌมาตรฐาน
มากกวารຌอยละ 20
2) จานวนหนวยงานบริการดຌานการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุ ขภาพชุมชนขตมืองพิ่มขึนปีละ
1 หนวยงาน
3ี จ านวนงานวิ จั ย งานพั ฒ นาของบุ คลากรดຌา นการแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ทางลื อ ก
พิ่มขึนปีละ 2 รื่อง
4) ผูຌสูงอายุในชุมชนที่ป็นรคขຌอขาสื่อม ไดຌรับการดูแลรักษาดຌวยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานรຌอยละ 50
6) กิจกรรม - วิธีดาเนินการ (Activity)
มาตรการที่ แ : ความขຌมแข็งของการบริหารและการจัดการพื่อการขับคลื่อนพืนที่ ฐานราก
อยางยั่งยืน
แี จัดทาแผนงานบูรณาการพัฒนามืองสมุนไพรภายใตຌแผนพัฒนาจังหวัด
2ี จัดตังคณะกรรมการครงการมืองสมุนไพรระดับจังหวัด
3ี จัดทาฐานขຌอมูลดຌานสมุนไพรผูຌปลูก /ผูຌจาหนายสมุนไพรของจังหวัด
4ี ศึกษาความตຌองการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในพืนที่จังหวัดมืองสมุนไพร
มาตรการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกระดับมูลคาผลผลิตใหຌสูงขึน และใหຌมี
การชื่อมยงแหลงปลูกและแหลงผลิตในพืนที่
แี พัฒนาคุณภาพรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูมาตรฐาน GMP
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๒๖๐
2ี ส ง สริ ม ใหຌ มี ก ารใชຌ วั ต ถุ ดิบ ที่ ป ลู ก ในพื นที่ พื่อ ส ง สริ มการผลิ ตและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรใหຌมีคุณภาพ
มาตรการที่ 3 : ขยายชองทางการใชຌประยชน์ พิ่มมูลคาและการตลาด ิNon-Therapeutics)
1ี สงสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยดຌานสมุนไพร
2ี ขยายชองทางการตลาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรการที่ 4 : สงสริมการใชຌสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ ิTherapeutics)
1ี พัฒนางานประชาสัมพันธ์ชิงรุก
2ี กาหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื่อใชຌทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ
3) พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือกใหຌไดຌมาตรฐานและครบวงจร
4ี พิ่มขีดความสามารถการขຌาถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
7ี ตัวชีๅวัดกิจกรรม
1) มีฐานขຌอมูล ผูຌปลูก/ผูຌจาหนาย สมุนไพรของจังหวัด
2) มีขຌอมูลความตຌองการวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัด
3) มีกลุมแกนนาดຌานสมุนไพร อยางนຌอยจังหวัดละ 1 กลุม
4) มีรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรียมการขຌาสูมาตรฐาน GMP
5) จัดตัง Shop/ Outlet อยางนຌอย 1 แหง
6) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื่อพิ่มมูลคาดยการบูรณาการรวมกับภาคีครือขาย อยาง
นຌอยจังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์
7) บุคลากรผูຌกี่ยวขຌองดຌานการจัดการสมุนไพรไดຌรับการอบรมดຌานแผนธุรกิจ ิBusiness plan)
8) การจัดซือครุภัณฑ์สนับสนุนบริการการแพทย์แผนไทยป็นไปตามมาตรฐาน
8) ระยะเวลาดาเนินการครงการ
ตุลาคม 256แ – กันยายน 2562
้ี งบประมาณ 24,807,000 บาท
10ี สถานที่/พืๅนทีด่ าเนินการ
แี จังหวัดปัตตานี
11) หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ
1ี รงพยาบาลปัตตานี
2ี รงพยาบาลสมด็จพระยุพราชสายบุรี
แโี ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1) ลดการใชຌยาแผนปัจจุบันที่ป็นอันตรายตอสุขภาพ
2ี ประชาชนในพืนที่ และจั งหวัดใกลຌ คียงไดຌรับ การบริ การที่ส ะดวด รวดร็ ว กิดความ
ปลอดภัยในชีวิต ศรษฐกิจของจังหวัดกิดการขยายตัว กิดการมีสวนรวม ระหวางภาครัฐและอกชน
3ี การใชຌ ส มุ น ไพรไทยในรู ป แบบต า งๆ พิ่ ม ขึ นทั งในดຌ า นส ง สริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น รค
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ประชาชนชาวสงขลาดูแลและพึ่งตนองทางสุขภาพไดຌดຌวยสมุนไพรไทย มูลคา
การคຌาจังหวัดพิ่มขึน
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๒๖๑
็.2 ครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศทางการแพทย์ภาคใต้ชายแดน
แี เหตุผลความจาเป็น
ตามที่รัฐบาลมีนยบาย/แผนงานแกຌไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตຌ พื่อสนับสนุน
การบูรณาการหนวยงานภาครัฐภายใตຌการกากับดูแลของคณะทางานการขับคลื่อนการแกຌไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตຌใหຌมีการบริหารจัดการที่ป็นระบบและมีอกภาพสรຌางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรักษาความสงบรียบรຌอยอานวยความยุติธรรม และใหຌความชวยหลือยียวยาผูຌไดຌรับผลกระทบจาก
หตุการณ์ความไมสงบสงสริมการพัฒนาพืนที่ศรษฐกิจพิศษตามศักยภาพของพืนที่ ดยพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สงสริมการลงทุ นและพิ่มมูลคาผลผลิตทางการกษตร ตลอดจนพัฒนาครงสรຌางพืนฐาน
ควบคูกับการพัฒนาดຌานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตຌใหຌดีขึน
ในจั งหวัดภาคใตຌช ายแดน ประกอบดຌว ยจั งหวัดสงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิว าส สตู ล
มีประมาณ 3.72 ลຌานคน ปัญหาสุขภาพที่สาคัญของภาคใตຌชายแดนที่มีอัตราตายสูง ดຌวยรคมะร็ง หลอด
ลือดสมอง ดຌานอัตราการสียชีวติ ตอประชากร ิ100,000 คนี ของภาคใตຌจากรคความดันลหิตสูงและรค
หลอดลื อ ดสมองพิ่ มขึ นป็ น 49.58 ในปี 2557 ซึ่ งรคหล า นี จะมี ผ ลกระทบทางดຌ า นสุ ข ภาพทาใหຌ
ประชาชนตຌองการใชຌบริการของรงพยาบาลพิ่มสูงมากขึน แตในขณะทีท่ รัพยากรที่มีรองรับการจัดบริการมีไม
พียงพอ สงผลใหຌบริการของรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสภาพแออัด การบริการลาชຌา คอยคิว
นาน ทาใหຌมีคาใชຌจายดຌานสุขภาพที่รัฐใหຌสิทธิครอบคลุมคารักษาพยาบาลตามสิ ทธิหลักประกันสุขภาพถຌวน
หนຌาตຌองใชຌพิ่มมากขึ นทุกปี ประกอบกับ สถานบริ การภาครัฐ ยังขาดครื่องมือรั งสี รักษา จึ งป็นหตุใหຌไม
สามารถใหຌบริการครอบคลุมในทุกปัญหาสุขภาพที่สาคัญ
ดังนัน พื่อใหຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับจานวนผูຌรับบริการที่พิ่มขึน และชื่อมยงการ
ดูแลสุขภาพที่ครบวงจร และพื่อป็นการดูแลผูຌป่วยรคมะร็ง หลอดลือดสมอง ใหຌไดຌรับบริการที่ไดຌมาตรฐาน
มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน จึงไดຌจัดทาครงการพัฒนาบริการที่ป็นลิศทางการแพทย์
โี วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.1ี พื่อชื่อมยงระบบการสงตอผูຌ ป่ว ยทังในประทศและกับประทศมาลซียใหຌไดຌตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับขตศรษฐกิจพิศษ
2.2ี ผูຌ ป่ ว ยรคหลอดลื อดสมอง และรคมะร็ ง สามารถขຌ าถึง บริ ก ารทางการแพทย์ ไ ดຌ
ทันวลาตามกณฑ์
2.3ี ผูຌปว่ ยรคหลอดลือดสมองและรคมะร็ง สามารถมีคุณภาพชีวิตไดຌตามอัตภาพ
3ี เป้าหมายครงการ (Outputs)
3.แี สนับสนุนอุปกรณ์ครื่องมือทางการแพทย์ที่พียงพอและทันสมัย
3.2ี ประชาชนสามารถขຌาถึงการบริการทางการแพทย์ไดຌมากขึน
3.3ี ลดความหลื่อมลาในการขຌาถึงบริการของประชาชนในพืนที่ชายแดนภาคใตຌ
4ี กลุ่มเป้าหมายครงการ (Target group)
ประชาชนในพืนที่ชายแดนภาคใตຌ และพืนที่ชายขอบประทศไทย
5ี ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ(Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต
แี พิ่มการบริการทางการแพทย์ที่ซับซຌอน
2ี อัตราผูຌป่วยพิการซับซຌอนที่ตຌองดูแลตอนื่องไดຌรับการฟื้นฟูสภาพที่รงพยาบาลชุมชน รຌอยละ ๘๐
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๒๖๒
ผลลัพธ์
1ี อัตราการบริการทางการแพทย์ที่ซับซຌอน พิ่มขึนรຌอยละ 20
2ี รຌอยละของผูຌป่วยมะร็ง และรคหลอดลือดสมองมีคุณภาพชีวิตดีขึน
3ี อัตราขຌอรຌองรียนกี่ยวกับการรอคิวการบริการลดลงหรือไมมี
6ี กิจกรรม -วิธีดาเนินการ(Activity)
กิจกรรมต้นทาง
แี จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ใหຌพียงพอและทันสมัย
กิจกรรมกลางทาง
1ี ขยายการบริการแกประชาชนครอบคลุมพืนที่ภาคใตຌชายแดน
2ี ขยายบริการชิงรุกแกคนไทยและชาวตางชาติ
3ี พัฒนาศูนย์ประสานงานและรับสงตอระหวางประทศ
4ี ซຌอมแผนการรับและสงตอระหวางประทศ
5ี พัฒนากาลังคนดຌานสุขภาพ และพัฒนาครือขายกาลังดຌานสุขภาพ
กิจกรรมปลายทาง
1ี พัฒนาชุมชนป็นชุมชนรอบรูຌดຌานสุขภาพ ิHealth Literate Communitiesี
2ี พัฒนาครือขายการใหຌบริการและระบบการสงตอที่มีคุณภาพไดຌมาตรฐาน
๓ี ขยายบริการชิงรุกในการดูแลผูຌป่วยระยะกลางที่มีปัญหาภาวการณ์จ็บป่วยซับซຌอนที่ตຌอง
ดูแลตอนื่องและการฟื้นฟูสภาพรางกายใหຌกลับขຌาสูภาวะปกติ
7ี ตัวชีๅวัดกิจกรรม
แี รຌอยละการชื่อมยงระบบการสงตอผูຌป่วยทังในประทศและกับประทศมาลซียใหຌไดຌตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับขตศรษฐกิจพิศษมากขึน
2ี ผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง และรคมะร็ง สามารถขຌาถึงบริการทางการแพทย์ไดຌทันวลา
ตามกณฑ์
3ี ผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองและรคมะร็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีพิ่มมากขึน
4ี อัตราการใหຌบริการทางการแพทย์ที่ซับซຌอนพิ่มขึน รຌอยละ 2เ
่ี ระยะเวลาดาเนินการครงการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
9ี งบประมาณ แ4,390,000 บาท
แี สสจ. สงขลา
348,057,000 บาท
2) สสจ.สตูล
แแุแ5เุเเเ บาท
10) สถานที่/พืๅนทีด่ าเนินการ
๑ี ปรับปรุงอาคาร รงพยาบาลสุไหงก-ลก
1.1) รพ.สุไหงก-ลก อาภอสุไหงก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๒ี จัดซืๅอครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๒.๑ี รงพยาบาสุไหงก-ลก รงพยาบาลตากใบ และรงพยาบาลระแงะ จังหวัด
นราธิวาส
11) หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
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๒๖๓
แโี ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
12.1) สริมสรຌางขีดความสามารถของจังหวัดในการป็นศูนย์ความป็นลิศทางการแพทย์ ใน
ขตศรษฐกิจพิศษ ิexcellence medical center in international border city ) ที่มีการพัฒนาการ
รักษาพยาบาลและความปลอดภัยป็นมืองแหงความทันสมัยการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีมาตรฐาน
12.2) ประชาชนในพืนที่จังหวัดนราธิวาส และใกลຌคียง และชาวมาลซียหรือชาวตางชาติ
ไดຌรับความสะดวกในการใหຌบริการทางการแพทย์ ดยไมตຌองไปรักษาไกลบຌาน
็.ใ ครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ
แี เหตุผลความจาเป็น
จังหวัดชายแดนภาคใตຌ ป็นพืนที่พิศษซึ่งมีปั ญหาสถานการณ์ความไมสงบ ที่กิดขึนอยาง
ตอนื่อง ตังแตปี 2547 ป็นตຌนมา ป็นรื่องที่มีผลกระทบตอความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชนทัง
ในพืนที่ และดยรวม แนวทางการแกຌไขปัญหาจาป็นตຌองใชຌการสรຌางความขຌาใจกับทุกภาคสวน พื่อป็นพลัง
สรຌางสรรค์รวมกันในการคลี่คลายปัญหาใหຌกิดความสมานฉันท์ และไวຌวางใจตอกันในระดับ ที่จะกือกูลตอ
การพัฒนา ทังดຌานสังคม ศรษฐกิจ การมือง และวัฒนธรรม รัฐบาลกาหนดนยบายสริมสรຌางสันติสุขใน
พืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตຌ ตามยุทธศาสตร์ซึ่งนຌอมนายุทธศาสตร์พระราชทาน ขຌาใจ ขຌาถึง พัฒนา และ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
การพัฒ นาทางการแพทย์ ที่ทัน สมัยและมีมาตรฐานระดับสากล ดยฉพาะการดูแลผูຌ ป่ ว ย
ฉุกฉิน แมຌไดຌรับการสนับสนุนอาคารผูຌป่วยจากกระทรวงสาธารณสุข แตยังขาดครุ ภัณฑ์และครื่องมือทางการ
แพทย์พื่อพัฒนาใหຌป็นศูนย์ฉพาะทางที่จาป็นสาหรับประชาชนใน จังหวัดชายแดนใตຌ มีบริบทที่แตกตางกัน
ในการดารงชีวิต ซึ่งปัญหาที่พบในการใหຌบริการดຌานสาธารณสุข ประชาชนในจังหวัดชายแดนใตຌ คือการไม
ยินยอมดินทางไปรับการรักษานอกพืนที่ ซึ่งแมຌ จะสูญสียชีวิต อาศัยศักยภาพ และอกาสการพัฒนา ศูนย์
ชี่ยวชาญฉพาะทางในระดับรงพยาบาลศูนย์ พื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ซึ่งการ
พัฒนางานบริการดຌานสาธารณสุข ดยฉพาะระบบการดูแลผูຌป่วยที่ไดຌรับบาดจ็บจากสถานการณ์ความไมสงบ
และการขຌาถึงบริการทีไ่ มมีความหลื่อมลา พื่อใหຌผูຌป่วยไดຌรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที ปลอดภัย ตังแต ณ จุด
กิดหตุ จนถึงการผาตัดรักษา การดูแลรักษาในรงพยาบาลดຌวยครื่องมือที่มีความพรຌอม และฟื้นฟูสภาพ จึง
จาป็นตຌองไดຌรับการสนับสนุนงบประมาณ
โี วัตถุประสงค์ครงการ (Outcomes)
2.1ี ประชาชนมีสุขภาพดี
2.2ี ลดความหลื่อมลาในการขຌาถึงบริการ
2.3ี ยกระดับบริการทางการแพทย์ใหຌป็นศูนย์ชี่ยวชาญฉพาะทางใหຌบริการประชาชนใน
จังหวัดชายแดนใตຌ
2.4ี มีการวิจัยดຌานการบาดจ็บจากกสถานการณ์ความไมสงบ
2.5ี ยกระดับบริการทางการแพทย์ใหຌป็นศูนย์ชี่ยวชาญฉพาะทางใหຌบริการประชาชนใน
จังหวัดชายแดนใตຌ
ใี เป้าหมายครงการ (Outputs)
3.1ี ผูຌไดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ความไมสงบไดຌรับการรักษาที่รวดร็ว
3.2ี มีระบบฐานขຌอมูล WAR SURGERY ระดับประทศ
3.3ี อัตราการสงตอผูຌป่วยจากสถานการณ์ลดลง
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๒๖๔
4ี กลุม่ เป้าหมายครงการ (Target group)
4.1ี รงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใตຌ
4.2ี ประชาชน/จຌาหนຌาที่ในพืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใตຌ
5ี ตัวชีๅวัดเป้าหมายครงการ (Outputs) และตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต
แี อัตรา Preventable Death ≤ 2
2ี อัตราการสียชีวิตของผูຌป่วยจากสถานการณ์นຌอยกวา รຌอยละ 2เ
ผลลัพธ์
1ี ประชาชนมีสุขภาพดี
2ี ลดความหลื่อมลาในการขຌาถึงบริการ
3) ผูຌไดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ความไมสงบไดຌรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
4ี ยกระดับบริ การทางการแพทย์ ใหຌ ป็ นศูน ย์ ชี่ยวชาญฉพาะทางใหຌ บริ การประชาชนใน
จังหวัดชายแดนใตຌ
6ี กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (Activity)
กิจกรรมต้นทาง : จัดซือครุภัณฑ์พื่อรองรับการใหຌบริการของหຌองอุบัติหตุฉุกฉินใหຌพียงพอ
กับความตຌองการและการใชຌบริการของประชาชน
กิจกรรมกลางทาง : ปรับปรุงหຌองผาตัด รงพยาบาลตางๆ ในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตຌ
กิจกรรมปลายทาง : จัดซือครุภัณฑ์พื่อรองรับการใหຌบริการของหຌองอุบัติหตุฉุกฉินใหຌ
พียงพอกับความตຌองการและการใชຌบริการของประชาชน พื่อ ยกระดับบริการทางการแพทย์ใหຌป็นศูนย์
ชี่ยวชาญฉพาะทางใหຌบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนใตຌ
มาตรการที่ แ : Pre-injury การจัดการขຌอมูลผูຌป่วยสถานการณ์และนาขຌอมูลไปใชຌในการ
พัฒนาระดับป็นศูนย์ชี่ยวชาญฉพาะ
แี หนวยบริหารการบาดจ็บจากสถานการณ์ ิWar trauma admin/registry unit )
2) ศูนย์ศึกษาและฝຄกการดูแลผูຌบาดจ็บจากสถานการณ์ ิWar trauma academy center)
สาหรับบุคลากรทุกระดับ
3ี แผนดຌานทรัพยากรบุคคล ิHRD)
4ี ความรวมมือภาคีครือขายที่สูงกวา ิศูนย์แพทย์ทบ.สวนหนຌา . ม.สงขลานครินทร์ี
5ี ศูนย์วิจัยการบาดจ็บจากสถานการณ์ ิResearch center)
6ี ความรวมมือระหวางประทศ ิInternational affiliate)
มาตรการที่ 2 : Pre-hospital การดูแลผูຌป่วยสถานการณ์กอนถึง รพ. และครือขาย
แี ระบบดูแลผูຌบาดจ็บจากสถานการณ์ทางไกลิSmart health telemedicine)
2ี หนวยกูຌชีพฉุกฉิน ิEMS,FR)
2.1ี ความครอบคลุมพืนที่บริการ
2.2ี EMS standardized protocol
2.3ี Standardized dispatch protocol
2.4) Transport protocol
3ี การคลื่อนยຌายทางอากาศ
- Guideline and Protocol – Area
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๒๖๕
4ี EOC และ ICS ทีมบูรณาการ
5ี สรຌางครือขายกับ อปท.
มาตรการที่ 3 : In-hospitalการดูแลผูຌป่วยสถานการณ์ ภายในรงพยาบาล
แี ครงสรຌางและอุปกรณ์ครื่องมือที่มีคุณภาพ พียงพอและทันสมัย ิหຌองฉุกฉิน, จานวนตียง
สามัญ จานวนตียงผูຌป่วยวิกฤติ,หຌองผาตัดี
2ี บุคลากรที่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- Trauma surgical team ready 24 hr.
- ICU care
- Special conditions team (pediatrics, eye,
- complex reconstruction)
- Mental and behavior health and social service
3ี Guideline: Emergency department resuscitative guideline and triage transfer
guideline
4ี Standard operating room and available 24 hr.
มาตรการที่ 4 : Post-acute careการป้องกันและลดพิการ ทังทางรางกายและจิตใจของ
ผูຌป่วยสถานการณ์
แี วชกรรมฟื้นฟู ิRehabilitation)
- Inpatient rehabilitation
- Home rehabilitation
- Special rehabilitation (total amputation of upper/lower extremity)
2ี ทีมยี่ยมบຌาน ิHome health care team)
- Mental and behavior health and social service team
- Wound care team
7ี ตัวชีๅวัดกิจกรรม
7.แี ผูຌไดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ความไมสงบไดຌรับการรักษาที่รวดร็ว
7.2ี มีระบบฐานขຌอมูล WAR SURGERY ระดับประทศ
7.3ี อัตราการสงตอผูຌป่วยจากสถานการณ์ลดลง
่ี ระยะเวลาดาเนินการครงการ
ตุลาคม 256แ - กันยายน 2562
9ี งบประมาณ จานวน 2แ3,508,600 บาท
9.แี จังหวัดนราธิวาส จานวน 50,305,000 บาท
9.2ี จังหวัดยะลา จานวน แเ6,343,4เเ บาท
9.3ี จังหวัดปัตตานี จานวน 56,860,200 บาท
10ี สถานที่/พืๅนทีด่ าเนินการ
สถานบริการสาธารณสุขของภาคใตຌชายแดน
11ี หน่วยงานผู้รับผิดชอบครงการ
11.1ี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
11.2ี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
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๒๖๖
11.3ี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
12ี ผลประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
แ2.แี ระบบการแพทย์ฉุกฉินและระบบตอของภาคใตຌชายแดนมีความพรຌอมในการปฏิบัติการ
ในสถานการณ์สาธารณภัยฉุกฉินและสถานการณ์ความไมสงบอยางมีประสิทธิภาพ
แ2.2ี จังหวัดภาคใตຌชายแดนมีอัตราการพิการและสียชีวิตของผูຌป่วยจากสถานการณ์
ฉุกฉิน และสถานการณ์ความไมสงบความไมสงบลดลง
12.3) ผูຌไดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ความไมสงบ ตารวจ ทหาร ไดຌรับการรักษาที่ ในพืนที่
ไมตຌองสงตอไปรับการรักษาที่อื่น
ผู้ประสานงานครงการ ทร. เ75 44แ 373
แ. ภก.ประวศ หมีดส็น
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
2. นายชาคริต หมีดส็น
นักวิคราะห์นยบายและแผน
3. นายนราธิป จันทรัตน์
นักวิคราะห์นยบายและแผน
*********************
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ภาคผนวก

๒๖๓

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจาปี โ56โ
กิจกรรม
ขัๅนที่ แ จัดทาแผนการตรวจราชการฯิต.ค. – พ.ย. 6แี
แ.แ ประชุม สตร. : - กาหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ
ลขานุการ คกต.ในแตละคณะ
- กาหนดกรอบประด็น แนวทางการตรวจราชการ
1.2 ประชุมรวมกับกรม กอง พื่อจัดทาแนวทางการตรวจราชการปี 2562
(น้นให้กรม/สานักที่กี่ยวข้องตรียม Template ตัวชีๅวัดละประดในให้
พร้อม)

กาหนดวลา

ผูຌรับผิดชอบ

สัปดาห์ 1-2 ต.ค. 61 สตร. ,กองตรวจฯ ,
กรมวิชาการ
สัปดาห์ 16 ต.ค.61 สตร. ,กองตรวจฯ,
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.

แ.3 รวบรวมรายชื่อจัดทาคาสั่ง คกต. / คกต.แตละคณะประชุมพื่อกาหนด
รายละอียดประด็น/แนวทางการตรวจราชการ

ต.ค.-พ.ย. 6แ

กองตรวจฯ ,คกต.

แ.4 ประชุมตรียมพรຌอมชีแจงแนวทางการตรวจราชการของแตละคณะ
ิพื่อพิจารณารวมกัน พิ่มติมี
แ.5 สนอแผนการตรวจราชการปี 2562 ตอปลัดกระทรวงฯ พื่ออนุมัติแผน

แ3 พ.ย.6แ

ประธาน และลขานุการ
คกต. 4 คณะ
หัวหนຌาผูຌตรวจฯ

16 พ.ย. 6แ

แ.6 ประสานจัดตรียมทีม และตรียมความพรຌอมผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการและ
นิทศงาน

พ.ย.- ธ.ค. 6แ

แ.7 จัดทาคาสั่งแตงตังผูทຌ าหนຌาที่ตรวจราชการและนิทศงานระดับกรม และ
หนวยงานใน สป. รวมทังผูຌรวมทีมตรวจฯ จากขต/จังหวัด ิสป.ี

ต.ค-พ.ย.6แ

กองตรวจฯ,ขต
สุขภาพที่ แ-แ2,
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.
กองตรวจฯ

1.8 จัดทาคูมือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี
2562
แ.9 ประชุมชีแจงแผนการตรวจราชการ ประจาปี 2562 ิVDO Conferenceี

พ.ย.-ธ.ค. 61

กองตรวจฯ

20 พ.ย. 61

สตร. / กองตรวจฯ

แ.10 การประชุมชีแจงและตรียมความพรຌอมในการตรวจราชการของขต
สุขภาพที่ แ-แ2
1.11 กรมวิชาการและสานักที่กี่ยวขຌองอบรมตรียมความพรຌอมของผูຌตรวจ
ราชการกรม ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการและทีมสนับสนุนการตรวจราชการ
ขัๅนที่ โ ดาเนินการตรวจราชการฯ
2.แ การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ิ อยางนຌอย 2 ครัง/ปี ี
รอบที่ แ ิไตรมาส แ-2ี
รอบที่ 2 ิไตรมาส 3-4ี
ขัๅนที่ ใ รายงานผลการตรวจราชการฯ
3.แ รายงานผลการตรวจราชการฯ ปีละ 2 รอบ
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2เ พ.ย.-แ4 ธ.ค. 6แ ขตสุขภาพที่
แ-แ2
2เ พ.ย.-แ4 ธ.ค. 6แ กรมวิชาการและ
สานักใน สป.

ธ.ค.6แ-มี.ค.62
พ.ค.-ส.ค.62

ทีมตรวจราชการ
ทีมตรวจราชการ

๒๖๔
กิจกรรม
กาหนดวลา
ผูຌรับผิดชอบ
ิแี ทีมตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจราชการสนอตอหัวหนຌาทีม รอบ แ: ธ.ค.6แ-มี.ค.62 ทีมตรวจราชการ
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการสร็จสินในแตละรอบหรือแตละไตรมาส
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.62
ิตามความหมาะสมของประด็นตรวจราชการี
ิ2ี หัวหนຌาทีมตรวจราชการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการสนอ
ตอผูຌบริหารภายใน แ5 วัน ภายหลังการตรวจราชการสร็จสินในแตละรอบ

รอบ แ : ม.ย.62
รอบ 2 : ส.ค.62

ผูຌตรวจราชการ
กระทรวง

ิ3ี หัวหนຌางานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ ิตก.แ,2,3 ี
สงใหຌกองตรวจราชการ พื่อสงใหຌ คกต. แตละคณะ ประมวลผลในภาพรวม
ประทศ

รอบ แ ภายใน 2เ
ม.ย.62
รอบ 2 ภายใน แ5
ส.ค. 62
รอบ แ : ม.ย.62
รอบ 2 : ส.ค.62
รอบ แ : ม.ย.-พ.ค.62
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.62

หัวหนຌางานตรวจ
ราชการ

ิ4ี กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน พื่อประมวลผลในภาพรวม
ประทศ
ิ5ี คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ิคกต.ี พิจารณา กลั่นกรอง
ประมวล สรุป และจัดทาขຌอสนอชิงนยบาย จากผลการตรวจราชการใน
ภาพรวมประทศ
3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ิหมายหตุ สรุปผลรอบที่ 1 จัดภายในกระทรวงฯ
สรุปผลรอบที่ 2 จัดภายในกระทรวงฯ ิVDO Conferenceี
3.3 สนอขຌอสนอชิงนยบายตอผูຌบริหาร
3.4 จัดทาอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2562 และผยแพร
4. การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
4.แ ทบทวนและปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการขับคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 ประชุมคณะกรรมการขับคลื่อนระบบการตรวจราชการ
หมายเหตุ ประด็นสาคัญที่ขบั คลื่อน ไดຌแก
1. ระบบการจัดทาแผนแนวทางการตรวจราชการ
2. ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ
(ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
- การจัดตรียมทีมและตรียมความพรຌอมของผูຌทาหนຌาที่ตรวจ
ราชการ/ผูนຌ ิทศงาน ของกรม/หนวยงานที่กี่ยวขຌอง
- การพัฒนาศักยภาพผูຌทาหนຌาทีต่ รวจราชการ/สนับสนุนการ
ตรวจราชการ ิดานินการดย กองตรวจราชการี
- การพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศสนับสนุนการตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจราชการ
คกต.

รอบ แ : 8 พ.ค. 62 กองตรวจราชการ
รอบ 2 : แเ ก.ย.62
รอบ แ : พ.ค.62
รอบ 2 : ก.ย.62
รอบ แ : มิ.ย.62
รอบ 2 : ต.ค.62

กองตรวจราชการ

แ-แเ ต.ค. 6แ

กองตรวจราชการ

ไตรมาสละ แ ครัง

กองตรวจฯ
คกก.ขับคลื่อนฯ

คกต./กองตรวจฯ
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กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 รอบที่ แ และ โ
เขต
กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
สุขภาพ
จังหวัด
รอบที่ แ
ที่
แ
ชียงราย
9-11 มกราคม 2562
พะยา
16-18 มกราคม 2562
แมฮองสอน
23-25 มกราคม 2562
นาน
30 มกราคม-แ กุมภาพันธ์ 2562
ชียงใหม
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
ลาปาง
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
ลาพูน
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
แพร
27 กุมภาพันธ์-แ มีนาคม 2562
2
ตาก
22-24 มกราคม 2562
27-28 กุมภาพันธ์- แ มีนาคม 2562
สุขทัย
อุตรดิตถ์
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
พิษณุลก
แ3-แ5 มีนาคม 2562
พชรบูรณ์
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
3
กาแพงพชร
6-8 มีนาคม 2562
ชัยนาท
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
นครสวรรค์
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
พิจิตร
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
อุทัยธานี
แ6-แ8 มกราคม 2562
4
นนทบุรี-ปทุมธานี
2แ-25 มกราคม 2562
อยุธยา-อางทอง
28 มกราคม-แ กุมภาพันธ์ 2562
สระบุรี-นครนายก
4-8 กุมภาพันธ์ 2562
ลพบุรี-สิงห์บุรี
แ1-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
5
สมุทรสงคราม
9-แแ มกราคม 2562
ราชบุรี
แ6-แ8 มกราคม 2562
สมุทรสาคร
23-25 มกราคม 2562
นครปฐม
3เ มกราคม-แ กุมภาพันธ์ 2562
ประจวบคีรีขันธ์
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
กาญจนบุรี
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
พชรบุรี
27 กุมภาพันธ์ – แ มีนาคม 2562
สุพรรณบุรี
6-8 มีนาคม 2562
6
ปราจีนบุรี
แ7-แ9 ธันวาคม 256แ
สมุทรปราการ
24-26 ธันวาคม 256แ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ โ
29-3แ พฤษภาคม 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
12-14 มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
10-12 กรกฎาคม 2562
19-21 มิถุนายน 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
7-9 สิงหาคม 2562
แ7-2แ มิถุนายน 2562
24-28 มิถุนายน 2562
แ-5 กรกฎาคม 2562
8-แ2 กรกฎาคม 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
3แ กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562
27-29 พฤษภาคม 2562
3-5 มิถุนายน 2562
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เขต
สุขภาพ
ที่

7

8

9

แเ

แแ

แ2

จังหวัด

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ แ

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ โ

ฉะชิงทรา
ชลบุรี
ตราด
ระยอง
จันทบุรี
สระแกຌว
มหาสารคาม
รຌอยอ็ด
ขอนแกน
กาฬสินธุ์
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
ลย
สกลนคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ยสธร
อานาจจริญ
ศรีสะกษ
พังงา
กระบี่
ภูก็ต
ระนอง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นราธิวาส
ยะลา

7-9 มกราคม 2562
แ4-แ6 มกราคม 2562
2แ-23 มกราคม 2562
28-3เ มกราคม 2562
แแ-แ3 กุมภาพันธ์ 2562
25-27 กุมภาพันธ์ 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
6-8 มีนาคม 2562
แ3-แ5 มีนาคม 2562
9-แแ มกราคม 2562
แ6-แ8 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
6-7 มีนาคม 2562
แ6-แ8 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
แ6-แ8 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
6-8 มีนาคม 2562
9-แแ มกราคม 2562
แ6-แ8 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
3เ มกราคม-แ กุมภาพันธ์ 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – แ มีนาคม 2562
26-28 ธันวาคม 256แ
9-แแ มกราคม 2562

แเ-แ2 มิถุนายน 2562
แ7-แ9 มิถุนายน 2562
24-26 มิถุนายน 2562
แ-3 กรกฎาคม 2562
8-แเ กรกฎาคม 2562
22-24 กรกฎาคม 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
3แ กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
แ7-แ9 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
29-3แ พฤษภาคม 2562
5-7 มิถุนายน 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562
26-28 มิถุนายน 2562
3-5 กรกฎาคม 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
แ2-แ4 มิถุนายน 2562
แ9-2แ มิถุนายน 2562

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เขต
สุขภาพ
ที่

จังหวัด
ปัตตานี
พัทลุง
ตรัง
สตูล
สงขลา

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ แ

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ โ

แ6-แ8 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
3เ มกราคม – แ กุมภาพันธ์ 2562
แ3-แ5 กุมภาพันธ์ 2562
2เ-22 กุมภาพันธ์ 2562

26-28 มิถุนายน 2562
แเ-แ2 กรกฎาคม 2562
แ7-แ9 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
7-9 สิงหาคม 2562

หมายหตุ : กาหนดการอาจมีการปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ562
ิInspection Guidelineี
คณะที่ .... : …………………………………………………………..
หัวข้อ ....................................................................................................................................……..............…
ตัวชีวัด : ิตัวชีวัดภายใตຌหัวขຌอี .........................................................................................................
คานิยาม...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ..................................................
สูตรคานวณตัวชีๅวัด ิกรณีวัดเชิงปริมาณี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ป้าหมาย

มาตรการดานินงาน
ในพืนที่
ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ แ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตຌองการ

9 ดือน

12 ดือน

ประด็นการตรวจราชการที่มุงนຌน รอบ 2

Small Success
3 ดือน

6 ดือน

แหล่งข้อมูล
ตัวชีๅวัด ิหลัก/ย่อยี

ระบบ/วิธีการรายงาน/เครื่องมือ

แ................................................
โ.................................................
ใ.................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรม........................ สานัก/กอง...............................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน/URL
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ผู้ประสานงานตัวชีๅวัด
ชื่อ-สกุล

ตาแหนง/หนวยงาน
ตาแหนง.........................
สานัก/กอง.....................

Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….

ตาแหนง.........................
สานัก/กอง.....................

Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address

ตาแหนง/หนวยงาน

หมายลขทรศัพท์/
e-mail address

ตาแหนง.........................
สานัก/กอง.....................

Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….

ตาแหนง.........................
สานัก/กอง.....................

Tel. ............................
Mobile…………………….
e-mail : …………………….

ประด็นที่รับผิดชอบ

ประด็นที่รับผิดชอบ

หมายหตุ สามารถพิ่มติมรายละอียดอื่นๆที่สาคัญละจาป็นได้ตามดุลยพินิจของ คกต. ตละคณะ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละ
ประเดในี
ลาดับ

ตัวชีวัด

รายการขຌอมูล

อาภอ 1

อาภอ 1

ิขຌอมูล ณ
ิขຌอมูล ณ
วันที่รับตรวจี วันที่รับตรวจี

ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ
ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ

อาภอ อาภอ
...... ..........

ภาพรวม
จังหวัด

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ แ ณ ไตรมาส แ
ิข้อมูล ณ
ิขຌอมูล ต.ค. – ธ.ค.61ี
วันที่รับตรวจี - รอบ โ ณ ไตรมาส โ
ิขຌอมูล ต.ค.61 – มี.ค.62ี

4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
..................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดานินการตอ
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6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
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แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละ
ประเดในี
ลาดับ ตัวชีวัด รายการขຌอมูล

จว.1

รอบ แ
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.6แ-มี.ค.62
รอบ โ
ข้อมูล ้ เดือน
ต.ค.6แ-มิ.ย.62

จว.1

รอบ แ
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.6แ-มี.ค.62
รอบ โ
ข้อมูล ้ เดือน
ต.ค.6แ-มิ.ย.62

ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ
ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สำหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ แ
-รอบ แ ข้อมูล ณ ไตรมาส แ
ข้อมูล 6 เดือน
ิขຌอมูล ต.ค. – ธ.ค.6แี

ต.ค.6แ-มี.ค.62
รอบ โ
-รอบ โ ข้อมูล ณ ไตรมาส โ
ข้อมูล ้ เดือน ิขຌอมูล ต.ค.6แ – มี.ค.62ี
ต.ค.6แ-มิ.ย.62

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาใหຌการดานินงาน
ไมบรรลุวตั ถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

274
แบบ ตก. 3

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕6โ
เขตตรวจราชการที่ ………. รอบที่……..... จังหวัด………………………………

ลาดับ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ

ผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................
(............................................................ี
ตาแหนง................................................
ขตสุขภาพที่........
วันที่...............................................
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ แ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
หัวข้อ Mother & Child Health
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชีวัด : 2) ระดับความสาร็จของการพัฒนาการด็ก ตามกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวัด Process indicator ิPI) 2.4ี รຌอยละ 60 ของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย
TEDA4I
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา แลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
 รอบที่ แ : พัฒนากลไกและระบบการกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ TEDA4I
แี การติดตาม สงสริม ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใหຌมีความรูຌทักษะที่พียงพอ
ตอการประมินพื่อกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ี ระบบการติดตามด็กพัฒนาการลาชຌาขຌาสูบริการและมารับบริการกระตุຌนพัฒนาการอยางตอนื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3ี การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC และขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รอบที่ โ : ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา ไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
1) ระบบการติดตามด็กพั ฒ นาการล าชຌา ขຌาสู บ ริ การและมารั บ บริ การกระตุຌน พัฒ นาการอย า ง
ตอนื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2) การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC และขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) การรายงานผลขຌอมูลด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบว ามีพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) การยี่ยมสริมพลังการดานินงานตามแผนฯ และสงคืนขຌอมูลแกพืนที่
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Small Success
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แี บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ไดຌ รั บ การ
พัฒนาศักยภาพใหຌมีความรูຌ ทักษะการ
ประมินและกระตุຌนพัฒนาการด็กที่มี
พั ฒ นาการล า ชຌ า ดຌ ว ยคู มื อ TEDA4I
รวมทังทักษะการสื่อสารกับผูຌปกครอง
2ี ระบบการติ ด ตามด็ ก พั ฒ นาการ
ลาชຌาขຌาสูบริการ

ผลการดาเนินงาน

 มี  ไม่มี
ิอยางไรี.............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิอยางไรี.............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................

3ี ระบบการติ ด ตามด็ ก พั ฒ นาการ  มี  ไม่มี
ลาชຌาใหຌมารับบริการกระตุຌนพัฒนาการ ิอยางไรี.............................................................................
อยางตอนื่อง
..........................................................................................
............................................................................................
6. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับ
ตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดานินการตอ

8. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
9. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ดือน/ปี..................................................................................
ทร..................................... e-mail………………………………………
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ แ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
หัวข้อ Mother & Child Health
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชีวัด : 2) ระดับความสาร็จของการพัฒนาการด็ก ตามกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวัด Process indicator ิPI) 2.4ี รຌอยละ 60 ของด็กพัฒนาการลาชຌาไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ใ. ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา แลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
 รอบที่ แ : พัฒนากลไกและระบบการกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ TEDA4I
แี การติดตาม สงสริม ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใหຌมีความรูຌทักษะที่พียงพอ
ตอการประมินพื่อกระตุຌนพัฒนาการดยใชຌคูมือ TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ี ระบบการติดตามด็กพัฒนาการลาชຌาขຌาสูบริการและมารับบริการกระตุຌนพัฒนาการอยางตอนื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3ี การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC และขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รอบที่ โ : ด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌา ไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
1) ระบบการติดตามด็กพั ฒ นาการล าชຌา ขຌาสู บ ริ การและมารั บ บริ การกระตุຌน พัฒ นาการอย า ง
ตอนื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2) การบันทึกขຌอมูลในระบบ HDC และขຌอมูลด็กพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌรับการกระตุຌนพัฒนาการ
ดຌวย TEDA4I
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) การรายงานผลขຌอมูลด็กปฐมวัยที่ไดຌรับการคัดกรองแลຌวพบวามีพัฒนาการลาชຌาแลຌวไดຌ รับการ
กระตุຌนพัฒนาการดຌวย TEDA4I
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) การยี่ยมสริมพลังการดานินงานตามแผนฯ และสงคืนขຌอมูลแกพืนที่
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Small Success
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แี บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ไดຌ รั บ การ
พัฒนาศักยภาพใหຌมีความรูຌ ทักษะการ
ประมินและกระตุຌนพัฒนาการด็กที่มี
พั ฒ นาการล า ชຌ า ดຌ ว ยคู มื อ TEDA4I
รวมทังทักษะการสื่อสารกับผูຌปกครอง
2ี ระบบการติ ด ตามด็ ก พั ฒ นาการ
ลาชຌาขຌาสูบริการ

ผลการดาเนินงาน

 มี  ไม่มี
ิอยางไรี.............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิอยางไรี.............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................

3ี ระบบการติ ด ตามด็ ก พั ฒ นาการ  มี  ไม่มี
ลาชຌาใหຌมารับบริการกระตุຌนพัฒนาการ ิอยางไรี.............................................................................
อยางตอนื่อง
..........................................................................................
............................................................................................
6. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......
็. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาใหຌการดานินงาน
ไมบรรลุวตั ถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ
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่. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................................
้. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
........................................................................................................................................... .............................
........................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ดือน/ปี..................................................................................
ทร................................... e-mail…………………………………………
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Planี สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชีวัด : 10ี อัตราการฆาตัวตายสาร็จ ไมกิน 6.3 ตอประชากรแสนคน
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ประชากรกลุมสี่ยงขຌาถึงบริการสุขภาพจิต และไดຌรับการดูแลที่หมาะสม
3.1 ผูຌป่วยรคซึมศรຌาไดຌรับการดูแลตามมาตรฐานจากหนวยบริการตอนื่องอยางนຌอย 6 ดือน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3.2 ผูຌพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทารຌายตัวองซา ในระยะวลา 1 ปี ิ365 วันี
.......................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................................................................
3.3 ผูຌป่วยรคสมาธิสันขຌาถึงบริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจากปีที่ผานมา
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.4 ผูຌป่วยรคติดสุราขຌาถึงบริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจากปีที่ผานมา
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
 รอบที่ แ
1) บริการจิตวชรงดวน ิacute careี ในรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแหง
1.1) ผังไหลและทะบียนการดูแลผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ในระบบบริการรงดวนในหนวยบริการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2) ระบบการจัดบริการจิตวชไดຌมาตรฐานในรงพยาบาลทุกระดับ
2.1ี การประมินตนองและแผนการพัฒนาระบบบริการจิตวชใหຌมีระดับสูงขึน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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2.2) การใชຌปรแกรม 3สื ในการฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ ดยบูรณา
การกับกลไกทຌองถิ่น
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 รอบที่ โ
1) พัฒนาการขຌาถึงบริการ ในผูຌพยายามฆาตัวตายและผูຌป่วยรคจิตวชที่สี่ยงตอการฆาตัวตาย และดูแล
ตอนื่องใหຌอาการอยูในระยะสงบ
1.1) ผังไหลและทะบียนการดูแลผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ในระบบบริการรงดวนในหนวยบริการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.2ี การประมินตนองและแผนการพัฒนาระบบบริการจิตวชใหຌมีระดับสูงขึน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.2) มีการดูแลผูຌที่พยายามฆาตัวตาย ดຌวยปรแกรม PST (Problem Solving Therapy) ในหนวย
บริการสาธารณสุข
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2) บูรณาการปรแกรมฝ้า ระวังและป้องกันการฆาตัวตาย ิ3สืี ชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาภอ ิพชอ.ี มุงนຌนพืนที่ที่มีปัญหาอัตราการฆาตัวตายสูง
2.1) การใชຌปรแกรม 3สื ในการฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ ดยบูรณา
การกับกลไกทຌองถิ่น
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.2ี ระบบการติดตามตอนื่อง
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Small Success
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลการดาเนินงาน
แี หนวยบริการระดับ A - M1 มีบริการจิตวช  มี  ไม่มี
ที่มีมาตรฐานในระดับ 1
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
2ี หนวยบริการระดับ M2 – F3 มีบริการจิตวช  มี  ไม่มี
ที่มีมาตรฐานในระดับ 1
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3ี หน ว ยบริ ก ารในขตสุ ข ภาพมี บ ริ ก าร
ติดตามดูแ ลต อนื่ อ งผูຌ พยายามฆา ตัว ตาย
และมีการบันทึกขຌอมูลในครงสรຌาง มาตรฐาน
ขຌอมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม)
4ี หนวยบริการระดับ A - M2 มีระบบ
บริ ก ารจิ ต วชร ง ด ว นตามบริ บ ทและ
สอดคลຌองกับแนวทางการจัดบริการ acute
care
5ี มี กิ จกรรมและการใชຌ ปรแกรม 3สื
ส าหรั บประชาชนกลุมสี่ ยง ิกลุมที่มี ปั ญหา
ครอบครัว และศรษฐกิจี ในพืนที่สี่ยงตอการ
ฆาตัวตาย

ผลการดาเนินงาน

 มี  ไม่มี
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................

6. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ น ความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
็. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดานินการตอ
่. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
้. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ดือน/ปี..................................................................................
ทร..................................... e-mail………………………………………
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ิService Planี สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชีวัด : 10ี อัตราการฆาตัวตายสาร็จ ไมกิน 6.3 ตอประชากรแสนคน
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ใ. ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ประชากรกลุมสี่ยงขຌาถึงบริการสุขภาพจิต และไดຌรับการดูแลที่หมาะสม
3.1 ผูຌป่วยรคซึมศรຌาไดຌรับการดูแลตามมาตรฐานจากหนวยบริการตอนื่องอยางนຌอย 6 ดือน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3.2 ผูຌพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทารຌายตัวองซา ในระยะวลา 1 ปี ิ365 วันี
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.3 ผูຌป่วยรคสมาธิสันขຌาถึงบริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจากปีที่ผานมา
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.4 ผูຌป่วยรคติดสุราขຌาถึงบริการสุขภาพจิตพิ่มขึนจากปีที่ผานมา
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
 รอบที่ แ
1) บริการจิตวชรงดวน ิacute careี ในรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแหง
1.1) ผังไหลและทะบียนการดูแลผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ในระบบบริการรงดวนในหนวยบริการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2) ระบบการจัดบริการจิตวชไดຌมาตรฐานในรงพยาบาลทุกระดับ
2.1ี การประมินตนองและแผนการพัฒนาระบบบริการจิตวชใหຌมีระดับสูงขึน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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2.2) การใชຌปรแกรม 3สื ในการฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ ดยบูรณา
การกับกลไกทຌองถิ่น
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 รอบที่ โ
1) พัฒนาการขຌาถึงบริการ ในผูຌพยายามฆาตัวตายและผูຌป่วยรคจิตวชที่สี่ยงตอการฆาตัวตาย และดูแล
ตอนื่องใหຌอาการอยูในระยะสงบ
1.1) ผังไหลและทะบียนการดูแลผูຌป่วยจิตวช/ ยาสพติด ในระบบบริการรงดวนในหนวยบริการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.2ี การประมินตนองและแผนการพัฒนาระบบบริการจิตวชใหຌมีระดับสูงขึน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.3) มีการดูแลผูຌที่พยายามฆาตัวตาย ดຌวยปรแกรม PST (Problem Solving Therapy) ในหนวย
บริการสาธารณสุข
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2) บูรณาการปรแกรมฝ้า ระวังและป้องกันการฆาตัวตาย ิ3สืี ชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาภอ ิพชอ.ี มุงนຌนพืนที่ที่มีปัญหาอัตราการฆาตัวตายสูง
2.1) การใชຌปรแกรม 3สื ในการฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆาตัวตายระดับขตสุขภาพ ดยบูรณา
การกับกลไกทຌองถิ่น
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.2ี ระบบการติดตามตอนื่อง
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Small Success
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลการดาเนินงาน
แี หนวยบริการระดับ A - M1 มีบริการจิตวช  มี  ไม่มี
ที่มีมาตรฐานในระดับ 1
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
2ี หนวยบริการระดับ M2 – F3 มีบริการจิต  มี  ไม่มี
วชที่มีมาตรฐานในระดับ 1
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3ี หน ว ยบริ ก ารในขตสุ ข ภาพมี บ ริ ก าร
ติดตามดูแ ลต อนื่ อ งผูຌ พยายามฆา ตัว ตาย
และมีการบันทึกขຌอมูลในครงสรຌาง มาตรฐาน
ขຌอมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม)
4ี หนวยบริการระดับ A - M2 มีระบบ
บริ ก ารจิ ต วชร ง ด ว นตามบริ บ ทและ
สอดคลຌองกับแนวทางการจัดบริการ acute
care
5ี มี กิ จกรรมและการใชຌ ปรแกรม 3สื
ส าหรั บประชาชนกลุมสี่ ยง ิกลุมที่มี ปั ญหา
ครอบครัว และศรษฐกิจี ในพืนที่สี่ยงตอการ
ฆาตัวตาย

ผลการดาเนินงาน

 มี  ไม่มี
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิอยางไรี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
 มี  ไม่มี
ิจานวนี...............................................................................
..........................................................................................
............................................................................................

6. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
็. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาใหຌการดานินงานไม
บรรลุวตั ถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดานินการตอ

่. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
้. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
..................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ดือน/ปี..................................................................................
ทร................................... e-mail…………………………………………
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แบบ ตก. แ
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56๒
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
จังหวัด...................................เขตสุขภาพที่...................................รอบที.่ ..................................
แ. ประเด็นการตรวจราชการ
1. การจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ความสาร็จในการจัดตังคลินิกหมอครอบครัวกับแผน แเ ปี ในการจัดตัง
คลินิกหมอครอบครัว
2. ผลการประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครั ว ิ3Sี จานวนทีมสหวิช าชีพ การดานินงาน ิFunctionี
อกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค
3. กลไกการขับคลื่อนพื่อสนับสนุนใหຌกิดการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
- แผนการจัดตังศูนย์รียนรูຌฯ ระดับความสาร็จในการดานินงาน
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ
4. การประมินตนองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรูຌความขຌาใจในป้าหมายการ
จัดตังคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการดຌวยหลักวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุงนຌนคุณคา ิValue-base
health care) ในป้าหมายการจัดบริการสุขภาพดຌวย Triple Aims
โ. สถานการณ์
การดานินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิPrimary Care Clusterี ปี 2559 – 256๑ จานวนที่ปຂด
.............ทีม ิขຌอมูลการขึนทะบียน PCCี สามารถผานกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว ดยมีสถานการณ์
การดานินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
ทีมคลินิกหมอครอบครัว

ปຂดดานินการ
ปี 2559 – 256๑
ลงทะบียน
ผานกณฑ์

หมายหตุ ใชຌกณฑ์การประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิ3S)
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ใ. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
3.แ ผลการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ปี 256๒
แ. จานวนคลินิกหมอครอบครัวทังหมด ิตามแผน ปี 256๒ี ..............จานวน
แ.แ ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ผานกณฑ์การขึนทะบียนคลินิกหมอครอบครัวและปຂดดานินการแลຌว
.............จานวน ิรอบันทึกในระบบลงทะบียนี คิดป็นรຌอยละ..............ของแผนการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
ปี 25๖๒
แ.2 ทีมคลินิกหมอครอบครัวซึ่งกาลังดานินการตามแผนการจัดตังคลินิกหมอครอบครัวปี 256๒ ิระบุ
วัน / ดือน / ที่ปຂดี
ทีมคลินิกหมอครอบครัว

ผานกณฑ์
Structure Staff System

แผนการปຂด
ระบุวัน / ดือน /ปีที่ปຂดดานินการ

หมายหตุ ใชຌกณฑ์การประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิ3S)

2. ผลการดานินงานประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ไม่ผ่าน
ลาดับ
ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว
ก คลินิกหมอครอบครัวที่ปຂดดานินการ ปี 2559 – 256๑

ข

แนวทางการพัฒนา

คลินิกหมอครอบครัวที่จะปຂดดานินการ ปี 256๒

4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................................
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอ
หนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการ
รับไปประสานหรือดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
เกณฑ์การประเมินการจัดตัๅงคลินิกหมอครอบครัว ิ3S)

STRUCTURE ที่ตังคลินิกหมอครอบครัว  ในรงพยาบาล  รพศ.  รพท.  รพช.
 ใน รพ.สต. / สอน. อื่นๆ ………………………………….
STAFF
แ. แพทย์วชศาสตร์ครอบครัว แ คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์
2. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
3. นักวิชาการ/จຌาพนักงานสาธารณสุข 2 คน
SYSTEM
4. มีพืนที่รับผิดชอบ ดูแลประชาชน ประมาณ แเ,เเเ คน ื/- 2ุเเเ คน และตามบริบทของพืนที่
5. มีรูปแบบการจัดบริการดຌวยหลักวชศาสตร์ครอบครัว
6. ระบบใหຌคาปรึกษาพื่อใหຌประชาชนขຌาถึงไดຌสะดวก ดยใชຌทคนลยี Application/LINE หรือ ทรศัพท์/ SMS
7. ระบบดูแลสงตอชื่อมยงกับรงพยาบาลแมขาย หรือ หนวยบริการที่มีศักยภาพสูงกวา
8. การจัดบริการสงสริมป้องกันควบคุมรคในชุมชน
9. ไดຌรับการสนับสนุนจากรงพยาบาลแมขายในการจัดบริการ
แเ. ขຌอมูลสถานะสุขภาพ กลุมวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56๒
คณะที่..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
เขตสุขภาพที่...................................รอบที่...................................
แ. ประเด็นการตรวจราชการ
1. การจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ความสาร็จในการจัดตังคลินิกหมอครอบครัวกับแผน แเ ปี ในการจัดตัง
คลินิกหมอครอบครัว
2. ผลการประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครั ว ิ3Sี จานวนทีมสหวิช าชีพ การดานินงาน ิFunctionี
อกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค
3. กลไกการขับคลื่อนพื่อสนับสนุนใหຌกิดการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
- แผนการจัดตังศูนย์รียนรูຌฯ ระดับความสาร็จในการดานินงาน
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ
4. การประมินตนองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรูຌความขຌาใจในป้าหมายการ
จัดตังคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการดຌวยหลักวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุงนຌนคุณคา ิValue-base
health care) ในป้าหมายการจัดบริการสุขภาพดຌวย Triple Aims
โ. สถานการณ์
การดานินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิPrimary Care Clusterี จานวน.............ทีม สามารถผานกณฑ์
มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว ดยมีสถานการณ์การดานินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
จังหวัด

ปຂดดานินการ
ปี 2559 - 256แ
ลงทะบียน ผานกณฑ์

หมายหตุ ใชຌกณฑ์การประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิ3Sี
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ใ. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
3.แ ผลการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
แ. จานวนทีมคลินิกหมอครอบครัวทังหมดของขตสุขภาพ ิตามแผน ปี 62ี .............จานวน
3.2 แผนการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ปี 256๒
จังหวัด

แผนดานินการ ปี 256๒ ิทีมี
แผน ปี 256๒ ผานกณฑ์ ไมผาน

รอปຂด

ระบุข้อที่ไม่ผ่าน

หมายหตุ ใชຌกณฑ์การประมินการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว ิ3Sี

3.3 แบบสรุปปัญหา/อุปสรรค ในการจัดตังคลินิกหมอครอบครัว
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.4 จานวนสถาบันผลิตแพทย์วชศาสตร์ครอบครัวในขตสุขภาพ
ก. จานวนสถาบันผลิตแพทย์วชศาสตร์ครอบครัวในขตสุขภาพ
- ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา จานวน............แหง ศักยภาพการผลิต............ตาแหนง
- หลักสูตร Formal training จานวน............แหง ศักยภาพการผลิต............ตาแหนง
- หลักสูตร In-service training จานวน............แหง ศักยภาพการผลิต............ตาแหนง
- มีผูຌขຌาอบรมในครงการอบรมระยะสันดຌานวชศาสตร์ครอบครัว สาหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอ
ครอบครัว (Short course training) รวม............คน
- แพทย์ขຌารียนแพทย์ประจาบຌานสาขาแพทย์วชศาสตร์ครอบครัว ปี 256แ จานวน............คน
3.5 การพัฒนาศูนย์รียนรูຌ และการดานินงานตามวัตถุประสงค์ ระดับความสาร็จการดานินงานตามกณฑ์ ดังนี
เกณฑ์หลัก
คณะกรรมการ
จุดปฏิบัติการละรูปบบ
การบริหารจัดการ

1
มี

ผลการประเมินศูนย์เรียนรู้ (คะนนี
2
3
มี
มี
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เกณฑ์หลัก
1

ผลการประเมินศูนย์เรียนรู้ (คะนนี
2
3

4

กิจกรรม
ผลลัพธ์
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอ
หนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการ
รับไปประสานหรือดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
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เกณฑ์การประเมินการจัดตัๅงคลินิกหมอครอบครัว ิ3S)

STRUCTURE ที่ตังคลินิกหมอครอบครัว  ในรงพยาบาล  รพศ.  รพท.  รพช.
 ใน รพ.สต. / สอน. อื่นๆ ………………………………….
STAFF
แ. แพทย์วชศาสตร์ครอบครัว แ คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์
2. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
3. นักวิชาการ/จຌาพนักงานสาธารณสุข 2 คน
SYSTEM
4. มีพืนที่รับผิดชอบ ดูแลประชาชน ประมาณ แเ,เเเ คน ื/- 2ุเเเ คน และตามบริบทของพืนที่
5. มีรูปแบบการจัดบริการดຌวยหลักวชศาสตร์ครอบครัว
6. ระบบใหຌคาปรึกษาพื่อใหຌประชาชนขຌาถึงไดຌสะดวก ดยใชຌทคนลยี Application/LINE หรือ ทรศัพท์/ SMS
7. ระบบดูแลสงตอชื่อมยงกับรงพยาบาลแมขาย หรือ หนวยบริการที่มีศักยภาพสูงกวา
8. การจัดบริการสงสริมป้องกันควบคุมรคในชุมชน
9. ไดຌรับการสนับสนุนจากรงพยาบาลแมขายในการจัดบริการ
แเ. ขຌอมูลสถานะสุขภาพ กลุมวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 (รอบที่ 1)
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัด อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณรค แผนงานวัณ รค ปี โ560-โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของ
จังหวัด. ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์วัณรคและผลการดาเนินงานตามแผนงานวัณรค ปี โ560-โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ผลการดาเนินงานตัวชีๅวัดคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พืๅนที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และ
การเพิ่มความครอบคลุมของการค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละ
จังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานมาตรการการเร่งรัดการดาเนินงาน
วัณรค ในปี โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและ
ลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความครอบคลุมของ
การค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์
วัณรคของแตละพืนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
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3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
ผลการดาเนินงาน พื่อลดปัญหาการสียชีวิต การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ในพืนที่ที่รับผิดชอบ
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................ .................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองตอการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการสียชีวิต
การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรคในพืนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับ
สถานการณ์วัณรคของแตละพืนที่ ิรายละอียดมาตรการดังอกสารแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ิInspection Guideline):
อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหมี
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการ
สียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการ
ขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการสงตอและ
ติดตามการรักษาผูຌป่วย
วัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
มาตรการบริหารจัดการ การทดสอบความไวตอยา ิDST) ในกลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
และตรวจทดสอบความไว ป็นวัณรคดือยาหลายขนาน*
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มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ตอยา ิDST) พื่อคຌนหา
ผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการ จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
กากับการกินยาและ
ิcase management team) ในทุกรงพยาบาล
ติดตามรักษาอยาง
ตอนื่อง
การตังคณะกรรมการผูຌชี่ยวชาญวัณรคดือยาระดับขต
สุขภาพ
มาตรการก ากั บ ติ ด ตาม รงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐและอกชนี
และประมินผลการรักษา บันทึกและรายงานขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม TBCM
ดຌวยระบบขຌอมูล
online
TBCM online

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
หมายหตุ * กลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะป็นวัณรคดือยาหลายขนาน ิอຌางอิงจากแนวทางการควบคุมวัณรคประทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งไดຌแก
ิ1) ผูຌป่วยกาที่คยรักษาวัณรคมากอน ิpreviously treated patients) ไดຌแก
ิ1.1) ผูຌป่วยที่ลຌมหลวตอการรักษาดຌวยสูตรยารักษาซาหรือสูตรยาผูຌป่วยใหม ิ1.2) ผูຌป่วยที่กลับป็นซา ิ1.3) ผูຌป่วยกลับมารักษาซาหลังขาดยา
ิ1.4) ผูຌป่วยอื่นๆ ที่คยรักษามาแลຌวแตไมทราบผลการรักษาชัดจน
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3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง ในการดาเนินงาน ในพืๅนที่รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เ ป็ น ความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไป
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ประสาน หรือ ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
................................................................................................................................................... ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๙๘
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 (รอบที่ 2)
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ การพัฒนาประเด็นนยบายสาคัญ
ตัวชีๅวัด อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณรค แผนงานวัณ รค ปี โ560-โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของ
จังหวัด. ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์วัณรคและผลการดาเนินงานตามแผนงานวัณรค ปี โ560-โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ผลการดาเนินงานตัวชีๅวัดคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พืๅนที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และ
การเพิ่มความครอบคลุมของการค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละ
จังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานมาตรการการเร่งรัดการดาเนินงาน
วัณรค ในปี โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและ
ลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความครอบคลุมของ
การค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์
วัณรคของแตละพืนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................................................................
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3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
ผลการดาเนินงาน พื่อลดปัญหาการสียชีวิต การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่ว ยวัณรค
ในพืนที่ที่รับผิดชอบ
............................................................................................................................. ....................................................
................................................. ............................................................................................................................. ...
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองตอการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการสียชีวิต
การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรคในพืนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับ
สถานการณ์วัณรคของแตละพืนที่ ิรายละอียดมาตรการดังอกสารแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ิInspection Guideline):
อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหมี
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการ
สียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการ
ขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการสงตอและ
ติดตามการรักษาผูຌป่วย
วัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๓๐๐
มาตรการ
มาตรการบริหารจัดการ
และตรวจทดสอบความไว
ตอยา ิDST) พื่อคຌนหา
ผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการ
กากับการกินยาและ
ติดตามรักษาอยาง
ตอนื่อง

กิจกรรมสาคัญ
การทดสอบความไวตอยา ิDST) ในกลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
ป็นวัณรคดือยาหลายขนาน*

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
ิcase management team) ในทุกรงพยาบาล

การตังคณะกรรมการผูຌชี่ยวชาญวัณรคดือยาระดับขต
สุขภาพ
มาตรการก ากั บ ติ ด ตาม รงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐและอกชนี
และประมินผลการรักษา บันทึกและรายงานขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม TBCM
ดຌวยระบบขຌอมูล
online
TBCM online
มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
หมายหตุ * กลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะป็นวัณรคดือยาหลายขนาน ิอຌางอิงจากแนวทางการควบคุมวัณรคประทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งไดຌแก
ิ1) ผูຌป่วยกาที่คยรักษาวัณรคมากอน ิpreviously treated patients) ไดຌแก
ิ1.1) ผูຌป่วยที่ลຌมหลวตอการรักษาดຌวยสูตรยารักษาซาหรือสูตรยาผูຌป่วยใหม ิ1.2) ผูຌป่วยที่กลับป็นซา ิ1.3) ผูຌป่วยกลับมารักษาซาหลังขาดยา
ิ1.4) ผูຌป่วยอื่นๆ ที่คยรักษามาแลຌวแตไมทราบผลการรักษาชัดจน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๓๐๑
3.2 รายงานการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน ดยวัดจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ ในพืๅนที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
เขตสุขภาพ/
จังหวัด
จังหวัด........
อาภอ........
อาภอ........
อาภอ........
อาภอ........

อัตราความสาเร็จการ
รักษา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

ที่มา.......................................
จังหวัด

อัตราการขาดยา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการเสียชีวิต
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการรักษาล้มเหลว
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการอนออก
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อยู่ระหว่างรักษา/
ไม่ทราบผลการรักษา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

ขຌอมูล ณ วันที่ .....................

จานวนปชก.ปี โ562ึ
ิแี

จังหวัด........
อาภอ........
อาภอ........
อาภอ........

ข้อมูลผู้ป่วยวัณรคที่ได้รับการรักษา
คาดประมาณ
จานวนผู้ป่วย
จานวนผู้ป่วยวัณรค
วัณรคขึๅนทะเบียนรักษา
ิแ56/แสน ปชก.ี ิโี
ปี 2562ึึ ิใี

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาปี 2561
ิ4 = 3/2ี

ที่มา.......................................
ขຌอมูล ณ วันที่ .....................
หมายหตุ ึ ขຌอมูลประชากรทะบียนราษฏร์ ณ วันที่ แ มกราคม 256แ จากสานักทะบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานขຌอมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php ขຌอมูล ณ วันที่ ..........................
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมายปี 2562
ความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณรครายใหม่และ
กลับเป็นซๅาร้อยละ ่2.5

๓๐๒
3.3 ปัจจัยความสาเร็จ บทเรียนรู้ Good practice ของการดาเนินงานในพืๅนที่ที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
3.4 ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง ในการดาเนินงาน ในพืๅนที่รับผิดชอบ
มาตรการ
ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการสียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการสงตอและติดตาม
การรักษาผูຌป่วยวัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
มาตรการบริหารจัดการและตรวจทดสอบความไว
ตอยา ิDST) พื่อคຌนหาผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการกากับการกินยาและ
ติดตามรักษาอยางตอนื่อง
มาตรการกากับติดตามและประมินผลการรักษา
ดຌวยระบบขຌอมูล TBCM online
มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนามาตรการดาเนินงาน

๓๐๓
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการดานินงานไมบรรลุ
ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ
สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ
วัตถุประสงค์
ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
.................................................................................................................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................. .
.............................................................................................................................................................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๓๐๔
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 (รอบที่ 1)
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตัวชีๅวัด อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณรค แผนงานวัณรค ปี โ560-โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขต
สุขภาพจาแนกรายจังหวัด. ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์วัณรคและผลการดาเนินงานตามแผนงานวัณรค ปี โ560-โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ผลการดาเนินงานตัวชีๅวัดคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ใ สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พืๅนที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และ
การเพิ่มความครอบคลุมของการค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขต
สุขภาพจาแนกรายจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานมาตรการการเร่งรัดการดาเนินงาน
วัณรค ในปี โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพจาแนกรายจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและ
ลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความครอบคลุมของ
การค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่ รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์วัณ
รคของแตละพืนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๓๐๕
3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
ผลการดาเนินงาน พื่อลดปัญหาการสียชีวิต การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรค
ในพืนที่ที่รับผิดชอบ
........................................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองตอการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการสียชีวิต
การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรคในพืนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับ
สถานการณ์วัณรคของแตละพืนที่ ิรายละอียดมาตรการดังอกสารแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ิInspection Guideline):
อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหมี
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการ
สียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการ
ขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการสงตอและ
ติดตามการรักษาผูຌป่วย
วัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
มาตรการบริหารจัดการ การทดสอบความไวตอยา ิDST) ในกลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
และตรวจทดสอบความไว ป็นวัณรคดือยาหลายขนาน*

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๓๐๖
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ตอยา ิDST) พื่อคຌนหา
ผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการ จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
กากับการกินยาและ
ิcase management team) ในทุกรงพยาบาล
ติดตามรักษาอยาง
ตอนื่อง
การตังคณะกรรมการผูຌชี่ยวชาญวัณรคดือยาระดับขต
สุขภาพ
มาตรการก ากั บ ติ ด ตาม รงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐและอกชนี
และประมินผลการรักษา บันทึกและรายงานขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม TBCM
ดຌวยระบบขຌอมูล
online
TBCM online

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
หมายหตุ * กลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะป็นวัณรคดือยาหลายขนาน ิอຌางอิงจากแนวทางการควบคุมวัณรคประทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งไดຌแก
ิ1) ผูຌป่วยกาที่คยรักษาวัณรคมากอน ิpreviously treated patients) ไดຌแก
ิ1.1) ผูຌป่วยที่ลຌมหลวตอการรักษาดຌวยสูตรยารักษาซาหรือสูตรยาผูຌป่วยใหม ิ1.2) ผูຌป่วยที่กลับป็นซา ิ1.3) ผูຌป่วยกลับมารักษาซาหลังขาดยา
ิ1.4) ผูຌป่วยอื่นๆ ที่คยรักษามาแลຌวแตไมทราบผลการรักษาชัดจน
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๓๐๓
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง ในการดาเนินงาน ในพืๅนที่รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เ ป็ น ความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไป
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ประสาน หรือ ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
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๓๐๘
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 (รอบที่ 2)
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ การพัฒนาประเด็นนยบายสาคัญ
ตัวชีๅวัด อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ วัณรค แผนงานวัณรค ปี โ560-โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขต
สุขภาพจาแนกรายจังหวัด. ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์วัณรคและผลการดาเนินงานตามแผนงานวัณรค ปี โ560-โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ผลการดาเนินงานตัวชีๅวัดคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี โ561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พืๅนที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และ
การเพิ่มความครอบคลุมของการค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขต
สุขภาพจาแนกรายจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานมาตรการการเร่งรัดการดาเนินงาน
วัณรค ในปี โ561 ในพืๅนที่ที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพจาแนกรายจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและ
ลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา และการเพิ่มความครอบคลุมของ
การค้นพบและขึๅนทะเบียนของผู้ป่วยวัณรคในพืๅนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์วัณ
รคของแตละพืนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................. .....................................…
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๓๐๙
3. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
ผลการดาเนินงาน พื่อลดปัญหาการสียชีวิต การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณ รค
ในพืนที่ที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................ .................
................................................................................................................. ................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสาคัญ ที่จะตอบสนองตอการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการสียชีวิต
การขาดยา การสงตอ การติดตามผลการรักษา และการพิ่มความครอบคลุมของการคຌนพบและขึนทะบียนของผูຌป่วยวัณรคในพืนที่ที่รับผิดชอบ ดยมีความสอดคลຌองกับ
สถานการณ์วัณรคของแตละพืนที่ ิรายละอียดมาตรการดังอกสารแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ิInspection Guideline):
อัตราความสาร็จการรักษาผูຌป่วยวัณรคปอดรายใหมี
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการ
สียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการ
ขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการสงตอและ
ติดตามการรักษาผูຌป่วย
วัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
มาตรการบริหารจัดการ การทดสอบความไวตอยา ิDST) ในกลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะ
และตรวจทดสอบความไว ป็นวัณรคดือยาหลายขนาน*
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๓๑๐
มาตรการ
กิจกรรมสาคัญ
ตอยา ิDST) พื่อคຌนหา
ผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการ จัดตัง คณะทางานบริหารจัดการดูแลผูຌป่วยรายบุคคล
กากับการกินยาและ
ิcase management team) ในทุกรงพยาบาล
ติดตามรักษาอยาง
ตอนื่อง
การตังคณะกรรมการผูຌชี่ยวชาญวัณรคดือยาระดับขต
สุขภาพ
มาตรการก ากั บ ติ ด ตาม รงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ิรัฐและอกชนี
และประมินผลการรักษา บันทึกและรายงานขຌอมูลผูຌป่วยวัณรคในปรแกรม TBCM
ดຌวยระบบขຌอมูล
online
TBCM online

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
หมายหตุ * กลุมผูຌป่วยสี่ยงสูงที่จะป็นวัณรคดือยาหลายขนาน ิอຌางอิงจากแนวทางการควบคุมวัณรคประทศไทย พ.ศ. 2561) ซึ่งไดຌแก
ิ1) ผูຌป่วยกาที่คยรักษาวัณรคมากอน ิpreviously treated patients) ไดຌแก
ิ1.1) ผูຌป่วยที่ลຌมหลวตอการรักษาดຌวยสูตรยารักษาซาหรือสูตรยาผูຌป่วยใหม ิ1.2) ผูຌป่วยที่กลับป็นซา ิ1.3) ผูຌป่วยกลับมารักษาซาหลังขาดยา
ิ1.4) ผูຌป่วยอื่นๆ ที่คยรักษามาแลຌวแตไมทราบผลการรักษาชัดจน
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๓๑๑
3.2 รายงานการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน ดยวัดจากอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณรคปอดรายใหม่ ในพืๅนที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
เขตสุขภาพ/
จังหวัด
ขตสุขภาพ........
จังหวัด........
จังหวัด........
จังหวัด........
จังหวัด........

อัตราความสาเร็จการ
รักษา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

ที่มา.......................................
หน่วยงาน
เขตสุขภาพ/จังหวัด

อัตราการขาดยา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการเสียชีวิต
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการรักษาล้มเหลว
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อัตราการอนออก
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

อยู่ระหว่างรักษา/
ไม่ทราบผลการรักษา
จานวน
ิรายี

ร้อยละ

ขຌอมูล ณ วันที่ .....................

จานวนปชก.ปี โ562ึ
ิแี

ขตสุขภาพ........
จังหวัด........
จังหวัด........
จังหวัด........

ข้อมูลผู้ป่วยวัณรคที่ได้รับการรักษา
คาดประมาณ
จานวนผู้ป่วย
จานวนผู้ป่วยวัณรค
วัณรคขึๅนทะเบียนรักษา
ิแ56/แสน ปชก.ี ิโี
ปี 2562ึึ ิใี

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาปี 2561
ิ4 = 3/2ี

ที่มา.......................................
ขຌอมูล ณ วันที่ .....................
หมายหตุ ึ ขຌอมูลประชากรทะบียนราษฏร์ ณ วันที่ แ มกราคม 256แ จากสานักทะบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
ที่มาของฐานขຌอมูลประชากร HDC : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php ขຌอมูล ณ วันที่ ..........................
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ค่าเป้าหมายปี 2562
ความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณรครายใหม่และ
กลับเป็นซๅาร้อยละ ่2.5

๓๑๒
3.3 ปัจจัยความสาเร็จ บทเรียนรู้ Good practice ของการดาเนินงานในพืๅนที่ที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
3.4 ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง ในการดาเนินงาน ในพืๅนที่รับผิดชอบ
มาตรการ
มาตรการและแนวทาง กิจกรรมสาคัญในการดาเนินงาน
มาตรการที่ แ ลดการสียชีวิตของผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 2 ลดการขาดยาในผูຌป่วยวัณรค
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการสงตอและติดตาม
การรักษาผูຌป่วยวัณรคทุกราย
มาตรการเร่งรัดผลสาเร็จของตัวชีๅวัด ิQuick win)
มาตรการบริหารจัดการและตรวจทดสอบความ
ไวตอยา ิDST) พื่อคຌนหาผูຌป่วยวัณรคดือยา
ิMDR/RR-TB)
มาตรการจัดตังกลไกการกากับการกินยาและ
ติดตามรักษาอยางตอนื่อง
มาตรการกากับติดตามและประมินผลการรักษา
ดຌวยระบบขຌอมูล TBCM online
มาตรการพื่อขับคลื่อนการดานินงานอื่นๆ ที่กี่ยวขຌอง
มาตรการ....
มาตรการ....
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ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนามาตรการดาเนินงาน

๓๑๓
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
.............................................................................................................................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................................................................................................... ...............................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการดานินงานไมบรรลุ
ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ
สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ
วัตถุประสงค์
ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
......................................................................................................................................................................................... .....................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................. .....
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที่...............................ตรวจราชการวันที่...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล
1.2 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล

โ. สถานการณ์ .......................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ......................................................................................................................................................
1.1 อั ต ราส่ วนของจ านวนผู้ ยิ นยอมบริ จ าคอวัย วะจากผู้ ป่ วยสมองตาย ต่ อ จ านวนผู้ ป่ วยเสี ย ชี วิต ในรงพยาบาล
ิเป้าหมาย ≥ เ.่ : 100ี
1.2 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล
ิเป้าหมาย ≥ 1.3: แเเี

อาเภอ
อาภอ ...
อาภอ ...
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันทีร่ ับตรวจี

อาเภอ
อาภอ ...
อาภอ ...
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันทีร่ ับตรวจี

จานวนผู้บริจาคอวัยวะจาก จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ผู้ป่วยสมองตาย
ในปีงบประมาณ 2561
ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
(actual donor)
หมายเหตุ
ิBี
รงพยาบาล
ิAี
ิA/Bีxแเเ

จานวนผู้ยินยอมบริจาค
ดวงตา
ิAี

จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ.
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ
ในปีงบประมาณ 2561
ิBี

อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจานวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในรงพยาบาล
ิA/Bีxแเเ

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ...........................................................................................................................................
ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัดี…………………………………………………………..…
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนิ นงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
...........................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมทีส่ ามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
........................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน......................................................
ตาแหนง...........................................
วัน/ดือน/ปี.......................................
ทร.....................e-mail.…….………….

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
เขตสุขภาพที่...............................ตรวจราชการวันที่...............................

แบบ ตก. 2

1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล
1.2 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล
โ. สถานการณ์ .......................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ......................................................................................................................................................
1.1 อั ต ราส่ วนของจ านวนผู้ ยิ นยอมบริ จ าคอวัย วะจากผู้ ป่ วยสมองตาย ต่ อ จ านวนผู้ ป่ วยเสี ย ชี วิต ในรงพยาบาล
ิเป้าหมาย ≥ เ.่ : 100ี
1.2 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรงพยาบาล
ิเป้าหมาย ≥ 1.3: แเเี

จังหวัด
จังหวัด ...
จังหวัด ...
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันทีร่ ับตรวจี

จังหวัด
จังหวัด ...
จังหวัด ...
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันที่รับตรวจี

จานวนผู้บริจาคอวัยวะจาก จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ผู้ป่วยสมองตาย
ในปีงบประมาณ 2561
ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
(actual donor)
หมายเหตุ
ิBี
รงพยาบาล
ิAี
ิA/Bีxแเเ

จานวนผู้ยินยอมบริจาค
ดวงตา
ิAี

จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ.
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ
ในปีงบประมาณ 2561
ิBี

อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจานวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในรงพยาบาล
ิA/Bีxแเเ

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ...........................................................................................................................................
ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัดี…………………………………………………………..…
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
...........................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมทีส่ ามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
........................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน......................................................
ตาแหนง...........................................
วัน/ดือน/ปี.......................................
ทร.....................e-mail.…….………….

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขารคไต
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที่...............................ตรวจราชการวันที่...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr ิป้าหมาย: ≥66%ี
โ. สถานการณ์
........................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
......................................................................................................................................................
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/แ.็3mโ/yr ิเป้าหมาย: ≥66%ี

อาเภอ

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/แ.็ใmโ/yr
ิเป้าหมาย: ≥ 66% เมื่อสิๅนสุดปีงบฯ โ56โี
จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง
จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง
Stage ใ-4 ตอนเริ่มประเมิน
Stage ใ-4 ตอนเริ่ม
Stage ใ-4 ตอนเริ่ม
สัญชาติไทยที่มารับบริการที่ ประเมิน สัญชาติไทยที่มา ประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รงพยาบาลได้รับการตรวจ
รับบริการที่รงพยาบาล
รับบริการที่รงพยาบาล
creatinine และ มีผล
ได้รับการตรวจ
ได้รับการตรวจ creatinine
eGFR ≥ โ ค่า และมีค่าเฉลี่ย
creatinine และมีผล
และ มีผล eGFR ≥ โ ค่า
การเปลี่ยนแปลง <4
eGFR ≥ โ ค่า
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
(A)
(B)
อัตราการลดลงของ
eGFR<4
ml/min/แ.็ใmโ/yr ≥
66%
(A/Bีx100

อาภอ...............
อาภอ...............
อาภอ...............
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................
ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
.................................................................................................................................................................................. ..
ผูຌรายงาน.............................................................
ตาแหนง......................................................................
วัน/ดือน/ปี.............................................................
ทร..................................... e-mail………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขารคไต
เขตสุขภาพที่...............................ตรวจราชการวันที่...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
รຌอยละของผูຌป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/แ.73m2/yr ิป้าหมาย: ≥66%ี
โ. สถานการณ์
........................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
......................................................................................................................................................
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/แ.็3mโ/yr ิเป้าหมาย: ≥66%ี

จังหวัด

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4 ml/min/แ.็ใmโ/yr
ิเป้าหมาย: ≥ 66% เมื่อสิๅนสุดปีงบฯ โ56โี
จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง
จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง
จานวนผู้ป่วยรคไตเรืๅอรัง
Stage ใ-4 ตอนเริ่มประเมิน
Stage ใ-4 ตอนเริ่ม
Stage ใ-4 ตอนเริ่มประเมิน
สัญชาติไทยที่มารับบริการที่ ประเมิน สัญชาติไทยที่มา สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
รงพยาบาลได้รับการตรวจ
รับบริการที่รงพยาบาล
รงพยาบาลได้รับการตรวจ
creatinine และ มีผล
ได้รับการตรวจ
creatinine และ มีผล eGFR
eGFR ≥ โ ค่า และมีค่าเฉลี่ย
creatinine และมีผล
≥ โ ค่าร้อยละของผู้ป่วย CKD
การเปลี่ยนแปลง <4
eGFR ≥ โ ค่า
ที่มีอัตราการลดลงของ
(A)
(B)
eGFR<4
ml/min/แ.็ใmโ/yr ≥
66%
(A/Bีx100

จังหวัด...............
จังหวัด...............
จังหวัด...............
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
...........................................................................................................................................
ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
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4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
....................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.............................................................
ตาแหนง......................................................................
วัน/ดือน/ปี.............................................................
ทร..................................... e-mail………………………
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาการผ่าตัด One Day Surgery
จังหวัด.................................เขตสุขภาพที.่ ..................................ตรวจราชการวันที่...................................
แ. ประเด็นการตรวจราชการ
รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery ิป้าหมาย : รຌอยละ 2เี
โ. สถานการณ์
......................................................................................................................... ...........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ : รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery ิป้าหมาย : รຌอยละ 2เี

อาเภอ/จังหวัด

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ิเป้าหมาย : ร้อยละ โเี
จานวนผู้ป่วยทัๅงหมดที่ จานวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขใน ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ
ได้รับการผ่าตัด
การเข้ารับการผ่าตัด
การผ่าตัด
One Day Surgery One Day Surgery ด้วยรคที่ One Day Surgery
(A)
กาหนด
ิA/Bี x แเเ
(Principle diagnosisี
(B)

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด

ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .................................................
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ทาให้การ
สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
รับไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน..................................................................................
ตาแหนง...................................................................................
วัน/ ดือน/ ปี...........................................................................
ทร : .................................. e-mail : ……………….………………
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาการผ่าตัด One Day Surgery
จังหวัด.................................เขตสุขภาพที.่ ..................................ตรวจราชการวันที่...................................
แ. ประเด็นการตรวจราชการ
รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery ิป้าหมาย : รຌอยละ 2เี

โ. สถานการณ์
......................................................................................................................... ...........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ : รຌอยละของผูຌป่วยที่ขຌารับการผาตัด One Day Surgery ิป้าหมาย : รຌอยละ 2เี

จังหวัด

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ิเป้าหมาย : ร้อยละ โเี
จานวนผู้ป่วยทัๅงหมดที่ จานวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขใน ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ได้รับการผ่าตัด
การเข้ารับการผ่าตัด
ผ่าตัด One Day Surgery
หมายเหตุ
One Day Surgery
One Day Surgery
ิA/Bี x แเเ
(A)
ด้วยรคที่กาหนด
(Principle diagnosisี
(B)

จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต

ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ทาให้การ
สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
รับไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน..................................................................................
ตาแหนง...................................................................................
วัน/ ดือน/ ปี...........................................................................
ทร : .................................. e-mail : ……………….………………
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Planี
หัวข้อ รคไม่ติดต่อเรืๅอรัง : สาขารคหลอดเลือดสมอง ิStrokeี
จังหวัด.................................เขตสุขภาพที.่ ..................................ตรวจราชการวันที่...................................
แ. ประเด็นการติดตามประเมินผล
ตัวชีๅวัด
แ.แ รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
1.2 รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
1.3 รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)
1.4 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ
ไมกิน 4.5 ชั่วมง ไดຌรับการรักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดา
ภายใน 60 นาที (door to needle time)
1.5 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมกิน 72 ชั่วมง ไดຌรับการรักษา
ใน Stroke Unit
1.6 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (I60-I62) ไดຌรับการผาตัดสมอง ภายใน 90
นาที (door to operation room time)

เป้าหมาย
< รຌอยละ 7
< รຌอยละ 25
< รຌอยละ 5
≥ รຌอยละ 50
≥ รຌอยละ 40
≥ รຌอยละ 60

โ. สถานการณ์
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ใ.แ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ิแี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (Stroke : I60-I69) ิป้าหมาย : < รຌอยละ 7ี

อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ ็ี
จานวนครัๅงของการ จานวนครัๅงของการจาหน่ายของ ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
จาหน่าย
ผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองจากทุก
รคหลอดเลือดสมอง
สถานะตายของผู้ป่วยรค
หอผู้ป่วย
ิA/Bี x 100
หลอดเลือดสมองจากทุก
ในช่วงเวลาเดียวกัน
หอผู้ป่วย
ิรหัส ICD-10 = I60-I69ี
ิรหัส ICD-10 =
ิBี
I60-I69ี
ิAี
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อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ ็ี
จานวนครัๅงของการ จานวนครัๅงของการจาหน่ายของ ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
จาหน่าย
ผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองจากทุก
รคหลอดเลือดสมอง
สถานะตายของผู้ป่วยรค
หอผู้ป่วย
ิA/Bี x 100
หลอดเลือดสมองจากทุก
ในช่วงเวลาเดียวกัน
หอผู้ป่วย
ิรหัส ICD-10 = I60-I69ี
ิรหัส ICD-10 =
ิBี
I60-I69ี
ิAี

หมายเหตุ

ิ2ี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
ิป้าหมาย : < รຌอยละ 25ี

อาเภอ/จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ โ5ี
จานวนครัๅงของการ จานวนครัๅงของการจาหน่ายของ
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
จาหน่าย
ผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองแตกจาก รคหลอดเลือดสมองแตก
สถานะตายผู้ป่วยรค ทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน
ิC/Dี x 100
หลอดเลือดสมองแตก
ิรหัส ICD-10 = I60-I62ี
จากทุกหอผู้ป่วย
ิDี
ิรหัส ICD-10 =
I60-I62ี
ิCี
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ิ3ี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)
ิป้าหมาย : < รຌอยละ 5ี

อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ 5ี
จานวนครัๅงของการ
จานวนครัๅงของการจาหน่าย
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรค
จาหน่าย
ของผู้ป่วย
หลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน
หมายเหตุ
สถานะตายผู้ป่วยรค รคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน
ิE/Fี x 100
หลอดเลือดสมองตีบ/
จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
อุดตันจากทุกหอผู้ป่วย เดียวกัน ิรหัส ICD-10 = I6ใี
ิรหัส ICD-10 = I6ใี
ิFี
ิEี

ิ4ี รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ / อุดตันระยะฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมกิน 4.5

ชั่วมง ไดຌรับการรักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle timeี
ิป้าหมาย : ≥ รຌอยละ 50ี

อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน
4.5 ชั่วมง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที
(door to needle timeี
ิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด จานวนผู้ป่วยรคหลอดเลือด ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือด
เลือดสมอง
สมองตีบ/ อุดตันระยะ
สมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน
ตีบ/ อุดตันระยะเฉียบ
เฉียบพลันที่มี
ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วมง
หมายเหตุ
พลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่ม
ชั่วมงได้รับการรักษา ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย เลือดทางหลอดเลือดดาภายใน
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาใน
60 นาที
หลอดเลือดดาภายใน 60
ช่วงเวลาเดียวกัน
(door to needle timeี
นาที นับตัๅงแต่ผู้ป่วยมาถึง
ิรหัส ICD-10 = I63ี
ิG/Hี x 100
รงพยาบาล ิOPD/ERี
ิHี
ิรหัส ICD-10 = I63ี
ิGี
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ิ5ี รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมกิน 72 ชั่วมง ไดຌรับการรักษาใน
Stroke Unit ิป้าหมาย : ≥ รຌอยละ 40ี

อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วมง ได้รับการรักษาใน
Stroke Unit ิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด
จานวนผู้ป่วยรคหลอด
ร้อยละผู้ป่วยรคหลอด
เลือดสมอง
เลือดสมอง
เลือดสมอง
ที่มีอาการไม่เกิน
ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วมง
ที่มีอาการไม่เกิน
หมายเหตุ
72 ชั่วมง
ได้รับการรักษาในช่วงเวลา
72 ชั่วมง
ได้รับการรักษาใน
เดียวกัน
ได้รับการรักษาใน
Stroke Unit
ิรหัส ICD-10 = I60-I69ี
Stroke Unit
ิรหัส ICD-10 = I60-I69ี
ิJี
ิI/Jี x 100
ิIี

ิ6ี รຌอยละผูຌป่ว ยรคหลอดลือดสมองแตก (I60-I62) ไดຌรับ การผาตัดสมอง ภายใน 90
นาที (door to operation room time) ิป้าหมาย : ≥ รຌอยละ 60ี

อาเภอ/ จังหวัด

อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
อาภอ .................
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละผู้ป่ วยรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตั ดสมอง
ภายใน 90 นาที
(door to operation room time) ิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด จานวนผู้ป่วยรคหลอดเลือด ร้อยละผู้ป่ วยรคหลอดเลือด
เลือดสมองแตกที่มาที่ ER สมองแตกที่มาที่ ER และได้รับ สมองแตกได้รับการผ่าตัด
สมอง ภายใน 90 นาที
และได้รับการผ่าตัดสมอง การผ่าตัดสมองในช่วงเวลา
หมายเหตุ
(door to operation room time)
ภายใน 90 นาที นับตัๅงแต่
เดียวกัน
ิK/Lี x 100
ผู้ป่วยมาถึงรงพยาบาล ิรหัส ICD-10 = I60-I62ี
และนับเฉพาะผู้ป่วยที่มาที่
ิLี
ER เท่านัๅน
ิรหัส ICD-10 = I60-I62ี
ิKี

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมเขตสุขภาพี
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............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
4. สรุ ปประเด็ นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่ อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรื อการด าเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ ดือน/ ปี................................................................................
ทร : ...................................... e-mail : ………………….……….……
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Planี
หัวข้อ รคไม่ติดต่อเรืๅอรัง : สาขารคหลอดเลือดสมอง ิStrokeี
จังหวัด.................................เขตสุขภาพที.่ ..................................ตรวจราชการวันที่...................................
แ. ประเด็นการติดตามประเมินผล
ตัวชีๅวัด
แ.แ รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
1.2 รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
1.3 รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63)
1.4 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ
ไมกิน 4.5 ชั่วมงไดຌรับการรักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดา
ภายใน 60 นาที(door to needle time)
1.5 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมกิน 72 ชั่วมงไดຌรับการรักษา
ใน Stroke Unit
1.6 รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (I60-I62) ไดຌรับการผาตัดสมองภายใน 90 นาที
(door to operation room time)

เป้าหมาย
< รຌอยละ 7
< รຌอยละ 25
< รຌอยละ 5
≥ รຌอยละ 50
≥ รຌอยละ 40
≥ รຌอยละ 60

โ. สถานการณ์
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ใ.แ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ิแี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (Stroke : I60-I69) ิป้าหมาย : < รຌอยละ 7ี

จังหวัด

จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
ิเป้าหมาย :< ร้อยละ ็ี
จานวนครัๅงของการจาหน่าย จานวนครัๅงของการจาหน่ายของ ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
สถานะตายของผู้ป่วยรค ผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองจากทุก
รคหลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมองจากทุก
หอผู้ป่วย
ิA/Bี x100
หอผู้ป่วย
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ิรหัส ICD-10 =I60-I69ี
ิรหัส ICD-10 =I60-I69ี
ิAี
ิBี
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ิ2ี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
ิป้าหมาย : < รຌอยละ 25ี

จังหวัด

จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ โ5ี
จานวนครัๅงของการจาหน่าย จานวนครัๅงของการจาหน่ายของ
ร้อยละอัตราตายของ
สถานะตายผู้ป่วยรคหลอด ผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองแตกจาก
ผู้ป่วย
เลือดสมองแตกจากทุก
ทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน รคหลอดเลือดสมองแตก
หอผู้ป่วย
ิรหัส ICD-10 = I60-I62ี
ิC/Dี x 100
ิรหัส ICD-10 = I60-I62ี
ิDี
ิCี

หมายเหตุ

ิ3ี รຌอยละอัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)
ิป้าหมาย : < รຌอยละ 5ี

จังหวัด

จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)
ิเป้าหมาย : < ร้อยละ 5ี
จานวนครัๅงของการจาหน่าย จานวนครัๅงของการจาหน่าย
ร้อยละอัตราตายของ
สถานะตายผู้ป่วยรคหลอด
ของผู้ป่วย
ผู้ป่วยรคหลอดเลือด
เลือดสมองตีบ/อุดตันจาก รคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน สมองตีบ/ อุดตัน
ทุกหอผู้ป่วย
จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
ิE/Fี x100
ิรหัส ICD-10 = I6ใี
เดียวกัน
ิEี
ิรหัส ICD-10 =I6ใี
ิFี
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ิ4ี รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมกิน 4.5 ชั่วมง

ไดຌรับการรักษาดຌวยยาละลายลิ่มลือดทางหลอดลือดดาภายใน 60 นาที (door to needle timeี
ิป้าหมาย : ≥ รຌอยละ 50ี

จังหวัด

จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5
ชั่วมง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 60 นาที (door to
needle timeี
ิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด จานวนผู้ป่วยรคหลอดเลือด ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือด
เลือดสมอง
สมองตีบ/อุดตันระยะ
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
เฉียบพลันที่มี
ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วมงได้
ที่มอี าการไม่เกิน 4.5 อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วมงได้รับ รับการรักษาด้วยยาละลายลิม่
ชั่วมงได้รับการรักษา
การรักษาด้วยยาละลายลิม่
เลือดทางหลอดเลือดดาภายใน
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง เลือดทางหลอดเลือดดาใน
60 นาที
หลอดเลือดดาภายใน 60
ช่วงเวลาเดียวกัน
(door to needle timeี
นาทีนับตัๅงแต่ผู้ป่วยมาถึง
ิรหัส ICD-10 =I63ี
ิG/Hี x 100
รงพยาบาล ิOPD/ERี
ิHี
ิรหัส ICD-10 =I63ี
ิGี

หมายเหตุ

ิ5ี รຌอยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมกิน 72 ชั่วมงไดຌรับการรักษาใน Stroke
Unit ิป้าหมาย :≥ รຌอยละ 40ี

จังหวัด

ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วมงได้รับการรักษาใน
Stroke Unitิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด จานวนผู้ป่วยรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละผู้ป่วยรคหลอดเลือด
เลือดสมอง
ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วมง
สมอง ที่มีอาการไม่เกิน
ที่มีอาการไม่เกิน ได้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
72 ชั่วมง
72 ชั่วมง
ิรหัส ICD-10 =I60-I69ี
ได้รับการรักษาใน
ได้รับการรักษาใน
ิJี
Stroke Unit
Stroke Unit
ิI/Jี x 100
ิรหัส ICD-10 =I60-I69ี

จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ิIี
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ิ6ี รຌ อยละผูຌป่วยรคหลอดลือดสมองแตก (I60-I62) ไดຌรับ การผาตัดสมองภายใน 90 นาที
(door to operation room time) ิป้าหมาย : ≥ รຌอยละ 60ี

จังหวัด

ร้อยละผู้ป่ วยรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตั ดสมองภายใน
90 นาที
(door to operation room time) ิเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60ี
จานวนผู้ป่วยรคหลอด จานวนผู้ป่วยรคหลอดเลือด
ร้อยละผู้ป่ วยรคหลอด
เลือดสมองแตกที่มาที่ ER สมองแตกที่มาที่ ER และได้รับ เลือดสมองแตกได้รับการ
และได้รับการผ่าตัดสมอง การผ่าตัดสมองในช่วงเวลา ผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที
(door to operation
เดียวกัน
ภายใน 90 นาทีนับตัๅงแต่
room time)
ผู้ป่วยมาถึงรงพยาบาล ิรหัส ICD-10 =I60-I62ี
ิK/Lี x 100
และนับเฉพาะผู้ป่วยที่
ิLี
มาที่ ER เท่านัๅน

หมายเหตุ

ิรหัส ICD-10 =I60-I62ี

จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
จังหวัด .................
ภาพรวมเขต
ิข้อมูล ณ วันรับตรวจี

ิKี

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมเขตสุขภาพี
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
4. สรุ ปประเด็ นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่ อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรื อการด าเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ
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6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย/ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง........................................................................................
วัน/ดือน/ปี................................................................................
ทร: ...................................... e-mail : ………………….……….……
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แบบ ตก.แ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาอายุรกรรม
จังหวัด................ เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
(1) อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired นຌอยกวารຌอยละ 3เ
(2) อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic ≥ รຌอยละ 90
(3) อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ินับจากวลาที่ไดຌรับการวินิจฉัยี ≥ รຌอยละ 9เ
(4) อัตราการไดຌรับ IV fluid 3เ ml/kg ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอหຌามี ≥ รຌอยละ 9เ
(5) อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ ิระดับ 2-3ี ภายใน 3 ชม. ≥ รຌอยละ 3เ
ิ6ี มีการจัดตังระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
โ. สถานการณ์ ..............................................................................................................................................
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ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ ใเ
รายการข้อมูล

จานวนผู้ป่วยที่
จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธ
เสียชีวิต(dead) จาก รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่ รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิต
การรักษาเพื่อกลับไป
ภาวะการติดเชืๅอใน
บ้าน (against advise)
ที่บ้าน (against advise) เสียชีวิตที่บ้าน (against
กระแสเลือดแบบ
จากภาวะการติดเชืๅอใน
จากภาวะการติดเชืๅอใน
advise) จากภาวะการ
รุนแรงชนิด
กระแสเลือดแบบรุนแรง
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ติดเชืๅอในกระแสเลือด
communityชนิด communityชนิด communityแบบรุนแรงชนิด
acquired ที่ลง
acquiredที่ลง ICD10
acquired ที่ลง ICD10 community-acquired
ICD10 รหัส R 65.1 รหัส R 65.1 และ R57.2 รหัส R 65.1 และ R57.2
ที่ลง ICD 10 รหัส R
และ R57.2 ใน
ใน Principle Diagnosis ใน Principle Diagnosis 65.1 และ R57.2 ใน
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับ และ Comorbidity ไม่
Principle Diagnosis
และ Comorbidity
รวมที่ลงใน Post
นับรวมที่ลงใน Post
และ Comorbidity ไม่
ไม่นับรวมที่ลงใน
Admission
Admission
นับรวมที่ลงใน Post
Post Admission
Comorbidity
Comorbidity
Admission
Comorbidity
(complication) และไม่
(complication) และไม่
Comorbidity
(complication)
นับรวมผู้ปว่ ย palliative นับรวมผู้ป่วย palliative (complication) และไม่
และไม่นับรวมผู้ป่วย
(รหัส Z 51.5) ดยมี
(รหัส Z 51.5) ดยมี
นับรวมผู้ป่วย
palliative
สถานภาพการจาหน่าย
สถานภาพการจาหน่าย
palliative (รหัส Z
(รหัส Z 51.5)
ิDischarge statusี = 2 ิDischarge statusี = 2 51.5) ดยมีสถานภาพ
(A)
ปฏิเสธการรักษา, และ
ปฏิเสธการรักษา, และ
การจาหน่าย
วิธีการจาหน่าย
วิธีการจาหน่าย
ิDischarge statusี =
ิDischarge typeี = 2
ิDischarge typeี = 3 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
ดีขึๅน (B)
ไม่ดีขึๅน
วิธีการจาหน่าย
(C)
ิDischarge typeี = 3
ไม่ดีขึๅน palliative
(รหัส Z 51.5)
(D)

อาเภอ

อาภอ
.........
อาภอ
.........
อาภอ
.........
ภาพรวม
จังหวัด
ิข้อมูล ณ
วันที่รบั
ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี
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(2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90

อาเภอ

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่
ได้รับ การเจาะ H/C ก่อน
ให้ Antibiotic
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ทัๅงหมด

อัตราการเจาะ H/C ก่อน
ให้ Antibiotic
(A/B) × 100

หมายเหตุ

(B)

อาภอ.........
อาภอ.........
อาภอ.........
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันที่รับตรวจี
ิระบุวันที่ี
(3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ินับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยี ≥ ร้อยละ ้เ

อาเภอ

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแส
เลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ
Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน อัตราการได้รับ Antibiotic
กระแสเลือดแบบ
ภายใน 1 ชม.
รุนแรงทัๅงหมด
(A/B) × 100
(B)

อาภอ.........
อาภอ.........
อาภอ.........
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันที่รับตรวจี
ิระบุวันที่ี
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(4) อัตราการได้รับ IV ใเ ml/kg ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไม่มีข้อห้ามี ≥ ร้อยละ 90

อาเภอ

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงที่
ได้รับ IV fluid จานวน 1.5
ลิตร ภายใน 1 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทัๅงหมด
(B)

อัตราการได้รับ IV fluid
ใเ ml/kg ใน แ ชม.แรก
(A/B) × 100

หมายเหตุ

อาภอ.........
อาภอ.........
อาภอ.........
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันที่รับตรวจี
ิระบุวันที่ี
(5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ ใเ

อาเภอ

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้
เข้า ICU ภายใน 3 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวน ผู้ป่วยติดเชืๅอ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงทัๅงหมด
(B)

อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU
ภายใน 3 ชม.
(A/B) × 100

หมายเหตุ

อาภอ.........
อาภอ.........
อาภอ.........
ภาพรวมจังหวัด
ิข้อมูล ณ วันที่รับตรวจี
ิระบุวันที่ี
(6) มีการจัดตัๅงระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
1. มีการจัดตังคณะกรรมการ คณะทางาน ดยผูຌอานวยการรงพยาบาลมีหนังสือแตงตังชัดจน
2. มีแนวทางการดานินการของ rapid response system ในรพ.ดยมีหนังสือคาสั่งแนวทาง ดยผูຌอานวยการรงพยาบาล
3. ริ่มดานินการดยมีทีม rapid response team พื่อดูแลผูຌป่วยวิกฤตและผูຌป่วย sepsis ดยมีการนาสนอผลงานใน
แตละดือน มีการบันทึกป็นลายลักษณ์อักษรชัดจน
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วิธีประเมินการจัดตัๅงระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
ยังไมไดຌดานินการ = ยังไมไดຌทาทุกขຌอ
ริ่มดานินการ = มีขຌอ 1
กาลังดานินการ = มีขຌอ 1 และ ขຌอ 2
ดานินการรียบรຌอย = มีครบทัง 3 ขຌอ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
..............................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail……………………………..……
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ตารางประกอบคานิยาม
ตารางที่ แ SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature > 38°C or < 36°C
Heart rate > 9เ beats/min
Respiratory rate > 2เ /min หรือ PaCO2 < 32 mm Hg
WBC > แ2,เเเ /mm3, < 4เเเ /mm3, หรือมี band form >แเ %
ตารางที่ โ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
คา blood lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output < เ.5 mL/kg/hr ป็นระยะวลามากกวา 2 ชม.แมຌวาจะไดຌสารนาอยางพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 25เ ดยไมมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 2เเ ดยมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Creatinine > 2.เ mg/dL (แ76.8 μmol/L)
Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 μmol/L)
Platelet count < แเเ,เเเ μL
Coagulopathy (international normalized ratio > แ.5 หรือ aPTT > 60 วินาที ี
ตารางที่ 3 qSOFA (quick SOFA) score ในการประเมิน ได้แก่
แ. Alteration in mental status (อาจใชຌ Glasgow Coma Scale score นຌอยกวา แ5 ก็ไดຌี
2. ’ystolic blood p≥essu≥e ≤ แเเ mm Hg
3. Respi≥ato≥y ≥ate ≥ 22/min
ตารางที่ 4 SOS score (search out severity)

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในรงพยาบาล
ระดับ 0 (Level เ)
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital
ระดับ 1 (Level แ)
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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 โ)
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ
system or post-ope≥ative ca≥e and those stepping down f≥om highe≥ levels of ca≥e
ระดับ 3 (Level ใ)
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
ตารางที่ 5 Modified Early Warning Score ิMEWSี for Clinical Deterioration
Criteria
Systolic BP ิmmHgี
≤ 7เ
71-80
81-100
101-199
≥ 2เเ
Heart rate ิbeats per minuteี
< 40
41-50
51-100
101-110
111-129
≥ แ3เ
Respiratory rate ิbeats per minuteี
<9
9-14
15-20
21-29
≥ 3เ
Temperature in °C ิ°Fี
< 35 ิ<95ี
35–38.4 ิ95–101.12ี
≥ 38.5°C ิ101.3ี

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

Interpretation
 A sco≥e ≥ 5 is statistically linked to inc≥eased likelihood of death o≥ admission to an intensive ca≥e unit.
 For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient.
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หมายเหตุ:
1. นับฉพาะผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
2. ไมนับรวมผูຌป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)
นิยามการเก็บข้อมูลตัวชีๅวัดย่อย
แ. อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic หมายถึง การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌรับ การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่ดิมผูຌป่วยไดຌรับ Antibiotic อยูดยไมไดຌจาะ H/C ตอมาผูຌป่วยกิดภาวะติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง
แลຌวมีการจาะ H/C รวมกับปรับ Antibiotic ใหຌถือวา มีการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
2. อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย ดยนับจากวลา
วินิจฉัยจนถึงวลาทีบ่ ริหารยา ิDiagnosis to needle time)
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทีไ่ ดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
3. อัตราการไดຌรับ IV fluid 3เ ml/kg ใน แ ชม.แรก หมายถึง ผูຌป่วยไดຌรับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. แรก
หลังวินิจฉัย
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงที่ไดຌรับIVfluidจานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
4. อัตราการรับผูຌป่วยขຌา ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌรับการวินิจฉัยแลຌว
admission ขຌา ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌขຌา ICU ภายใน 3 ชม.
X 100
จานวน ผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ทังหมด
หมายเหตุ: วิธีการก็บตัวชีวัดยอย ขึนอยูกับกระบวนการดูแลผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ของแตละรงพยาบาลซึ่งอาจ
มีความแตกตางกันของวิธีการไดຌมาของตัวลข แตใหຌยึดความถูกตຌองตรงตามคานิยามที่กาหนด
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แบบ ตก.โ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ การพัฒนาระบบบริการ ิService Plan)
หัวข้อ สาขาอายุรกรรม
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
(1) อัตราตายผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired นຌอยกวารຌอยละ 3เ
(2) อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic ≥ รຌอยละ 90
(3) อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ินับจากวลาที่ไดຌรับการวินิจฉัยี ≥ รຌอยละ 9เ
(4) อัตราการไดຌรับ IV fluid 3เ ml/kg ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไมมีขຌอหຌามี ≥ รຌอยละ 9เ
(5) อัตราที่ผูຌป่วยไดຌรับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ ิระดับ 2-3ี ภายใน 3 ชม. ≥ รຌอยละ 3เ
ิ6ี มีการจัดตังระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
โ. สถานการณ์ ..............................................................................................................................................
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ใ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
3.1ข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ ใเ
รายการข้อมูล

จานวนผู้ป่วยที่
จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ จานวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธ
เสียชีวิต(dead) จาก รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่ รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิต
การรักษาเพื่อกลับไป
ภาวะการติดเชืๅอใน
บ้าน (against advise)
ที่บ้าน (against advise) เสียชีวิตที่บ้าน (against
กระแสเลือดแบบ
จากภาวะการติดเชืๅอใน
จากภาวะการติดเชืๅอใน
advise) จากภาวะการ
รุนแรงชนิด
กระแสเลือดแบบรุนแรง
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ติดเชืๅอในกระแสเลือด
communityชนิด communityชนิด communityแบบรุนแรงชนิด
acquired ที่ลง
acquiredที่ลง ICD10
acquired ที่ลง ICD10
communityICD10 รหัส R 65.1 รหัส R 65.1 และ R57.2 รหัส R 65.1 และ R57.2
acquired ที่ลง ICD
และ R57.2 ใน
ใน Principle Diagnosis ใน Principle Diagnosis 10 รหัส R 65.1 และ
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับ และ Comorbidity ไม่
R57.2 ใน Principle
และ Comorbidity
รวมที่ลงใน Post
นับรวมที่ลงใน Post
Diagnosis และ
ไม่นับรวมที่ลงใน
Admission
Admission
Comorbidity ไม่นับ
Post Admission
Comorbidity
Comorbidity
รวมที่ลงใน Post
Comorbidity
(complication) และไม่
(complication) และไม่
Admission
(complication)
นับรวมผู้ปว่ ย palliative นับรวมผู้ป่วย palliative
Comorbidity
และไม่นับรวมผู้ป่วย
(รหัส Z 51.5) ดยมี
(รหัส Z 51.5) ดยมี
(complication) และ
palliative
สถานภาพการจาหน่าย
สถานภาพการจาหน่าย
ไม่นับรวมผู้ป่วย
(รหัส Z 51.5)
ิDischarge statusี = 2 ิDischarge statusี = 2
palliative (รหัส Z
(A)
ปฏิเสธการรักษา, และ
ปฏิเสธการรักษา, และ
51.5) ดยมีสถานภาพ
วิธีการจาหน่าย
วิธีการจาหน่าย
การจาหน่าย
ิDischarge typeี = 2
ิDischarge typeี = 3 ิDischarge statusี =
ดีขึๅน (B)
ไม่ดีขึๅน
2 ปฏิเสธการรักษา,
(C)
และวิธีการจาหน่าย
ิDischarge typeี = 3
ไม่ดีขึๅน palliative
(รหัส Z 51.5)
(D)

จังหวัด

จังหวัด
.........
จังหวัด
.........
ภาพรวม
เขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ
วันที่รบั
ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี
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(A+C) / D × 100
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(2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90

จังหวัด

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่
ได้รับ การเจาะ H/C ก่อน
ให้ Antibiotic
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ทัๅงหมด

อัตราการเจาะ H/C ก่อน
ให้ Antibiotic
(A/B) × 100

หมายเหตุ

(B)

จังหวัด.........
จังหวัด.........
จังหวัด.........
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันที่รบั ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี

(3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ินับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยี ≥ ร้อยละ ้เ

จังหวัด

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอในกระแส
เลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ
Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน อัตราการได้รับ Antibiotic
กระแสเลือดแบบ
ภายใน 1 ชม.
รุนแรงทัๅงหมด
(A/B) × 100
(B)

จังหวัด.........
จังหวัด.........
จังหวัด.........
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันที่รบั ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

347
(4) อัตราการได้รับ IV ใเ ml/kg ใน แ ชม.แรก ิในกรณีไม่มีข้อห้ามี ≥ ร้อยละ 90

จังหวัด

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงที่
ได้รับ IV fluid จานวน 1.5
ลิตร ภายใน 1 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทัๅงหมด
(B)

อัตราการได้รับ IV fluid
ใเ ml/kg ใน แ ชม.แรก
(A/B) × 100

หมายเหตุ

จังหวัด.........
จังหวัด.........
จังหวัด.........
ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันที่รบั ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี

(5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ ใเ

จังหวัด

จานวนผู้ป่วยติดเชืๅอใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้
เข้า ICU ภายใน 3 ชม.
(A)

รายการข้อมูล
จานวน ผู้ป่วยติดเชืๅอ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงทัๅงหมด
(B)

อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU
ภายใน 3 ชม.
(A/B) × 100

หมายเหตุ

จังหวัด.........
จังหวัด.........
จังหวัด.........

ภาพรวมเขตสุขภาพ
ิข้อมูล ณ วันที่รบั ตรวจี
ิระบุวนั ที่ี

(6) มีการจัดตัๅงระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
1. มีการจัดตังคณะกรรมการ คณะทางาน ดยผูຌอานวยการรงพยาบาลมีหนังสือแตงตังชัดจน
2. มีแนวทางการดานินการของ rapid response system ในรพ.ดยมีหนังสือคาสั่งแนวทาง ดยผูຌอานวยการรงพยาบาล
3. ริ่มดานินการดยมีทีม rapid response team พื่อดูแลผูຌป่วยวิกฤตและผูຌป่วย sepsis ดยมีการนาสนอผลงานใน
แตละดือน มีการบันทึกป็นลายลักษณ์อักษรชัดจน
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วิธีประเมินการจัดตังๅ ระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจาจังหวัด ิระดับ A และ S)
ยังไมไดຌดานินการ = ยังไมไดຌทาทุกขຌอ
ริ่มดานินการ = มีขຌอ 1
กาลังดานินการ = มีขຌอ 1 และ ขຌอ 2
ดานินการรียบรຌอย = มีครบทัง 3 ขຌอ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ ิKey Risk
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
็. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
..............................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................
ตาแหนง.........................................................................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail……………………………..……
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ตารางประกอบคานิยาม
ตารางที่ แ SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Temperature > 38°C or < 36°C
Heart rate > 9เ beats/min
Respiratory rate > 2เ /min หรือ PaCO2 < 32 mm Hg
WBC > แ2,เเเ /mm3, < 4เเเ /mm3, หรือมี band form >แเ %
ตารางที่ โ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction
มีภาวะ hypotension
คา blood lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL)
Urine output < เ.5 mL/kg/hr ป็นระยะวลามากกวา 2 ชม.แมຌวาจะไดຌสารนาอยางพียงพอ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 25เ ดยไมมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 2เเ ดยมีภาวะ pneumonia ป็นสาหตุ
Creatinine > 2.เ mg/dL (แ76.8 μmol/L)
Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 μmol/L)
Platelet count < แเเ,เเเ μL
Coagulopathy (international normalized ratio > แ.5 หรือ aPTT > 60 วินาที ี
ตารางที่ 3 qSOFA (quick SOFA) score ในการประเมิน ได้แก่
แ. Alteration in mental status (อาจใชຌ Glasgow Coma Scale score นຌอยกวา แ5 ก็ไดຌี
2. ’ystolic blood p≥essu≥e ≤ แเเ mm Hg
3. Respi≥ato≥y ≥ate ≥ 22/min
ตารางที่ 4 SOS score (search out severity)

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในรงพยาบาล
ระดับ 0 (Level เ)
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital
ระดับ 1 (Level แ)
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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 โ)
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ
system or post-ope≥ative ca≥e and those stepping down f≥om highe≥ levels of ca≥e
ระดับ 3 (Level ใ)
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
ตารางที่ 5 Modified Early Warning Score ิMEWSี for Clinical Deterioration
Criteria
Systolic BP ิmmHgี
≤ 7เ
71-80
81-100
101-199
≥ 2เเ
Heart rate ิbeats per minuteี
< 40
41-50
51-100
101-110
111-129
≥ แ3เ
Respiratory rate ิbeats per minuteี
<9
9-14
15-20
21-29
≥ 3เ
Temperature in °C ิ°Fี
< 35 ิ<95ี
35–38.4 ิ95–101.12ี
≥ 38.5°C ิ101.3ี

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

Interpretation
 A sco≥e ≥ 5 is statistically linked to inc≥eased likelihood of death o≥ admission to an intensive ca≥e unit.
 For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient.
หมายเหตุ:
1. นับฉพาะผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

351
2. ไมนับรวมผูຌป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)
นิยามการเก็บข้อมูลตัวชีๅวัดย่อย
แ. อัตราการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic หมายถึง การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌรับ การจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่ดิมผูຌป่วยไดຌรับ Antibiotic อยูดยไมไดຌจาะ H/C ตอมาผูຌป่วยกิดภาวะติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง
แลຌวมีการจาะ H/C รวมกับปรับ Antibiotic ใหຌถือวา มีการจาะ H/C กอนใหຌ Antibiotic
2. อัตราการไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การไดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย ดยนับจากวลา
วินิจฉัยจนถึงวลาทีบ่ ริหารยา ิDiagnosis to needle time)
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทีไ่ ดຌรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
3. อัตราการไดຌรับ IV fluid 3เ ml/kg ใน แ ชม.แรก หมายถึง ผูຌป่วยไดຌรับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. แรก
หลังวินิจฉัย
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงที่ไดຌรับIVfluidจานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. X 100
จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรงทังหมด
4. อัตราการรับผูຌป่วยขຌา ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌรับการวินิจฉัยแลຌว
admission ขຌา ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)
สูตรคานวณ = จานวนผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ที่ไดຌขຌา ICU ภายใน 3 ชม.
X 100
จานวน ผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ทังหมด
หมายเหตุ: วิธีการก็บตัวชีวัดยอย ขึนอยูกับกระบวนการดูแลผูຌป่วยติดชือในกระแสลือดแบบรุนแรง ของแตละรงพยาบาลซึ่งอาจ
มีความแตกตางกันของวิธีการไดຌมาของตัวลข แตใหຌยึดความถูกตຌองตรงตามคานิยามที่กาหนด
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แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ Service excellence ิบริการเป็นเลิศี
ครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขารคหลอดเลือดหัวใจ
จังหวัด................ เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
(1) อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
(2) รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ≤แเ%
2. สถานการณ์..............................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็นี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ......................................................................................................................
(1) อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
จังหวัด
รายการขຌอมูล
จานวนประชากรที่ตายจากรค
อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอด
จานวนประชากรกลางปี
หลอดลือดหัวใจ ิรหัส ICD-10
ลือดหัวใจ
ในชวงวลาดียวกัน (B)
= I20-I25) (A)
(A/B) x 100,000
อาภอ แ
อาภอ 2
อาภอ.....
ภาพรวมจังหวัด
ิขຌอมูล ณ
วันที่รับตรวจี
(2) รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ≤แเ%
จังหวัด
รายการขຌอมูล
ผูຌป่วยนอก ผูຌป่วยใน
รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจ
ผูຌป่วยนอก ผูຌป่วยใน
ิรหัส ICD-10 = I2แขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตใน
ิรหัส ICD-10 = I2แI2แ.3)
รงพยาบาล
I2แ.3) ทังหมด (B)
ที่สียชีวิตในรงพยาบาล (A)
(A/B) x 100
อาภอ แ
อาภอ 2
อาภอ.....
ภาพรวมจังหวัด
ิขຌอมูล ณ
วันที่รับตรวจี
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
…………………………………………………………..…...............................................................................................
......................................................................................................................................................... ............
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
........................................................................................................................................... .........................................
ผูຌรายงาน..................................................................................
ตาแหนง..................................................................................
วัน/ดือน/ปี............................................................................
ทร....................................E-mail………………………………
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แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ Service excellence ิบริการเป็นเลิศี
ครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขารคหลอดเลือดหัวใจ
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
(1) อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
(2) รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ≤แเ%
2. สถานการณ์..............................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็นี
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ......................................................................................................................
(1) อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอดลือดหัวใจไมกิน 26 ตอแสนประชากร
ขตสุขภาพ
รายการขຌอมูล
จานวนประชากรที่ตายจากรค
อัตราตายของผูຌป่วยรคหลอด
จานวนประชากรกลางปี
หลอดลือดหัวใจ
ลือดหัวใจ
ในชวงวลาดียวกัน (B)
ิรหัส ICD-10 = I20-I25) (A)
(A/B) x 100,000
จังหวัด แ
จังหวัด 2
จังหวัด.....
ภาพรวมขต
ิขຌอมูล ณ
วันที่รับตรวจี
(2) รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตในรงพยาบาล ≤แเ%
ขตสุขภาพ
รายการขຌอมูล
ผูຌป่วยนอก ผูຌป่วยใน
รຌอยละผูຌป่วยรคกลຌามนือหัวใจ
ผูຌป่วยนอก ผูຌป่วยใน
ิรหัส ICD-10 = I2แขาดลือดฉียบพลันที่สียชีวิตใน
ิรหัส ICD-10 = I2แI2แ.3)
รงพยาบาล
I2แ.3) ทังหมด (B)
ที่สียชีวิตในรงพยาบาล (A)
(A/B) x 100
จังหวัด แ
จังหวัด 2
จังหวัด..
ภาพรวมขต
ิขຌอมูล ณ วันที่รับ
ตรวจี
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ิวิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
…………………………………………………………..…...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. สรุ ปประเด็ นส าคั ญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บเคลื่ อนนยบายหรื อการด าเนิ นงานไม่ ประสบ
ความสาเร็จ ิKey Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
....................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับ สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับ
ดานินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดานินการตอ

6. ข้อเสนอแนะต่อนยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
................................................................................................................................. ...................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ิถຌามีี
....................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน..................................................................................
ตาแหนง..................................................................................
วัน/ดือน/ปี............................................................................
ทร....................................E-mail………………………………
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ.........การบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด..........
จังหวัด....................................... เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
แ. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด: การแพรระบาด นยบายและการสนับสนุนการดานินงานในระดับจังหวัดและขตสุขภาพ
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
โ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตัวชีวัด รอยละ 2เ ของผูติดยาสพติดที่บาบัดครบตามกณฑที่กาหนดของแตละระบบ และไดรับการ
ติดตามตอนื่อง แ ป Retention rate) ิป็นขຌอมูลสะสมตังแต 1 ต.ค. 2561ี ิขຌอมูลรวมทุกระบบี รายงานสะสมป็นราย
ไตรมาส
รายการขຌอมูล
อาภอ

จานวนผูຌปว่ ย
ยาสพติดที่
ไดຌรับการ
บาบัดรักษา
ทียบกับ
ป้าหมาย

จานวนผูຌติดยา
สพติดที่ไดຌรับ
การบาบัดรักษา
ทุกระบบที่ไดຌรับ
การติดตามดูแล
ตอนื่อง แ ปี
หลังจาหนาย
ิA1ี

จานวนผูຌติดยา
สพติดทุก
ระบบที่ไดຌรับ
การบาบัด
รักษาและ
จาหนาย
ทังหมด
ิB1)

รอยละของผูติดยา
สพติดที่บาบัด
ครบตามกณฑที่
กาหนดของแตละ
ระบบ และไดຌรับ
การติดตาม
ตอนื่อง แ ป
ิRetention rate)
= A1/B1*100

จานวนผูຌใชຌและผูຌ
สพยาสพติดที่
บาบัดครบตาม
กณฑ์ที่กาหนด
แลຌวหยุดสพ
ตอนื่อง
3 ดือน หลัง
จาหนาย (A2)

จานวนผูຌใชຌและผูຌ
สพยาสพติดที่
ไดຌรับการ
จาหนายทังหมด
ิB2ี

รอยละของผูใช ผู
สพที่บาบัดครบ
ตามกณฑที่
กาหนดของแตละ
ระบบหยุดสพตอ
นื่องหลัง
จาหนายจากการ
บาบัด 3 ดือน
= A2/B2*100

อาภอ....
อาภอ.....
อาภอ......
รวมจังหวัด
ิระบุขຌอมูล ณ.
วันที่.....ี

2.2 ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเชิงคุณภำพ
ิ1ี การตังคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหนຌาที่ความรับผิดชอบในระดับ รพ.สต. รพ. ระดับจังหวัด และระดับขตสุขภาพ
...................................................................................................................................................................................................
ิ2ี แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแตละดຌาน
ิ2.แี ระบบบริการและการรับสงตอผูຌป่วยภายในจังหวัดและขตสุขภาพ
................................................................................................................................................................................................
ิ2.2ี การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู ิHA ยาสพติดี ในจังหวัดและขตสุขภาพ
................................................................................................................................................................................................
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ิ2.3ี การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาสพติด (Harm reductionี
...............................................................................................................................................................................................
ิ2.4ี การดานินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชนป็นศูนย์กลาง ิCommunity based treatment and rehabilitationี
................................................................................................................................................................................................
ิ2.5ี การพัฒนาบุคลากร
................................................................................................................................................................................................
ิ2.6ี การกากับดูแลและการประสานความรวมมือกับหนวยบาบัดฟื้นฟูนอกสังกัด สธ.
.................................................................................................................................................................................................
ใ. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ดานินงานไมบรรลุวตั ถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดานินการตอ

4. ข้อเสนอแนะของพืๅนที่และทีมตรวจราชการ ต่อนยบาย/ต่อหน่วยงานส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................
5. พืๅนที่และรูปแบบการดาเนินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพืๅนที่: CBTx ิการกาหนดนยบาย หนวยงานที่
มีสวนรวม รูปแบบ/กระบวนการ ปัจจัยและผลความสาร็จ ปัญหาอุปสรรคการดานินงานี
.......................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................

ตาแหนง...........................................หนวยงาน..............................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
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แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. โ562
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อ.........การบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด..........
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
แ. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด: การแพรระบาด นยบายและการสนับสนุนการดานินงานในระดับจังหวัดและขตสุขภาพ
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
โ. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ิระบุรำยกำรข้อมูลทีไจำเป็นสำหรับกำรตรวจติดตำมทีไจำเป็นในตละประเดในี
2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตัวชีวัด รอยละ 2เ ของผูติดยาสพติดที่บาบัดครบตามกณฑที่กาหนดของแตละระบบ และไดรับการ
ติดตามตอนื่อง แ ป Retention rate) ิป็นขຌอมูลสะสมตังแต 1 ตค. 2561ี ิขຌอมูลรวมทุกระบบี รายงานสะสมป็นราย
ไตรมาส
รายการขຌอมูล
อาภอ

จานวนผูຌปว่ ย
ยาสพติดที่
ไดຌรับการ
บาบัดรักษา
ทียบกับ
ป้าหมาย

จานวนผูຌติดยาสพ
ติดที่ไดຌรับการ
บาบัดรักษาทุก
ระบบที่ไดຌรับการ
ติดตามดูแล
ตอนื่อง แ ปีหลัง
จาหนาย ิA1ี

จานวนผูຌติดยา
สพติดทุก
ระบบที่ไดຌรับ
การบาบัด
รักษาและ
จาหนาย
ทังหมด
ิB1)

รอยละของผูติดยา
สพติดที่บาบัด
ครบตามกณฑที่
กาหนดของแตละ
ระบบ และไดຌรับ
การติดตาม
ตอนื่อง แ ป
ิRetention rate)
= A1/B1*100

จานวนผูຌใชຌและผูຌสพ
ยาสพติดที่บาบัด
ครบตามกณฑ์ที่
กาหนด แลຌวหยุดสพ
ตอนื่อง
3 ดือน หลัง
จาหนาย (A2)

จานวนผูຌใชຌและผูຌ
สพยาสพติดที่
ไดຌรับการ
จาหนายทังหมด
ิB2ี

รอยละของผูใช
ผูสพที่บาบัดครบ
ตามกณฑที่
กาหนดของแตละ
ระบบหยุดสพตอ
นื่องหลัง
จาหนายจากการ
บาบัด 3 ดือน
= A2/B2*100

จังหวัด....
จังหวัด....
จังหวัด....
รวมขต
ิระบุขຌอมูล
ณ.วันที่.....ี

2.2 ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเชิงคุณภำพ
ิ1ี การตังคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหนຌาที่ความรับผิดชอบในระดับ รพ.สต. รพ. ระดับจังหวัด และระดับขตสุขภาพ
........................................................................................................................................................................................
ิ2ี แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแตละดຌาน
ิ2.แี ระบบบริการและการรับสงตอผูຌป่วยภายในจังหวัดและขตสุขภาพ
......................................................................................................................................................................................
ิ2.2ี การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู ิHA ยาสพติดี ในจังหวัดและขตสุขภาพ
......................................................................................................................................................................................
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

359
ิ2.3ี การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาสพติด (Harm reductionี
..................................................................................................................................................................................
ิ2.4ี การดานินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชนป็นศูนย์กลาง ิCommunity based treatment and rehabilitationี
..................................................................................................................................................................................
ิ2.5ี การพัฒนาบุคลากร
...................................................................................................................................................................................
ิ2.6ี การกากับดูแลและการประสานความรวมมือกับหนวยบาบัดฟื้นฟูนอกสังกัด สธ.
........................................................................................................................................................................................
ใ. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาใหຌการ
ดานินงานไมบรรลุวตั ถุประสงค์

ขຌอสนอแนะที่ใหຌตอหนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดานินการตอ

4. ข้อเสนอแนะของพืๅนที่และทีมตรวจราชการ ต่อนยบาย/ต่อหน่วยงานส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
......................................................................................................................................................................................................
5. พืๅนที่และรูปแบบการดาเนินงานการบาบัดฟื้นฟูดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง: CBTx ที่สามารถเป็นต้นแบบของเขตสุขภาพ
ิการกาหนดนยบาย หนวยงานที่มสี วนรวม รูปแบบ/กระบวนการ ปัจจัยและผลความสาร็จ ปัญหาอุปสรรคการดานินงานี
.................................................................................................................................................................................................
ผูຌรายงาน.......................................................................................

ตาแหนง...........................................หนวยงาน..............................................
วัน/ดือน/ปี...................................................................................
ทร..................................... e-mail…………………………………………
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ิตย.แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ ิรายประเด็นี คณะที่ แ-4ี
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ โ562
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการสุขภาพ
1. ประเด็นตรวจราชการ : การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและด็กปฐมวัย
โ.

ิชื่อีตัวชีๅวัดตรวจราชการ

เป้าหมาย

ผลงาน

3. วิเคราะห์สถานการณ์…………………………………………………………………….
4. การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ ิข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพี
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ลาดับ ตัวชีวัด รายการขຌอมูล

เขต 1
รอบ แ
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.6แ-มี.ค.62
รอบ โ
ข้อมูล ้ เดือน
ต.ค.6แ-มิ.ย.62

เขต โ

เขต ภาพรวมเขต

(สำหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ แ
รอบ แ
......
ข้อมูล 6 เดือน
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ แ ข้อมูล ณ ไตรมาส แ
ต.ค.6แ-มี.ค.62
ต.ค.6แ-มี.ค.62 ิขຌอมูล ต.ค. – ธ.ค.6แี
รอบ โ
รอบ โ
-รอบ โ ข้อมูล ณ ไตรมาส โ
ข้อมูล ้ เดือน
ข้อมูล ้ เดือน ิขຌอมูล ต.ค.6แ – มี.ค.62ี
ต.ค.6แ-มิ.ย.62
ต.ค.6แ-มิ.ย.62

ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ
ป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/รຌอยละ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง ิถ้ามีี
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๐๘
………………………………….
ดยที่การตรวจราชการป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะ
ทาใหຌการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหนวยงานของรัฐป็นไปตามป้าหมาย และแกຌไขปัญหาและ
อุปสรรคตางๆ อันกิดจากการดานินการดังกลาว พื่อกอใหຌกิดประยชน์สุขแกประชาชน สมควรที่จะไดຌมีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการใหຌมีประสิทธิภาพ และกิดความคุຌมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจ
ยิ่งขึน รวมทังป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีดยความห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระบียบไวຌ ดังตอไปนี
ขຌอ ๑ ระบียบนีรียกวา “ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๔๘"
ขຌอ ๒ ระบียบนีใหຌใชຌบังคับตังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุบกษาป็นตຌนไป
ขຌอ ๓ ใหຌยกลิก
(๑) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๓๒
(๒) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการใชຌสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูຌตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขຌอ ๔ ระบียบนีใหຌใชຌบังคับกับการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการของหนวยงานของรัฐทุก
หนวย ยกวຌนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาหม
ขຌอ ๕ ในระบียบนี
“ผูຌตรวจราชการ หมายความวา ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผูຌตรวจราชการ
กระทรวง ผูຌตรวจราชการกรม หรือผูຌดารงตาแหนงที่รียกชื่ออยางอื่นที่มีหนຌาที่ในการตรวจราชการ แตไม
รวมถึงผูຌทาหนຌาที่ตรวจสอบภายใน
“ผูຌรับการตรวจ หมายความวา หนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หนຌาที่อยูในหนวยงานของรัฐ
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สมาชิกสภาทຌองถิ่น

“หนวยงานของรัฐ หมายความวา
(๑) ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทຌองถิ่น
(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกากับของฝ่ายบริหาร
“จຌาหนຌาที่ของรัฐ หมายความวา ผูຌซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ แตไมรวมถึง

“กระทรวง หมายความรวมถึงสานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดຌวย
“ปลัดกระทรวง หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดຌวย
“กรม หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะป็นกรม และสวนราชการที่ไมมีฐานะ
ป็นกรมแตมีผูຌบังคับบัญชาของสวนราชการป็นอธิบดีหรือผูຌดารงตาแหนงที่ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะป็น
อธิบดี
“อธิบดี หมายความรวมถึงหัวหนຌาสวนราชการของกรมดຌวย
ขຌอ ๖ ใหຌปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระบียบนี
หมวด ๑
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ
………………………………………..
ขຌอ ๓ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี
(๑) พื่อชีแจง แนะนา หรือทาความขຌาใจกับหนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐ
กี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจตามนยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรัฐ
(๒) พื่อตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดຌปฏิบัติถูกตຌองตามกฎหมาย กฎระบียบ
ขຌอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และป็นไปตามความมุงหมาย
วัตถุประสงค์ ป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กาหนดป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแหงชาติ
หรือไม
(๓) พื่อติดตามความกຌาวหนຌา ปัญหา และอุปสรรค รวมทังประมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุຌมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหนวยงานของรัฐ
(๔) พื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดห็น และความตຌองการ ของจຌาหนຌาที่ของรัฐ
และประชาชน
(๕) พื่อแสวงหาขຌอท็จจริง และสืบสวนสอบสวนกี่ยวกับหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพืนที่
ขຌอ ๘ การตรวจราชการตามระบียบนี ใหຌดานินการตามแผนการตรวจราชการประจาปี หรือ
ตามที่ไดຌรับคาสั่งจากผูຌบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคหนึ่ง ใหຌจัดทาตามรอบปีงบประมาณ ดยใหຌ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐและผูຌตรวจราชการรวมกันจัดทาใหຌแลຌวสร็จภายในดือนตุลาคมของปีงบประมาณนัน
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ถຌาในกระทรวงใดมีผูຌตรวจราชการทังในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจาปีของกรม ตຌองสอดคลຌองกับแผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
ภายในดือนกันยายนของทุกปี ใหຌสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีชิญหัวหนຌา
หนวยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคสอง หรือผูຌตรวจราชการที่หัวหนຌาหนวยงานมอบหมาย
มารวมประชุมปรึกษาหารือพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีใหຌสอดคลຌองดยไมซาซຌอนกันและกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทังการกาหนดมาตรฐานและครื่องมือในการตรวจติดตามของผูຌตรวจราชการใหຌป็น
แนวดียวกันสามารถแลกปลี่ยนขຌอมูลกันไดຌ
มื่อที่ประชุมตามวรรคสามไดຌขຌอยุติป็นประการใด ใหຌหนวยงานทุกหนวยที่กี่ยวขຌอง
ดานินการตามขຌอยุตินัน
ขຌอ ๙ ผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอานาจและหนຌาที่ในการตรวจ
ราชการกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐทุกหนวยในฐานะ
ผูຌสอดสองดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ผูຌตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอานาจและหนຌาที่ในการตรวจราชการ
กี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐ ฉพาะในขอบขตอานาจและหนຌาที่ของ
กระทรวง ในฐานะผูຌสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผูຌตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอานาจและหนຌาที่ในการตรวจราชการกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐ ฉพาะในขอบขตอานาจและหนຌาที่ของกรม
ในฐานะผูຌสอดสองดูแลแทนอธิบดี
ขຌอ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตຌองตรวจติดตามแผนงาน งาน และครงการในรื่อง
ดียวกัน ใหຌผูຌตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผูຌตรวจราชการกระทรวง และผูຌตรวจราชการกรม ที่กี่ยวขຌอง
ประสานงานหรือรวมกันดานินการ พื่อกอใหຌกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุຌมคาในชิงภารกิจ
ของรัฐและประยชน์สุขของประชาชน
ขຌอ ๑๑ การแบงพืนที่การตรวจราชการ ใหຌป็นไปตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
หมวด ๒
อานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
………………………………..
ขຌอ ๑๒ พื่อใหຌป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามขຌอ ๓ ใหຌผูຌตรวจราชการมี
อานาจและหนຌาที่ ดังตอไปนี
(๑) สั่งป็นลายลักษณ์อักษรใหຌผูຌรับการตรวจปฏิบัติในรื่องใดรื่องหนึ่งใหຌถูกตຌองตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งป็นลายลักษณ์อักษรใหຌผูຌรับการตรวจปฏิบัติหรืองดวຌนการปฏิบัติในรื่องใดๆ
ในระหวางการตรวจราชการไวຌกอน หากห็นวาจะกอใหຌกิดความสียหายแกทางราชการหรือประยชน์ของ
ประชาชนอยางรຌายแรง และมื่อไดຌสั่งการดังกลาวแลຌว ใหຌรายงานผูຌบังคับบัญชาพื่อทราบหรือพิจารณา
ดยดวน
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(๓) สั่งใหຌหนวยงานของรัฐและจຌาหนຌาที่ของรัฐชีแจง ใหຌถຌอยคา หรือสงอกสารและ
หลักฐานกี่ยวกับการปฏิบัติงานพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบขຌอท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังหตุการณ์ มื่อไดຌรับการ
รຌองรียน หรือมีหตุอันสมควร ดยประสานการดานินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ พื่อแกຌไขปัญหาความ
ดือดรຌอนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือจຌาหนຌาที่ของรัฐ
(๕) ประมินผลการปฏิบัติราชการของผูຌรับการตรวจ และรายงานผูຌบังคับบัญชาพื่อ
ทราบ
(๖) รียกประชุมจຌาหนຌาที่ของรัฐพื่อชีแจง แนะนา หรือปรึกษาหารือรวมกัน
ขຌอ ๑๓ ในกรณีที่ผูຌตรวจราชการสั่งตามขຌอ ๑๒ (๒) ใหຌผูຌรับการตรวจปฏิบัติตามคาสั่งนันดย
พลัน ในกรณีที่ผูຌรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคาสั่งดังกลาวไดຌ ใหຌผูຌรับการตรวจชีแจงขຌอขัดขຌอง พรຌอม
หตุผลใหຌผูຌตรวจราชการทราบ และใหຌผูຌตรวจราชการรายงานผูຌบังคับบัญชาพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขຌอ ๑๔ ในการตรวจราชการ ใหຌผูຌตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระบียบและธรรมนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนຌาที่และจริยธรรมของผูຌตรวจราชการตามหมวด ๔
ขຌอ ๑๕ พื่อใหຌ การตรวจราชการ ป็ น ไปอย างมีอกภาพและประสิ ทธิภ าพ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด ดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหนຌาผูຌตรวจราชการ ใหຌผูຌมีอานาจ
ตามกฎหมายมีอานาจแตงตังผูຌตรวจราชการคนใดคนหนึ่งป็นหั วหนຌาผูຌตรวจราชการ และจะใหຌมีรองหัวหนຌา
ผูຌตรวจราชการดຌวยก็ไดຌ
ในกรณีมีความจาป็นและพื่อประยชน์ของทางราชการ อาจขอกาหนดใหຌมี
ตาแหนงหัวหนຌาผูຌตรวจราชการป็นการฉพาะก็ไดຌ
ใหຌหัวหนຌาผูຌตรวจราชการมีอานาจและหนຌาที่ใหຌคาปรึกษาแนะนาแกผูຌตรวจราชการ
พื่อใหຌการปฏิบัติราชการของผูຌตรวจราชการป็นไปตามระบียบนี
ขຌอ ๑๖ ผูຌรับการตรวจมีหนຌาที่ดังตอไปนี
(๑) อานวยความสะดวกและใหຌความรวมมือแกผูຌตรวจราชการในการขຌาไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน พื่อประยชน์ในการตรวจราชการ
(๒) จัดตรียมบุคคล อกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหຌครบถຌวน และพรຌอม
ที่จะใหຌผูຌตรวจราชการตรวจสอบไดຌ
(๓) ชีแจงและตอบขຌอซักถามตางๆ พรຌอมทังหาขຌอมูลพิ่มติมใหຌแกผูຌตรวจราชการ
(๔) ปฏิบัติหรืองดวຌนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูຌตรวจราชการไดຌสั่งการในระหวางตรวจ
ราชการไวຌกอน หากไมสามารถดานินการไดຌตามที่ ผูຌตรวจราชการสั่งการ ใหຌชีแจงขຌอขัดขຌองพรຌอมหตุผลใหຌ
ผูຌตรวจราชการทราบดยร็ว
(๕) ดานินการอื่นที่ป็นประยชน์ในการตรวจราชการ
หมวด ๏
การรายงานและการดาเนินการตามผลการตรวจราชการ
………………………………………..
ขຌอ ๑๓ ภายใตຌบังคับขຌอ ๑๘ มื่อสร็จสินการตรวจราชการในแต ละคราว ใหຌผูຌตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังตอไปนี
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(๑) กรณีผูຌตรวจราชการสา นักนายกรัฐมนตรี ใหຌรายงานถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และในกรณี ที่ ป ลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี  ห็ น ว า มี ปั ญ หาส าคั ญ
ใหຌ ส รุ ป รายงานสนอรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ดຌ รั บ มอบหมายใหຌ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ก ากั บ การบริ ห ารราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกากับดูแลขตพืนที่พื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) กรณีผูຌตรวจราชการกระทรวง ใหຌรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนຌากลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนຌากลุมภารกิจที่รับผิดชอบห็นวามีปัญหาสาคัญ
ใหຌสรุปรายงานสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงจຌาสังกัดพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) กรณีผูຌตรวจราชการกรม ใหຌรายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี ห็นวามี
ปัญหาสาคัญ ใหຌสรุปรายงานสนอหัวหนຌากลุมภารกิจ พื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป ในกรณีที่ไมมี
หัวหนຌากลุมภารกิจ ใหຌรายงานปลัดกระทรวงจຌาสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการตอรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ไดຌรับมอบหมายใหຌกากับการปฏิบัติราชการในขตพืนที่ ใหຌป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผูຌตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จาป็นตຌองไดຌรับการแกຌไขหรือ
ปรับปรุง ใหຌป็นหนຌาที่ของผูຌตรวจราชการซึ่งจัดทารายงานที่จะคอยติดตามผลการดานินการของหนวยงาน
ของรัฐที่กี่ยวขຌอง และถຌาพຌนหกสิบวันแลຌวยังมิไดຌมีการดานินการแกຌ ไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่งอยางใด
ใหຌ ร ายงานรั ฐ มนตรี ห รื อรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ไดຌรั บ มอบหมายใหຌ กากับ การปฏิบัติร าชการในขตพืนที่พื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
สาหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขຌอ ๑๐ ใหຌผูຌตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ผูຌตรวจราชการกระทรวง และผูຌตรวจราชการกรม แลຌวแตกรณี พิจารณา ประมวลผล วิคราะห์
และจัดลาดับความสาคัญรงดวนของปัญหารวมกัน และนารายงานสนอแนะผูຌมีอานาจ หรือผูຌมีสวนกี่ยวขຌอง
พื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แลຌวแตกรณี
ขຌอ ๑๘ ในการตรวจราชการแตละครัง ถຌาผูຌตรวจราชการพบห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวนຌมที่จะกอใหຌกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประทศป็นสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของครงการ
หรือแผนงาน ใหຌรีบจัดทารายงานดยสรุปพรຌอมทังขຌอสนอแนะตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
รื่องนัน พื่อดานินการแกຌไขใหຌลุลวงดยร็ว แลຌวแจຌงใหຌผูຌตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดຌรับรายงานจากผูຌตรวจราชการ
มื่อ ครบกาหนดวลาตามวรรคหนึ่ ง ถຌ าผูຌ ต รวจราชการยั งมิ ไดຌรั บ แจຌ งผลการ
ดานิน การ หรือไดຌรับแจຌงวาปัญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกหนื ออานาจของหนวยงานของรั ฐนั น
ใหຌผูຌตรวจราชการรายงานผูຌบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนันหนือขึนไปชันหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิไดຌแกຌไข
ปัญหาหรื ออุปสรรคดังกล าวภายในวลาอันสมควร ส าหรั บกรณีป็ นรายงานของผูຌ ตรวจราชการสานั ก
นายกรัฐมนตรีหรือผูຌตรวจราชการกระทรวงใหຌรายงานใหຌนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีป็นรายงานของ
ผูຌตรวจราชการกรมใหຌรายงานใหຌรัฐมนตรีจຌาสังกัดทราบ
ขຌอ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจาป็นรงดวนที่จะตຌองรายงานหรือจะตຌองขอคา
วินิจฉัยสั่งการจากผูຌมีอานาจ ใหຌผูຌตรวจราชการดานินการดยพลันดยทางทรศัพท์ หรือครื่องมือสื่อสารอื่น
และใหຌบันทึกการดานินการดังกลาวไวຌในรายงานผลการตรวจราชการดຌวย
ขຌอ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ใหຌจัดทาดยสรุปใหຌห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพรຌอมทังปัญหาหรืออุปสรรค ดยจะสนอแนะแนวทางแกຌไขดຌวยก็ไดຌ
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รายงานดຌวย

ในกรณีที่ไดຌแนะนาหรือสั่งการดຌวยวาจาไวຌใหຌสรุปคาแนะนาและการสั่งการนันไวຌใน
หมวด ๐
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ
……………………………………..

ขຌอ ๒๑ ผูຌตรวจราชการพึงรวบรวมขຌอมูลและติดตามขาวสารกี่ยวกับรื่องที่จะตรวจอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ ทังจากภาครัฐและภาคอกชน และทาหนຌาที่สอดสองดูแลงานราชการทังที่ป็นของหนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ไดຌรับมอบหมายอยางต็ม
ความสามารถ รวดร็ว ทันหตุการณ์ ตลอดจนใหຌขຌอสนอแนะพื่อใหຌผูຌบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแกຌไข
ปัญหาไดຌอยางชัดจนและถูกตຌอง
ในกรณีที่พบห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดกิดขึน ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม ใหຌป็นหนຌาที่ที่จะตຌองรายงานใหຌหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนัน
ไดຌทราบดยทันทีดຌวย และใหຌนาความในขຌอ ๑๘ มาใชຌบังคับดยอนุลม
ขຌอ ๒๒ ผูຌตรวจราชการตຌองรวมมือและประสานงานระหวางกัน ทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทังประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบหรือติดตามประมินผลของสวนราชการตางๆ พื่อใหຌ
กิดประยชน์สูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน
ขຌอ ๒๓ ผูຌตรวจราชการตຌองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประยชน์ใดๆ จากผูຌรับการตรวจหรือ
ผูຌกี่ยวขຌอง
หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
…………………………………
ขຌอ ๒๔ ใหຌหนวยงานของรัฐที่ตังอยูในสวนภูมิภาคจัดใหຌมีสมุดตรวจราชการไวຌประจา ณ
สานักงานหรือที่ทาการ
หนวยของรัฐอื่นที่มิใชหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหຌมีสมุดตรวจราชการ
ตามที่ห็นสมควรหรือจาป็นก็ไดຌ
สมุดตรวจราชการอยางนຌอยตຌองมีสาระสาคัญ ในรื่องดังตอไปนี
(๑) วัน ดือน ปี ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ ดยจะระบุกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือครงการ
ที่ตรวจไวຌดຌวยก็ไดຌ
(๓) ขຌอสนอแนะหรือการสั่งการของผูຌตรวจราชการที่จาป็นตຌองดานินการดย
รีบดวน และไดຌแนะนาหรือสั่งการไวຌดຌวยวาจาแลຌว
(๔) การดานินการของผูຌรับการตรวจ
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ขຌอ ๒๕ มื่อผูຌตรวจราชการไปตรวจราชการที่สานักงานหรือที่ทาการของหนวยงานของรัฐ
ใหຌผูຌตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรຌอมทังลงลายมือชื่อ ตาแหนง และวัน
ดือน ปี ที่ตรวจไวຌป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผูຌตรวจราชการไปตรวจราชการรื่องใดรื่องหนึ่งที่กี่ยวขຌองกับหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวยและไดຌบันทึกการตรวจราชการไวຌในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใดหนวยหนึ่ง
แลຌว อาจไมลงบันทึกรายละอียดที่ตรวจนันในสมุดตรวจราชการลมอื่นในขตทຌองที่ดียวกันก็ ไดຌ แตตຌอง
บันทึกอຌางอิงไวຌในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนันดຌวย
ขຌอ ๒๖ ใหຌผูຌรับการตรวจดานินการตามที่ผูຌตรวจราชการบันทึกไวຌในขຌอ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดานินการไดຌดยทันที ใหຌรีบดานินการดยไมชักชຌา แลຌวบันทึกไวຌในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม
สามารถดานินการตามที่ผูຌตรวจราชการบันทึกไดຌทันทีหรือไมสามารถดานินการไดຌ ใหຌบันทึกชีแจงขຌอขัดขຌอง
พรຌอมทังหตุผลไวຌในสมุดตรวจราชการ
ขຌอ ๒๓ ภายในหຌาวันทาการนับแตวันที่ผูຌตรวจราชการไดຌบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขຌอ ๒๕ ใหຌผูຌรับการตรวจจัดทาสานาการตรวจราชการของผูຌตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดานินการของผูຌรับการตรวจสนอตอผูຌบังคับบัญชา
ในกรณี ที่ ผูຌ รั บ การตรวจหรื อ กิ จ กรรมที่ ต รวจอยู ใ นขตพื นที่ ข องจั ง หวั ด นอก
กรุงทพมหานคร ใหຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดทราบดຌวย
บทเฉพาะกาล
……………………………
ขຌอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระบียบวาดຌวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนป็นการ
ฉพาะและไมสอดคลຌองกับระบียบนี ใหຌดานินการปรับปรุงระบียบดังกลาวใหຌสอดคลຌองกับระบียบนี
ในกรณีที่ตຌองมีการปรับ ปรุงระบี ยบตามวรรคหนึ่ ง และยั งมิไดຌมีการปรั บปรุ ง
ระบียบ ใหຌผูຌตรวจราชการและผูຌรับการตรวจปฏิบัติตามระบียบนี
ขຌอ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยูในวันที่ระบียบนีใชຌบังคับใหຌคงใชຌไดຌ
ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตารวจททักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดຌประกาศในราชกิจจานุบกษา
ลมที่ ๑๒๒ ตอนพิศษ ๓๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘
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๓๖๘

สาเนาคู่ฉบับ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ แ479/๒๕6เ
รื่อง แตงตังคณะกรรมการขับคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อนุ ส นธิคาสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ขที่ 1826/2559 ลงวัน ที่ 25 ตุล าคม พ.ศ. 2559
รื่อง แตงตังคณะกรรมการขับ คลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปีงบประมาณ
พื่อทาหนຌาที่ขับคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการใหຌป็นไปดຌวยความหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดานินงานของผูຌตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการไดຌอยางมีประสิทธิภาพ นัน
นื่องจากมีหนวยงานที่กี่ยวขຌองหรือไดຌรับมอบหมายในดຌานการตรวจราชการพิ่มขึน รวมถึง
มีการปลี่ยนแปลงบุคคลผูຌรับผิดชอบงาน ดังนัน พื่อใหຌการพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการใหຌบรรลุป้าหมายอยางป็นระบบ ตอนื่ อง และมีประสิทธิภาพ จึงยกลิกคาสั่งกระทรวง
สาธารณสุ ขที่ 1826/2559 และขอแตงตั งคณะกรรมการขับ คลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี
แ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
แ1.
แ2.
แ3.
แ4.
แ5.
แ6.
แ7.
แ8.

หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมควบคุมรค ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ไดຌรับมอบหมาย
รองลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ไดຌรับมอบหมาย
ผูຌอานวยการสานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
ผูຌอานวยการสานักนิทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ผูຌอานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
ผูຌอานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมรค
ผูຌอานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผูຌอานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ผูຌอานวยการสานักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ผูຌ อ านวยการส านั กงานสนั บสนุ นขตสุ ขภาพและบริ หารครงการพิ ศษ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
แ9. ผูຌอานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
20. ผูຌอานวยการกองแผนงานและวิชาการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21. ผูຌอานวยการกองสงสริมงานคุຌมครองผูຌบริภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

22. ผูຌอานวยการกอง...
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22. ผูຌอานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23. ผูຌอานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24. ผูอຌ านวยการกองศรษฐกิจสุขภาพและ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ
25. ผูຌอานวยการสานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และคลินิกหมอครอบครัว
26. ผูຌอานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27. ผูຌอานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28. ผูຌอานวยการกองสาธารณสุขฉุกฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29. หัวหนຌากลุมตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30. ผูຌอานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
31. ผูຌอานวยการกองบริหารงานคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
32. ผูຌอานวยการศูนย์ทคนลยีสารสนทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33. หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34. หัวหนຌากลุมประมินผล กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
35. ผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
36. หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37. นักวิคราะห์นยบายและแผนของกลุม กองตรวจราชการ
พัฒนาระบบตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
ผูຌชวยลขานุการ

ดยใหຌคณะกรรมการมีอานาจหนຌาที่ ดังนี
1. ขับคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดทาแผน และแนวทางการตรวจราชการใหຌป็นไปอยาง
บูรณาการสอดคลຌองกับนยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแกຌไขปัญหาในระดับพืนที่
2. ขับคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะทຌอน
ปัญหาอุปสรรคการดานินงานในพืนที่ พื่อป็นขຌอสนอตอผูຌบริห ารระดับสูง/หนวยงานสว นกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในชิงนยบายตอไป
3. กาหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4. สนับสนุนการดานินงานของผูຌตรวจราชการและคณะ พื่อใหຌการตรวจราชการในพืนที่
ป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. แตงตังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานไดຌตามความหมาะสม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ทังนี ตังแตบัดนีป็นตຌนไป
สั่ง ณ วันที่
สานาถูกตຌอง
สิรินันท์ พานพิศ
ินางสาวสิรินันท์ พานพิศี
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ

แ6

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6เ
ลงชื่อ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง
หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สาเนาคู่ฉบับ

คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1560/๒๕61
รื่อง แตงตังคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป็นการตรวจราชการภายใตຌบริบทการบริหารราชการแผนดิน
และระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กลาววา การตรวจราชการป็นมาตรการสาคัญ
ประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะทาใหຌการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหนวยงานของรัฐ
ป็นไปตามป้าหมาย และแกຌไขปัญหาและอุปสรรคตางๆ อันกิดจากการดานินการดังกลาว พื่อกอใหຌกิดประยชน์
สุขแกประชาชน สมควรที่จะไดຌมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหຌมีประสิทธิภาพ และกิดความคุຌมคาในการปฏิบัติ
ราชการ หรือการจัดทาภารกิจยิ่งขึน รวมทังป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บຌานมืองที่ดี ดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดຌกาหนดขอบขตการตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลัก ตามยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
พื่อใหຌการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขป็นไปอยางบูรณาการ สอดคลຌองตามนยบายและป้าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวง และบรรลุ ผลส าร็ จตามป้ าหมาย กระทรวงสาธารณสุ ขจึ งแต งตั งบุ คคลดั งมี รายชื่ อตาม
อกสารแนบทຌายคาสั่งนี ประกอบดຌวยคณะกรรมการ ดังนี
แ. คณะกรรมการอานวยการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดยใหຌมีอานาจหนຌาที่ ดังตอไปนี
แี วิคราะห์ปัญหาสุขภาพ นยบาย และทิศทางในการพัฒนาประทศ และแผนยุทธศาสตร์
2เ ปี กระทรวงสาธารณสุข
2ี กาหนดนยบาย ทิศทาง และกรอบประด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
3ี ก าหนดกรอบประด็ น ตัว ชีวั ด และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดຌวยภารกิจการตรวจราชการ 3 คณะ
4ี กากับ ติดตาม การดานินงานของคณะที่ แ-4 และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวม
ประทศ และใหຌขຌอสนอแนะชิงนยบายตอผูຌบริหารกระทรวงและหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
5ี พัฒนากระบวนการ ครื่องมือ กลไกในการตรวจราชการ
6ี แตงตังคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานไดຌตามความหมาะสม
7ี ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
2. คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 คณะ ดังนี
คณะที่ แ การสงสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการดຌานสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ดย คณะกรรมการ...
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ดย คณะกรรมการคณะที่ แ-3 มีอานาจหนຌาที่ ดังตอไปนี
๑ี กาหนดกรอบตามประด็นการตรวจราชการ
๒ี กาหนดรายละอียดแนวทางการตรวจราชการ ิInspection Guidelineี และครื่องมือใน
การตรวจ กากับ ติดตาม ประมินผลลัพธ์ในชิงปริมาณและคุณภาพ
๓ี พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ไดຌรับมอบหมาย
๔ี ติดตามประมินผลการตรวจราชการ ตามประด็นของคณะที่ไดຌรับมอบหมาย
5ี กากับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประทศ และใหຌขຌอสนอแนะ
ชิงนยบายตอคณะกรรมการอานวยการฯ
๖ี แตงตังคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานไดຌตามความหมาะสม
7ี ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
ดย คณะกรรมการคณะที่ 4 มีอานาจหนຌาที่ ดังตอไปนี
แี กาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
2ี กาหนดประด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสานักนายกรัฐมนตรี
3ี รายงานขຌ อ มู ล ครงการ/กิ จ กรรม ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง ในแต ล ะ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค
4ี รวมตรวจราชการในพืนที่ พรຌอมทังติดตาม กากับ ผลการดานินการตามครงการที่กาหนด
5ี รวบรวม วิคราะห์ขຌอมูล และสรุปผลการตรวจราชการ พรຌอมทังขຌอสนอแนะชิง นยบาย
สนอตอสานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการอานวยการฯ รวมทังหนวยงานที่กี่ยวขຌอง
6ี ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
ทังนี ตังแตบัดนีป็นตຌนไป
สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ นายบุญชัย ธีระกาญจน์
หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สานาถูกตຌอง
สิรินันท์ พานพิศ
ินางสาวสิรินันท์ พานพิศี
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1560/โ56แ ลงวันที่ 13 ธันวาคม โ56แ
เรื่อง แต่งตัๅงคณะกรรมการอานวยการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
แ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
แเ.
แแ.
แ2.
แ3.
แ4.
แ5.
แ6.
แ7.
แ8.
แ9.
2เ.
2แ.
22.
23.
24.
25.
26.

นายบุญชัย ธีระกาญจน์
หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
นายสุทพ พชรมาก
รองหัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
นายณรงค์ สายวงศ์
รองหัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
นายธงชัย ลิศวิไลรัตนพงศ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ
นายภานุมาศ ญาณวทย์สกุล
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 2
นายสุระ วิศษศักดิ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 4
นายปานนตร ปางพุฒิพงศ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
นายอิทธิพล สูงแข็ง
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 7
นายชาญวิทย์ ทระทพ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 8
นายธงชัย กีรติหัตถยากร
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แเ
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แแ
นายจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ
นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 3
นายสมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 4
นายกิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 5
นายอภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 6
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 7
นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 8
นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 9
นายทวีศิลป์ วิษณุยธิน
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แเ
นายอุดม ภูวรดม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แแ
นายสมกียรติ ขานุรักษ์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ2
ลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ แ-4
นายวิชียร ทียนจารุวัฒนา
รักษาราชการแทนผูຌอานวยการกองตรวจราชการ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ลขานุการ

27.นางลักษณา...
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27. นางลักษณา วองประทานพร
28. นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
29. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
3เ. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
3แ. นางสาวขวัญแกຌว จันทรวิชียร

นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหนຌางานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการ
หัวหนຌางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กองตรวจราชการ
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูຌชวยหัวหนຌางานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูຌชวยหัวหนຌางานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1560/โ56แ ลงวันที่ 13 ธันวาคม โ56แ
เรื่อง แต่งตัๅงคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ แ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรค และการจัดการด้านสุขภาพ
แ. นายณรงค์ สายวงศ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 9
2. นายอิทธิพล สูงแข็ง
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 7
3. นายจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
4. สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 7
5. นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 9
6. นายสมกียรติ ขานุรักษ์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ2
7. นายวิชียร ทียนจารุวัฒนา
รักษาราชการแทนผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
8. นางจารุภา จานงศักดิ์
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
9. ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 7
แเ. นางจุฑารัตน์ มากคงแกຌว
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 9
แแ. นางสุนันทา กาญจนพงศ์
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
กรมอนามัย
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ
แ2. นำงพิมลพรรณ ต่ำงวิวัฒน์
สำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ
แ3. นำยบุญฤทธิ์ สุขรัตน์
สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย
แ4. นำยเอกชัย เพียรศรีวัชรำ
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเดใกแห่งชำติ
แ5. นำงนนธนวนัณท์ สุนทรำ
กรมอนำมัย
ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย
แ6. นำยกิตติ ลำภสมบัติศิริ
ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
แ7. นำยกิตติพงศ์ แซ่เจใง
กรมอนำมัย
นักวิเครำะห์นยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
แ8. นำงกุลนันท์ เสนคำ
กองแผนงาน กรมอนามัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
แ9. นำงนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
2เ. นำงประภำภรณ์ จังพำนิช
สถำบันพัฒนำอนำมัยเดใกแห่งชำติ กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
2แ. นำงปรียำนุช บูรณะภักดี
กรมอนำมัย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
22.นางวิมล...
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22. นำงวิมล บ้ำนพวน
23. นำยสมสุข สภำวนิตย์
24. นำยสมเกียรติ ปฏิรพ
25. นำยธีรชัย บุญยะลีพรรณ
26. นำงสำวมลฤดี ตรีวัย
27. นำงปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
28. นำงวรรณชนก ลิ้มจำรูญ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
นักวิเครำะห์นยบำยและแผนชำนำญกำร
กองแผนงาน กรมอนามัย
นำยแพทย์ชำนำญกำร
สถำบันพัฒนำอนำมัยเดใกแห่งชำติ กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
สำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย

กรมสุขภาพจิต
29. นำงมธุรดำ สุวรรณพธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชำนุกูล
กรรมการ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมสุขภำพจิต
3เ. นำงสำวเบใญจมำส พฤกษ์กำนนท์ ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
กรรมการ
กรมสุขภำพจิต
นักวิเครำะห์นยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
3แ. นำงพรทิพย์ ดำรงปัทมำ
กรรมการ
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมสุขภำพจิต
กรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยกำรกองควบคุมรคและภัยสุขภำพในภำวะ กรรมการ
32. นำยพรพิทักษ์ พันธ์หล้ำ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมรค
ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริภคยำสูบ
33. นำยชยนันท์ สิทธิบุศย์
กรรมการ
กรมควบคุมรค
รองผู้อำนวยกำรสำนักรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมรค กรรมการ
34. นำงจุรีพร คงประเสริฐ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
35. นำงศรีเพใญ สวัสดิมงคล
กรรมการ
สำนักรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมรค
นักวิเครำะห์นยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
36. นำงสุธิดำ วรชติธนัน
กรรมการ
กองควบคุมรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมรค
37.นางสาวอารีพิศ...
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37. นำงสำวอำรีพิศ พรหมรัตน์

38. นำงสำวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
39. นำงวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์
4เ. นำงสำวกมลชนก สุขอนันต์

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปรำกำร กรมควบคุมรค
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมรค
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักควบคุมกำรบริภคยำสูบ กรมควบคุมรค
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปรำกำร กรมควบคุมรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
4แ. นำยภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ
42. ผู้อำนวยกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มแผนงำน สำนักบริหำร
43. นำยอัครพล คุรุศำสตรำ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
รักษำกำรนักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ
44. นำยชำติชำย สุวรรณนิตย์
กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
45. นำงศุภัคชญำ ภะวังคะรัต
กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
นักวิเครำะห์นยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
46. นำงจันทร์ทิพย์ พงษ์สนำม
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
นักวิเครำะห์นยบำยและแผน
47. นำยฆณำยุทธ ศรีงำมเมือง
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
48. นำงณปภัช นฤคนธ์
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนยำเสพติดและ
49. นำงอัจฉรำ วิไลสกุลยง
สำรเสพติด กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

5เ.นายสราวุฒิ...
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ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
5เ. นายสราวุฒิ บุญสุข
5แ. นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
52. นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง
53. นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
54. นางดุษฎี ทองศิริ

ผูຌอานวยการศูนย์อนามัยที่ แเ อุบลราชธานี
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 7
กองตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 9
กองตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ2
กองตรวจราชการ
ผูຌชวยหัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 9
กองตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1560/โ56แ ลงวันที่ 13 ธันวาคม โ56แ
เรื่อง แต่งตัๅงคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ โ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แ. นายธงชัย ลิศวิไลรัตนพงศ์
2. นายภาณุมาศ ญาณวทย์สกุล
3. นายปานนตร ปางพุฒิพงศ์
4. นายธงชัย กีรติหัตถยากร
5. นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
6. นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
7. นายทวีศิลป์ วิษณุยธิน
8. นายวิชียร ทียนจารุวัฒนา
9. ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง
แเ. นางสาวพินทุสร หมพิสุทธ์
แแ. นายถาวร สกุลพาณิชย์
กรมควบคุมรค
แ2. นางผลิน กมลวัทน์
แ3. นายอรรถกร จันทร์มาทอง

ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 2
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แเ
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แเ
รักษาราชการแทนผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
ขตสุขภาพที่ แ
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 2
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แเ

ผูຌอานวยการสานักวัณรค กรมควบคุมรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักวัณรค กรมควบคุมรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
14. นายสมศักดิ์ กรีชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15. นายชัยพร สุชาติสุนทร
ผูຌอานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16. นางสาวดารณี คัมภีระ
นักวิชาการสาธารณสุขชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
17. นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์
แ8. นายธีรชัย ยงชัยตระกูล
ผูຌอานวยการสานักนิทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

แ9. นายบุรินทร์...
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กรมสุขภาพจิต
แ9. นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

ผูຌอานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
2เ. นางสาวบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผูຌอานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต
2แ. นางพรทิพย์ ดารงปัทมา
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
กองบริหารการสาธารณสุข
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
22. นำงเกวลิน ชื่นเจริญสุข
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
23. นำงณัฏฐิณำ รังสินธุ์
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ปรึกษำระดับกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ
24. นำยยงยศ ธรรมวุฒิ
ิด้ำนเวชกรรมป้องกันี ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำร
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
25. นำงสำวณภัทร สิทธิศักดิ์
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ
26. นำยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
27. นางสาวสรียา วชวิฐาน
ภสัชกรชานาญการ กองสงสริมงานคุຌมครอง
ผูຌบริภคดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทຌองถิ่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
28. นางสาวนุชรินธ์ ตมาชา
ภสัชกรชานาญการ สานักยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 2
กองตรวจราชการ
3เ. นางกองมณี สุรวงษ์สิน
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แเ
กองตรวจราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

3แ. นายชาลี...

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

380
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
3แ. นายชาลี อี่ยมมา
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ
กองตรวจราชการ

กรรมการและ
ลขานุการ

32. นางกสุม สาลี

ผูຌชวยหัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ
กองตรวจราชการ

กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ

33. นางอรธนัท นิลวัตร

ผูຌชวยหัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ
กองตรวจราชการ

กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1560/โ56แ ลงวันที่ 13 ธันวาคม โ56แ
เรื่อง แต่งตัๅงคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.โ56โ
คณะที่ ใ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
1. นายสุทพ พชรมาก
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 6
ประธาน
2. นายสุระ วิศษศักดิ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 4
รองประธาน
3. นายปานนตร ปางพุฒิพงศ์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
รองประธาน
4. นายชาญวิทย์ ทระทพ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 8
รองประธาน
5. นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แแ
รองประธาน
6. นายสมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 4
กรรมการ
7. นายกิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 5
กรรมการ
8. นายอภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 6
กรรมการ
9. นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 8
กรรมการ
แเ. นายอุดม ภูวรดม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แแ
กรรมการ
แแ. นายวิชียร ทียนจารุวฒ
ั นา
รักษาราชการแทนผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
กรรมการ
แ2. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 4
กรรมการ
แ3. นางจารุภา จานงศักดิ์
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
กรรมการ
แ4. นางภารณี วสุสถียร
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 6
กรรมการ
แ5. นางสิริพรรณ ชติกมาศ
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 8
กรรมการ
แ6. ผูຌชว ยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แแ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17. นายสรรสริญ นามพรหม
ผูຌอานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แ8. นางฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ
กรรมการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แ9. นายสมชาย ธรรมสารสภณ
ผูຌอานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2เ. นายชัยพร สุชาติสุนทร
ผูຌอานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2แ. นางณิชากร...
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2แ. นางณิชากร ศิริกนกวิไล

นักวิคราะห์นยบายและแผนชี่ยวชาญ
กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคนลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22. นายอนันต์ กนกศิลป์
ผูຌอานวยการศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23. นายไพฑูรย์ อ่อนเกตุ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรบริกำรปฐมภูมิ
กรรมการ
รงพยาบาลกาแพงพชร
24. นายสัมฤทธิ์ สุขทวี
นักวิชาการคอมพิวตอร์ชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25. นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ
ผูຌอานวยการกองศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26. นางนาคຌาง บวรกุลวัฒน์
นักวิชาการงินและบัญชีชานาญการพิศษ
กรรมการ
กองศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27. นายธีรพงศ์ ตุนาค
ผูຌอานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28. นางกวลิน ชื่นจริญสุข
รองผูຌอานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29. นางลักษณา วองประทานพร
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
กรรมการ
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3เ. นางสุนยี ์ สวางศรี
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
กรรมการ
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3แ. นางภารวี แกຌวพันนา
ผูຌอานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
32. นางสุวรรณา จริญสวรรค์
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
กรรมการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33.หัวหนຌาศูนย์ ...
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
33. หัวหนຌาศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
34. นางสาวสุชาฎา วรินทร์วช
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการพิศษ
กรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
35. นางสาววรกมล อยูนาค
หัวหนຌากลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
36. นายสมัย นิลสาลิกา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
กลุมตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
37. นางพัฒฑิกรณ์ ทองคา
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 6
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ลขานุการ
38. นายอติชาต หงษ์ทอง
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 4
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผูຌชวยลขานุการ
39. หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 5
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผูຌชวยลขานุการ
4เ. หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 8
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผูຌชวยลขานุการ
4แ. หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แแ
กรรมการและ
กองตรวจราชการ
ผูຌชวยลขานุการ
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เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1560/โ56แ ลงวันที่ 13 ธันวาคม โ56แ
เรื่อง แต่งตัๅงคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ิคกต.ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
คณะที่ 4 : การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
แ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
แเ.
แแ.
แ2.
แ3.
แ4.
แ5.
แ6.
แ7.
แ8.
แ9.
2เ.
2แ.
22.
23.
24.

นายบุญชัย ธีระกาญจน์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 3
นายสุทพ พชรมาก
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 6
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แแ
นายจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 3
นายอภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 6
นายอุดม ภูวรดม
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แแ
นายสมกียรติ ขานุรักษ์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ2
นายวิชียร ทียนจารุวัฒนา รักษาราชการแทนผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
นางลักษณา วองประทานพร รองผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ-แ2
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ-แ3
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ
ผูຌอานวยการสานักอนามัยผูຌสูงอายุ กรมอนามัย
นางรัชนี บุญรืองศรี
นักสังคมสงคราะห์ ชานาญการพิศษ
สานักอนามัยผูຌสูงอายุ กรมอนามัย
นายสกานต์ บุนนาค
ผูຌอานวยการสถาบันวชศาสตร์สมด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรพื่อผูຌสูงอายุ กรมการแพทย์
นายชัยพร สุชาติสุนทร
ผูຌอานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
นางสาวดารณี คัมภีระ
นักวิชาการสาธารณสุข ชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.
นายธีรพงศ์ ตุนาค
ผูຌอานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป.
นางลินลา ตุຍอียง
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข สป.
นายสภณ อี่ยมศิริถาวร
ผูຌอานวยการสานักรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมรค
นางอรนาถ วัฒนวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิศษ
สานักรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมรค
ดร.พญ. สายพิณ ชติวิชียร ผูຌอานวยการสานักภชนาการ กรมอนามัย
นางสายสม สุขใจ
นักภชนาการ ชานาญการพิศษ
สานักภชนาการ กรมอนามัย
นางสาวนันทจิต บุญมงคล นักภชนาการ ชานาญการพิศษ
สานักภชนาการ กรมอนามัย

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

25. นางมณฑกา
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25. นางมณฑกา ธีรชัยสกุล
26. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย
27. น.ส.ผสุชา จันทร์ประสริฐ
28. น.ส.สุกัญญา ชายแกຌว
29. นางจิราภรณ์ อุมสียม
3เ. นายชาคริต หมีดส็น
3แ. นายนราธิป จันทรัตน์
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
33. นายพีระพล กลຌาหาญ
34. นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย์
35. นางสาวกฤติยา พุตติ

ผูຌอานวยการกองสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
ภสัชกรปฏิบัติการ กองสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน
กลุมงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
นักวิคราะห์นยบายและแผนชานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางลือก
นักวิคราะห์นยบายและแผน
สานักงานขตสุขภาพที่ แแ
นักวิคราะห์นยบายและแผน
สานักงานขตสุขภาพที่ แ2
นักวิคราะห์นยบายและแผน
สานักงานขตสุขภาพที่ แ2

กรรมการ

หัวหนຌางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กองตรวจราชการ สป.
ผูຌชวยหัวหนຌางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กองตรวจราชการ สป.
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
กองตรวจราชการ สป.
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
กองตรวจราชการ สป.

กรรมการและ
ลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
กรรมการและ
ผูຌชวยลขานุการ
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สาเนาคู่ฉบับ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1492/๒๕6แ
รื่อง แตงตังผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการและนิทศงาน ประจาขตสุขภาพที่ แ-แ2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ดຌวยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขดานินภายใตຌ ระบียบสานักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 มุงนຌนใหຌการปฏิบัติราชการและการจัดทาภารกิจของหนวยงานของรัฐ
ป็นไปตามป้ าหมาย สามารถแกຌไขปัญหาอุปสรรคตางๆ พื่อใหຌ กิดประยชน์ สุขแกประชาชน ดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดຌกาหนดการตรวจราชการที่สอดคลຌองตามนยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุข 4 Excellence พื่อใหຌกิดความสะดวก คลองตัว ในการกากับ ติดตาม ขับคลื่อนนยบายสาคัญของ
กระทรวง และสามารถแกຌไขปัญหาในระดับพืนที่ไดຌสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานสุขภาพของประชาชน จึงแตงตัง
บุคคลดังมีรายชื่อตามอกสารแนบทຌายคาสั่งนี ป็นผูຌทาหนຌาที่ตรวจราชการและนิทศงาน ประจาขตสุขภาพที่
แ-แ2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดยใหຌมีอานาจหนຌาที่ ดังตอไปนี
1. ปฏิบัติหนຌาที่ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
2. ติดตามขຌอมูลผลการดานินงานในสวนที่กี่ยวขຌองอยางตอนื่อง และวิคราะห์สถานการณ์
ความสี่ยง หรือประด็นสาคัญที่ควรกากับ ติดตาม กอนลงตรวจราชการในพืนที่
3. รวมตรวจราชการกับผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในขตสุขภาพที่ไดຌรับมอบหมาย ตามที่มีกรณี
จาป็น ดยนຌนพืนที่ที่มีประด็นปัญหาหรือมีความสี่ยงตอการบรรลุป้าหมายที่จาป็นตຌองนิทศ ติดตาม ในพืนที่
4. กากับ ติดตาม นิทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจตามขอบขต
ภารกิจของกรม/สานัก และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. วิคราะห์ผลการดานินงาน ปัญหาอุปสรรค ประมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด านิ น งานในพื นที่ และใหຌ ขຌ อสนอแนะพื่ อการแกຌ ไขปรั บปรุ งและพั ฒนางาน ตลอดจนขຌ อสนอแนะ
ชิงนยบาย
6. รายงานผลการตรวจราชการตอผูຌตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผูຌอานวยการสานัก/กอง
ภายหลังจากสร็จสินการตรวจราชการในแตละรอบ หากกรณีพบปัญหาสาคัญรงดวนใหຌรายงานทันที พื่อป็น
การป้องปราม แกຌไขปัญหา หรือใหຌการสนับสนุนอยางทันทวงที
7. ประสานการดานินการระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค พื่อใหຌสามารถสนับสนุนการ
แกຌไขปัญหาและพัฒนางานในพืนที่ไดຌอยางหมาะสม
8. ปฏิ บั ติ งานอื่ นตามที่ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข อธิ บดี ผูຌ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
หรือผูຌบังคับบัญชาของหนวยงานมอบหมาย
ทังนี ตังแตบัดนีป็นตຌนไป
สั่ง ณ วันที่
สานาถูกตຌอง
สิรินันท์ พานพิศ
ินางสาวสิรินันท์ พานพิศี
นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ

26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6แ
ลงชื่อ นายบุญชัย ธีระกาญจน์
ผูຌตรวจราชการกระทรวง
หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายหตุ : ทังนี รายชือ่ ตามอกสารแนบทຌายคาสั่งสามารถดาวน์หลดไดຌที่ว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ http://bie.moph.go.th/e-insreport/index.php
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คณะที่ปรึกษา
แ.

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์

2.

นายแพทย์สุทพ พชรมาก

3.

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

4.
5.
6.
7.
8.
9.
แเ.
แแ.
แ2.
แ3.
แ4.
แ5.
แ6.
แ7.
แ8.
แ9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายแพทย์ธงชัย ลิศวิไลรัตนพงศ์
นายแพทย์ภานุมาศ ญาณวทย์สกุล
นายแพทย์สุระ วิศษศักดิ์
นายแพทย์ปานนตร ปางพุฒิพงศ์
นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระทพ
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก
นายแพทย์จษฎา ฉายคุณรัฐ
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิทศก์
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิทศก์
นายแพทย์อภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิทศก์
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สาธารณสุขนิทศก์
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิทศก์
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุยธิน
สาธารณสุขนิทศก์
นายแพทย์อุดม ภูวรดม
สาธารณสุขนิทศก์
นายแพทย์สมกียรติ ขานุรักษ์
สาธารณสุขนิทศก์
ผูຌชวยผูຌตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาขตสุขภาพที่ 1-12

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 3
รองหัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 6
รองหัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวง
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 9
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 1
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 2
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 4
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 5
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 7
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ 8
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แเ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แแ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง ขตสุขภาพที่ แ2
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ แ
สาธารณสุขนิทศก์ ขตสุขภาพที่ 2
ขตสุขภาพที่ 4
ขตสุขภาพที่ 5,13
ขตสุขภาพที่ 6
ขตสุขภาพที่ 8
ขตสุขภาพที่ 9
ขตสุขภาพที่ แเ
ขตสุขภาพที่ แแ
ขตสุขภาพที่ แ2
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คณะผู้จัดทา
แ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
แเ.
แแ.
แ2.
แ3.
แ4.
แ5.
แ6.
17.
18.
แ9.
2เ.
2แ.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

คณะกรรมการขับคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2562 ิคกต.ี คณะที่ แ-4
นพ.วิชียร ทียนจารุวัฒนา
ผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
นางลักษณา วองประทานพร
รองผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวนวลภรณ์ ฉยรอด
รองผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ และหัวหนຌากลุมอานวยการ
นางสุนีย์ สวางศรี
หัวหนຌากลุมประมินผล
นางวัชราพร ห็นใจชน
หัวหนຌากลุมรับรื่องรຌองรียน
นายชาลี อี่ยมมา
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 2
นางสาวฐปณภร จริญวงศ์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 3
นายอติชาต หงษ์ทอง
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 4
นางอมรรัตน์ ลิมจิตสมบูรณ์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 5
นางพัฒฑิกรณ์ ทองคา
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 6
นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 7
นางสาวสุภาพร ฉยทิม
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 8
นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 9
นางกองมณี สุรวงษ์สิน
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แเ
นางศิริพ็ญ ตลับนาค
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แแ
นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ2
นางแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ3
นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
หัวหนຌางานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
หัวหนຌางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวขวัญแกຌว จันทรวิชียร
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย์
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิศษ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวกฤติยา พุตติ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิศษ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
นายพีระพล กลຌาหาญ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

389
1. นายแพทย์วิชียร ทียนจารุวัฒนา
2. นางลักษณา วองประทานพร

บรรณาธิการ

3. นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
4. นายชาลี อี่ยมมา
5. นางพัฒฑิกรณ์ ทองคา
6. นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
7. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์

8. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
9. นางสาวขวัญแกຌว จันทรวิชียร
แเ. นายพีระพล กลຌาหาญ

ผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
รองผูຌอานวยการกองตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 7
ลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ แ
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ แ
ลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 2
หัวหนຌากลุมตรวจราชการ ขตสุขภาพที่ 6
ลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 3
หัวหนຌางานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ
หัวหนຌางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กรรมการและลขานุการคณะกรรมการ
กาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
คณะที่ 4
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กองตรวจราชการ

ออกแบบปกดย
นางสาวขวัญแกຌว จันทรวิชียร นักวิคราะห์นยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
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รายละเอียดตัวชีๅวัดที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจราชการ
และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชีๅวัดและข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแผนตรวจราชการของแต่ละ
คณะ เป็นส่ วนหนึ่ ง ของเป้า หมายตัว ชีๅวั ดตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ได้ประกาศใช้แล้ว ดังนัๅน จึงสามารถดาวน์หลดรายละเอียด
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชีๅวัดที่เกี่ยวข้องได้ที่
- เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/
- เว็ บ ไซต์ ร ะบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection
System) http://bie.moph.go.th/e-insreportโ/index.php
ิหัวข้อเอกสารเผยแพร่ี
ส่วนรายชื่อแนบท้า ยคาสั่งผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งาน ประจาเขตสุขภาพที่ แ-แโ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562,
คาสั่งแต่งตัๅงคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. โ562 , ค าสั่ ง แต่ ง ตัๅ ง
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. โ562 และค าสั่ ง อื่ น โ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์หลดรายละเอียดได้ที่
- เว็ บ ไซต์ ร ะบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection
System) http://bie.moph.go.th/e-insreport/index.php
ิหัวข้อเอกสารเผยแพร่ี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
อาคาร 6 ชั ้น 8 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู ่ 4 ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี 11000

WWW
กองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th/
ระบบตรวจราชการออนไลน์ http://bie.moph.go.th/e-insreport/

