-กคำนำ
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 จานวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเป็นการการติดตามผลงาน การแปลง
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับอาเภอและระดับกลุ่มงาน โดยมีเครื่องมือคือ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62
ซึ่งได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและรายละเอียดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562 จะช่วยให้อาเภอได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ตามตัวชี้วัด และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินระดับจังหวัด ให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และคู่มือนี้ฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารระดับสูง
และคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน คณะ
อนุกรรมการ ในระดับจังหวัดที่ได้ตรวจสอบและเสนอแนะในการทารายละเอียดการวัด (Template) คณะ
ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
ต่อไป
คณะทางาน
1 พฤษภาคม ๒๕62

งานนิเทศงานและประเมินผล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑3 โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๘๑๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๘๑๑

-ข–
ที่ปรึกษำ
คณะที่ปรึกษำ
๑. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
๒. นายหัสชา เนือยทอง
3. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
4. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
5. นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
6. นางวัฒนา นันทะแสน
7. นายบุญถม ปาปะแพ
8. นายวิทวัส ละอองทอง
9. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
10. นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
11. นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี
12. นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ
13. นางแฉล้ม รัตนพันธุ์
14. นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
15. นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
16. นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
17. นางสุธิดา คณะมะ
18. นายประวัติ แปลงมาลย์
19. นางเอมอร สุทธิสา
20. นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
เภสัชกรชานาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้จัดทำรูปเล่มเอกสำร
๑. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
๒. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
4. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ออกแบบปก
๑. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
๒. นายสุเมธ ระโยธี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-คสารบัญ
ลาดับ

เรื่อง

คานา
ที่ปรึกษา
สารบัญ
กรอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ปีงบประมาณ
2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ปีงบประมาณ
2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัดที่ 1 อำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริกำรตำม
หลักเกณฑ์คุณภำพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและมีกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ
ต้ำนจุลชีพ
ตัวชี้วัดที่ 5 ควำมสำเร็จของโครงกำรควบคุมวัณโรค ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพำะ
ตัวชี้วัดที่ 6 ควำมสำเร็จของเครือข่ำยบริกำร (CUP) ที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรสรรหำ
และพัฒนำกำลังคนได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน Digital Transformation เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น
Smart Hospital
ตัวชี้วัดที่ 8 ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละคะแนนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN
& CLEAN hospital
ตัวชี้วัดที่ 10 ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน Fast Track ใน 3 กลุ่มโรค (Stroke Sepsis
Trauma)
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่
ในระบบกำรบำบัดครบ ๑ ปี
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนกำรเงินกำรคลัง
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนพัฒนำโรงพยำบำลมำตรฐำนผ่ำนกำร รับรอง
HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

หน้า
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24
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34
50
55
64
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165
176
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203

-งลาดับ

เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสตรีที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละคะแนนควำมสำเร็จของอำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยำสูบ และได้รับกำรติดตำมบำบัด
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
ภาคผนวก
แบบรายงานสรุปผลการตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 (SAR)
คำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอำเภอ (KPIs) ตำมคำสั่ง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำมที่ 179/2562 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2561
คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำมที่ 65/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับอำเภอของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ประจำปี
งบประมำณ 2562 ลงวันที่ 16 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

หน้า
221
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238
246
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258

๑

กรอบและหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs)
ปีงบประมาณ 2562
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๒

รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs)
ปีงบประมาณ 2562
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๓

ภาคผนวก

๒
กรอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
งานนิเทศงานและประเมินผล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1 พฤษภาคม ๒๕62
หลักการและที่มา
ด้วยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานระดับอาเภอ ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
จานวน ๑ ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้ง 13 อาเภอ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕62 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานระดับอาเภอ และนาผลจากการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวจาเป็นต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน โดยตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ สอดคล้องกับ 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2) คารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข
3) ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดและนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ
สอดคล้องกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และ 4) ปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปี 2561 ที่มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียด ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี
เป้าหมาย
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2564
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 77 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)
ไม่น้อยกว่า 67 ปี
3. ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 3,000 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2.3 ต่อ 1,000 ประชากร
7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๓
8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2579
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)
ไม่น้อยกว่า 75 ปี
3. ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 1,500 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2 ต่อ 1,000 ประชากร
7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
จุดยืนองค์กร (ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพดี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)
1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี
2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที
3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน
5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
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เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน
2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย
5) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
1) มีแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากาลังคนของจังหวัด
2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุลกัน
3) มีการธารงรักษากาลังคนด้านสุขภาพ
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหว่างทุกหน่วยบริการ
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3) มีการสร้างและพัฒนากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ
5) มีการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอย่างเหมาะสม
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แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
มอบหมายกลุ่มงาน
โครงการ
ปี 2562-2564
ที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
*1. โครงการพัฒนาและ 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สร้างเสริมศักยภาพคน (ร้อยละ 100)
ไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
2) อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ปฐมวัย
ร้อยละ 90
3) อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และโฟลิก (ร้อยละ 100)
5) ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 5
6) อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 21 ต่อพัน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
การเกิดมีชีพ
7) อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 15 ต่อแสนประชากร)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8) ความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 95)
8.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
(ร้อยละ 100)
8.3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า (มากกว่าร้อยละ 30)
8.4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบั
การติดตาม (ร้อยละ 100)
8.5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ส่งต่อ (ร้อยละ 100)
9) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 63) และ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี (ช.113/ญ.112 ซม.)
10) ระดับความสาเร็จในการป้องกันหญิงตั้งครรภ์และทารก
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แรกเกิดขาดสารไอโอดีน ระดับ 5
11) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2. โครงการพัฒนาและ 12) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 (กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มงานควบคุมโรค
สร้างเสริมศักยภาพคน ได้รับการกระตุ้นร้อยละ 60)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ไทยกลุ่มวัยเรียนและ
ยาเสพติด
วัยรุ่น
13) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 68)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยทางาน
4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
มอบหมายกลุ่มงาน
ปี 2562-2564
ที่รับผิดชอบหลัก
14) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 80)
ไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
15) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
กลุ่มงานทันต
(ร้อยละ 60)
สาธารณสุข
16) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 34
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ต่อพัน)
17) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
18) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 9.0)
19) ร้อยละของวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(ร้อยละ 56)

20) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 95)
21) อัตราของผู้สูงอายุทชี่ ่วยเหลือตนเองได้เพิ่มขึ้นหรือคงที่
(Healthy Ageing)
22) รพช.มีหน่วยบริการผู้สงู อายุอย่างน้อยร้อยละ 75
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
*5. โครงการการพัฒนา 23) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
คุณภาพชีวิตระดับ
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 80)
อาเภอ (พชอ.)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
6. โครงการพัฒนาระบบ 24) ร้อยละของอาเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
และภัยสุขภาพ
(ร้อยละ 100)
7. โครงการควบคุม
25) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี
โรคติดต่อ
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (ร้อยละ 94)
26) ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกัน
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
(ร้อยละ 67)
27) ร้อยละ ๑๐๐ ของอาเภอที่ผ่านเกณฑ์โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ
28) ร้อยละของอาเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) และร้อยละ 70 ของตาบลที่สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ภายใน ๒ เท่าของระยะฟักตัว (๒๘ วัน)

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
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๗
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โครงการ
ปี 2562-2564
8. โครงการควบคุมโรค 29) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ (ไม่เกิน 3 ต่อแสนประชากร)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
30) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อแสน) กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
31) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกิน กลุ่มงานควบคุมโรค
ร้อยละ 2.16) และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและ
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
สงสัยป่วยให้วัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน ≥ ร้อยละ 40
ยาเสพติด
32) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับ กลุ่มงานควบคุมโรค
ดีเด่น (ร้อยละ 100)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
33) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน CKD clinic ใน
กลุ่มงานควบคุมโรค
โรงพยาบาล
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
**34) ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
กลุ่มงานควบคุมโรค
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
2562)
ยาเสพติด
35) ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 กลุ่มงานควบคุมโรค
ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 6.81 ลิตร/คน/ปี)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
36) ความชุกของผู้สบู บุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน กลุ่มงานควบคุมโรค
ร้อยละ 18)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
9. โครงการส่งเสริมและ 37) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
กลุ่มงานคุ้มครอง
พัฒนาความปลอดภัย
ปลอดภัย (ร้อยละ 75)
ผู้บริโภคและเภสัช
ด้านอาหาร
สาธารณสุข
10. โครงการคุ้มครอง 38) ร้อยละของผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการสุขภาพทีไ่ ด้รบั
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 99)
ผู้บริโภคและเภสัช
สุขภาพและบริการ
สาธารณสุข
สุขภาพ
39) ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ กลุ่มงานคุ้มครอง
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 65) ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
40) ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา กลุ่มงานคุ้มครอง
ปลอดภัยในชุมชน
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๘
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2562-2564
41) ระดับความสาเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอาเภอที่มีความเข้มแข็งและ
ปกป้องสิทธิประชาชนได้ (ระดับ 5)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
*11. โครงการบริหาร 42) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
จัดการสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40
และระดับ ดีมาก Plus จังหวัดละ 1 แห่ง)
43) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ Digital Infectious Control

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
44) จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มงานอนามัย
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก)
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

12. โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
*13. โครงการพัฒนา
45) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพืน้ ที่
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 36)
46) ร้อยละ 85 ของอาเภอที่มีระดับความสาเร็จในการจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพสาคัญของจังหวัด ด้วยกลไก พชอ.
และหมอครอบครัว ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)
47) ร้อยละ 90 ของตาบลที่จดั การสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)
48) ร้อยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการดาเนินงานปฐมภูมิและชุมชน
จานวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ (ร้อยละ 100) (2) ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค(ร้อยละ 100) (3) ด้านบริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
(ร้อยละ 80) (4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ร้อยละ 100)

49) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60 ) และอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบอาเภอ (ร้อยละ 35)

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
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๙
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โครงการ
ปี 2562-2564
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
**14. โครงการพัฒนา 50) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ระบบบริการสุขภาพ
ควบคุมได้ (DM ≥ร้อยละ 40/HT ≥ ร้อยละ 50)
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
51) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขนึ้ ทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) (≥ร้อยละ 90)
52) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7)
*15. โครงการป้องกัน
และควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล
16. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
17. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด
18. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง
(Palliative Care) และ
การดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน
19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทย
20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช

53) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU
ขั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ ๙๕/ขัน้ ที่ 2 มากกว่าร้อยละ 20) และ
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) (ระดับ Intermediate มากกว่าร้อยละ 20)
54) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ ยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลง
ร้อยละ 10)

21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5
สาขาหลัก (สูตินารีเวช
ศัลยกรรม อายุรกรรม

60) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด
community acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 ในกลุ่มผูป้ ่วย
[รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตทีบ่ ้าน และไม่นบั รวมผู้ป่วย palliative

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

55) อัตราตายทารกแรกเกิด (<2.5 ต่อพัน)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

56) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกี ารดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) ตามเกณฑ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

57) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบั บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 30)

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

58) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
(ร้อยละ 70)

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

59) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (≤ 6.0 ต่อแสน ปชก.)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๑๐
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โครงการ
ปี 2562-2564
กุมารเวชกรรม และ
(รหัส Z 51.5)] และน้อยกว่าร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปว่ ย hospitalออร์โธปิดิกส์)
acquired sepsis
61) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มที ีม Capture the fracture
(1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้า (Refracture) (< ร้อยละ 20)
(2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early
surgery) (>ร้อยละ 50)
22. โครงการพัฒนา
62) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ระบบบริการสุขภาพ
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (ร้อยละ 100)
สาขาโรคหัวใจ
63) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (24 ต่อแสน ปชก.)
23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate
Care)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

68) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

69) อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (1.0 ต่อ 100)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

64) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 82)
65) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.7 ต่อแสน ปชก.)
66) อัตราตายจากมะเร็งปอด (19 ต่อแสน ปชก.)

**24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไต
25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาจักษุวทิ ยา
26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
*27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

67) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอี ัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 69)

70) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
71) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของ กลุ่มงานควบคุมโรค
แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
(3 month remission rate)
ยาเสพติด
72) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง แบบผู้ป่วยใน (intermediate
และรูปแบบบริการ
bed/ward) (ร้อยละ 50)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๑๑
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โครงการ
ปี 2562-2564
29. โครงการพัฒนา
73) ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day
ระบบบริการ one day Surgery : จานวน 12 กลุ่มโรค (เฉพาะปี 2561) และเพิ่ม
surgery
หัตถการอย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อปี
30. โครงการพัฒนา
74) ร้อยละ 25 ของจานวนผู้ปว่ ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ
ระบบบริการ
Minimally Invasive Surgery : จานวน 2 กลุ่มโรค (เฉพาะปี
Minimally Invasive
2561) และเพิ่มหัตถการอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
Surgery
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
*31. โครงการพัฒนา
75) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24
ระบบบริการการแพทย์ ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ฉุกเฉินครบวงจรและ
(ร้อยละ 12)
ระบบการส่งต่อ
76) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
(ร้อยละ 70)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
77) อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ใน โรงพยาบาล A, S, M1
และรูปแบบบริการ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
32. โครงการเฉลิม
*78) อัตราความสาเร็จการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่
กลุ่มงานควบคุม
พระเกียรติ
(ร้อยละ 85)
โรคติดต่อ
*79) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ กลุ่มงานควบคุม
กลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage) ≥ ร้อยละ90 ของค่า
โรคติดต่อ
คาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร)
**80) ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข กลุ่มงานควบคุม
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้าดี (ร้อยละ 80)
โรคติดต่อ
81) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ TO BE
กลุ่มงานควบคุมโรค
NUMBER ONE (ระดับ 5)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
33. โครงการพัฒนาการ 82) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5
กลุ่มงานการแพทย์
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แผนไทยและการแพทย์
และการแพทย์
ทางเลือก
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
34. โครงการผลิตและ 83) ระดับความสาเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการ กลุ่มงานบริหาร
พัฒนากาลังคนด้าน
ผลิต และพัฒนากาลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ ทรัพยากรบุคคล
สุขภาพสู่ความเป็นมือ 84) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
กลุ่มงานบริหาร
อาชีพ
(ร้อยละ ๘๕)
ทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๑๒
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ
*35. โครงการ Happy
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข
36. โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคนด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2562-2564
85) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ (ร้อยละ ๙0)
86) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0)
87) จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขจังหวัดละ ๑ แห่ง

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
88) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
และรูปแบบบริการ

89) อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และเป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
37. โครงการประเมิน 90) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
คุณธรรม ความโปร่งใส การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
และบริหารความเสี่ยง 91) ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม
92) ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน
93) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการดาเนินการภายใน
เวลาที่กาหนด (๔๕ วัน) (ร้อยละ ๙๐)
*38. โครงการพัฒนา
94) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรคุณภาพ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สสจ./สสอ.ร้อยละ 100)
95) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพท./รพช.ร้อยละ 100)
96) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว (ระดับ 5 ดาว ร้อยละ ๗๕)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
39. โครงการพัฒนา
97) ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของจังหวัด น้อยกว่า
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 40
เทคโนโลยีสุขภาพ
98) ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการ
แห่งชาติ (NHIS)
วินิจฉัยโรคผูป้ ่วยนอกมีความถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80
40. โครงการพัฒนา
99) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมสิ ามารถ
สุขภาพด้วยเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange
ดิจิทัล (Digital
(HIE)) (ร้อยละ 60)
Economy)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
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๑๓
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ
*41. โครงการ Smart
Hospital

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2562-2564
100) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้
(Personal Health Record) (ร้อยละ 5)
101) จังหวัดมีการดาเนินการ Digital Transformation ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
102) มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
103) รพท./รพช. มีระบบ electronic Queue ทุกแห่ง

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
*42. โครงการบริหาร 104) ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 5
จัด การด้านการเงิน
ขึ้นไป
การคลัง
105) คุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการ (ร้อยละ 85)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
43. โครงการพัฒนา
106) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
งานวิจยั /นวัตกรรม
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 40)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 107) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด
108) จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนา
ต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง)
109) จานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่นามาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
(CUP ละ 5 เรื่อง)
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
44. โครงการปรับ
110) ร้อยละ ๑๐๐ ของการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวง
โครงสร้างและพัฒนา
สาธารณสุขให้ความสาคัญเป็นไปตามกฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุม
กฎหมายด้านสุขภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 (4) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กลุ่มงานนิติการ

หมายเหตุ
1. จังหวัดมหาสารคาม ไม่อยู่ในพืน้ ที่พิเศษ แต่ได้ดาเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามข้อสั่งการของ นพ.สสจ.มค. โดยรวมไว้ในโครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
2. ตัวชี้วัด (ตัวอักษรเอน) เป็นตัวชี้วัดที่ยกมาจากปี 2561 เพราะเป็นปัญหาจังหวัดที่ต้องดาเนินการต่อเรื่อง
ในปี 2562-2564
3. โครงการที่มี* คือ PA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และส่วน** คือ PA จังหวัดมหาสารคาม ปี
2562 (นพ.สสจ.มค.สั่งการ) ประกอบด้วย 1) NCD/CKD และ 2) มะเร็งปากมดลูก 3) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดี

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๑๔
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับอาเภอ) มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง
และรายละเอียด การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ตรงกัน และตรงกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๒. เพื่อให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ มีความพร้อมในการรับการ
ประเมินผล และเตรียมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานจัดทารายละเอียด
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ ๒๕62 เพื่อนาไปประกอบการบริหารจัดการ
งานสาธารณสุข/บริหารงานบุคคลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามของปีงบประมาณ ๒๕62
และได้จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้ระดับ
อาเภอ โดยให้สอดคล้องกับคารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕62 ดังนี้
กระบวนการจัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ ๒562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1) การคัดเลือกตัวชี้วัดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข (กบห.) ครั้งที่
1/2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
2) ประชุมคณะทางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอาเภอ (KPIs) ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
3) ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอาเภอ (KPIs) ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 179/2562 ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2561 ในวันที่ 13, 19, 21 ธันวาคม 2561
4) การนาเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ
๒๕62 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
5) การพิจารณาค่าน้าหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2562
6) การนาเสนอตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ ๒๕62 เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจาเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
7) การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ให้ระดับ
อาเภอทราบ ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมทับทิม สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
8) การประชุมรับรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ประจาปี
2562 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(กวป.) และการประชุมเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และทาการจับ
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๑๕
สลากวันที่ออกประเมินโดยผู้บริหารระดับ CUP ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) และการประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ ๒562
1.1 เกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ปี 2562 น้าหนัก
ร้อยละ 96
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ดังนี้
1) คารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข 2) ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาของจังหวัด
และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้กาหนดให้เป็น PA ของระดับจังหวัด และสอดคล้อง
กับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 2556-2562
ปีงบประมาณ
2556
จานวนตัวชี้วัด
33
ตัวชี้วัด (KPIs) (ร้อยละ) 95
ผลงานเด่น (ร้อยละ)
5

2557
48
95
5

2558
40
95
5

2559
44
96
4

2560
37
96
4

2561
20
96
4

2562
19
96
4

1.2 การพิจารณาผลงานเด่น/รางวัล น้าหนักร้อยละ 4 (พิจารณาเฉพาะผลงานเด่นที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดระดับประเทศ/ภาค/เขต/จังหวัดเท่านั้น) โดยกาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนใน แต่
ละรางวัล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
1) รางวัลที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการจัดประกวดเอง
2) รางวัลที่ไม่ได้ผ่านการประกวดของ สสจ.มค. ในทุกระดับ แต่ต้องมีหนังสือจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานในควบคุมกากับทุกระดับส่งผลงาน/วิชาการ เพื่อ
ประกวดในระดับที่สูงขึ้นไปจากระดับจังหวัด โดยไม่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งผลการประกวดนั้น
ต้องแนบพร้อมกับหนังสือสั่งการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องนั้นๆ จึงจะมีผลต่อ
การให้คะแนนได้
ค่าคะแนน / รางวัล
รางวัลที่ ๑
รางวัลที่ ๒
รางวัลที่ ๓ รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ
๑๕
๑๒
๙
๓
รางวัลระดับเขต/ภาค
๑๐
๘
๖
๒
รางวัลระดับจังหวัด
๕
๔
๓
๑
หมายเหตุ รางวัลดีเด่น/รางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลดีเยี่ยมจากการประกวด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ รางวัลที่ ๑
โดยคะแนนแต่ละระดับจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน
ประเภทรางวัล
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๑๖
ส่วนที่ 2
รางวัลที่ สสจ.มค. ไม่ได้ดาเนินการจัดการประกวด และไม่มีหนังสือของ สสจ.มค. แต่
อาเภอดาเนินการจัดส่งไปประกวดเอง คิดค่าคะแนนลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ 1 ดังนี้
ประเภทรางวัล
ระดับประเทศ
รางวัลระดับเขต/ภาค

รางวัลที่ ๑
7.5
5

ค่าคะแนน / รางวัล
รางวัลที่ ๒
รางวัลที่ ๓
6
4.5
4
3

รางวัลชมเชย
1.5
1

โดยผลงานเด่น/รางวัล กาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนตามประเด็นและน้าหนัก ดังนี้
1) ผลงานวิชาการ (ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ) น้าหนัก 2.0
2) ผลงานเด่น Smart Kids Taksila 4.0
น้าหนัก 1.0
3) ผลงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ
น้าหนัก 1.0
หมายเหตุ รางวัลดีเด่น/รางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลดีเยี่ยมจากการประกวด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ รางวัลที่ ๑
โดยคะแนนแต่ละระดับจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน
โดยผลงานรางวัลจะใช้ข้อมูลรางวัลระหว่างวันที่ ๑6 กันยายน ๒๕61–15 กันยายน
2562 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล คือ ๑) ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศ/ภาค/เขต/
จังหวัดเท่านั้น ๒) เอกสารที่จะต้องแนบให้คณะกรรมการพิจารณา คือ หนังสือการประกวด/ใบประกาศ/
เกียรติบัตร/โล่รางวัล
ส่วนรางวัลที่คณะกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติที่ประชุมจะไม่พิจารณาให้คะแนน คือ
๑) รางวัลที่ไม่ได้ผ่านการประกวดทุกระดับ (ยกเว้นมีหนังสือจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานในควบคุมกากับทุกระดับส่งผลงาน/วิชาการ เพื่อประกวดในระดับที่สูงขึ้น
ไปจากระดับจังหวัด โดยไม่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งผลการประกวดนั้นต้องแนบพร้อมกับ
หนังสือสั่งการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องนั้นๆจึงจะมีผลต่อการให้คะแนนได้)
๒) รางวัลที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/เขต/ประเทศที่ไม่ผ่านการประกวด
๓) รางวัลการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 รูปแบบวิธีการประเมิน
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐น.–12.0๐น. - จับสลากลงพื้นที่ รพ.สต. จานวน ๑ แห่ง
เพื่อเป็นตัวแทนในการประเมิน ผู้ประเมินทาการเก็บข้อมูล/ประเมินผลตามตัวชี้วัดและลงพื้นที่ตรวจ
ประเมิน รพ.สต. จานวน ๑ แห่ง ที่เป็นตัวแทนรับการประเมิน (โดยวิธีการจับสลากโดยสุ่ม 1 แห่งจาก
ทั้งหมดที่ไม่เคยรับ การประเมินช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2559-2561)) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับการ
ประเมิน คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอาเภอ, และผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดระดับ CUP
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐น.–๑๖.๓๐น. - CUP นาเสนอผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ที่กาหนดข้อคิดเห็น ใช้เวลา ๑๐–๑๕ นาที และผู้ประเมินสรุปข้อมูลผลการประเมิน และนาเสนอ
ให้ CUP ได้รับทราบ ผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
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๑๗
ตารางที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12

รายละเอียด รพ.สต. ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561)
ชื่ออาเภอ

2557

2558

2559

เมืองมหาสารคาม
ท่าตูม
โคกบัวค้อ
โคกก่อ
แกดา
หนองแสน
ตาหลุง
เหล่าจั่น
หนองสระพัง
โกสุมพิสัย
เลิงใต้
แห่ใต้
กันทรวิชัย
หัวขัว
หนองอุ่ม
ยาง
เชียงยืน
โพนทอง
หนองกุง
ชื่นชม
บรบือ
หนองแหน
ดอนบม
ดงมัน
นาเชือก
หนองกุง
ปลาขาว
สาโรง
พยัคฆภูมิพิสัย
หนองบะ ดงยางน้อย แก่นท้าว
วาปีปทุม
วังปทุม ประชาพัฒนา หนองไผ่
หนองแต้น้อย
นาดูน
หัวดง
เหล่าจั่น
หนองบัวสันตุ
ยางสีสุราช
โนนรัง
ดงจาน
กุดรัง
ชื่นชม
มมส.
-

2560

2561

ห้วยแอ่ง
ป่าข่าง
ดอนกลาง
เปลือยน้า
เสือเฒ่า
เหล่าตามา
หนองสระ
โนนม่วง
ดงใหญ่
ดอนดู่
ดงแคน
ห้วยแคน
โคกกลาง
-

เขวา
วังแสง
วังยาว
มะกอก
หนองบุญชู
เหล่ายาว
หนองโพธิ์
หนองแก
บ้านโนน
ดงยาง
เหล่าหมากคา

หนองแสง
ดอนสวรรค์

1.4 กาหนดวันที่ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ประจาปี ๒๕62
ทั้งนี้จะได้ทาการจับสลากสถานที่ออกประเมินในวันประชุมประจาเดือนผู้บริหารในเดือนมีนาคม (โดย
ผู้บริหารระดับ CUP)
ตารางที่ 2 กาหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (CUP) ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13

วันที่
18 กรกฎาคม ๒๕62
19 กรกฎาคม ๒๕62
23 กรกฎาคม ๒๕62
24 กรกฎาคม ๒๕62
25 กรกฎาคม ๒๕62
26 กรกฎาคม ๒๕62
30 กรกฎาคม ๒๕62
5 สิงหาคม ๒๕62
6 สิงหาคม ๒๕62
13 สิงหาคม ๒๕62
14 สิงหาคม ๒๕62
15 สิงหาคม ๒๕62
16 สิงหาคม ๒๕62

อาเภอ
บรบือ
พยัคฆภูมิพิสัย
นาเชือก
โกสุมพิสัย
แกดา
ชื่นชม
เชียงยืน
กุดรัง
เมืองมหาสารคาม
วาปีปทุม
นาดูน
กันทรวิชัย
ยางสีสุราช
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๑๘
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตนเองของระดับอาเภอ (Self Assessment
Report : SAR) ขอให้ส่งแบบรายงาน SAR มายังงานนิเทศงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข
- SAR ผลงานรอบ 9 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕61–30 มิถุนายน ๒๕62) ภายในวันที่ 5
กรกฎาคม ๒๕62 และขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือที่อาเภอจะต้องเตรียม คือ แฟ้มสรุปผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมเอกสารสาหรับการประเมินไว้ภายในห้องประชุม เพื่อความสะดวกในการ
ประเมิน แยกเป็นรายตัวชี้วัดให้ชัดเจน
1.6 ข้อกาหนดสาหรับผู้ประเมินผลตัวชี้วัดของระดับจังหวัด
1) คณะกรรมการดาเนินการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครอบคลุมทุกอาเภอ
(จานวน ๑ ทีม)
2) คณะกรรมการแต่ละคนสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละอาเภอให้
เลขานุการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ภายใน ๑
สัปดาห์
3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(เลขานุการ) นาเสนอสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด–อาเภอ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประกอบการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป
4) รายชื่อผู้ประสานงาน งานนิเทศงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข คือ
(๑) นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๗๐ ๗๔๖๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑ , ๐๔๓-๗๗๗๙๗๒ ต่อ ๓๑3
(2) นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๘5–4514343 , โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๗๗๘๑๑ โทรสาร ๐๔๓-๗๗ ๗๙๗๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑
( 2) นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๘5–6091101 , โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๗๗๘๑๑ โทรสาร ๐๔๓-๗๗ ๗๙๗๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑
1.7 การคานวณผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก กรณีที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป
ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้ (สานักงาน ก.พ.ร, 2559)
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๑๙
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(W)

ตัวชี้วัดที่
1.1
ตัวชี้วัดที่
1.2
...
ตัวชี้วัดที่ 1.i

W1.1

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ คะแนนที่ได้
ระดับความสาเร็จตามเป้าหมาย
(SM)
ของตัวชี้วัด
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
SM1.1

W1.2

1

2

3

4

5

SM1.2

(W1.2 x SM1.2)

…
W1.i
∑ (W1.1-1.i)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

…
SM1.i

...
(W1.i x SM1.i)
∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
โดยที่
W
SM

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(W x SM)
(W1.1 x SM1.1)

∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i)
∑ W1.1-1.i

หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด
1.1 - 1.i

หมายถึง ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น

1.8 เกณฑ์การประกวดการดาเนินงานของอาเภอ เรื่อง Smart Kids Taksila 4.0
(น้าหนัก 1)
เป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติอาเภอ ที่มีผลการดาเนินงานดีเลิศ ดีเยี่ยม และดี โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์ที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนและเทียบเป้าหมายที่กาหนดตัดยอดผลงานเดือน
สิงหาคม 2562 โดยระดับอาเภอใช้ผลการดาเนินงาน จานวน 34 ตัวชี้วัด
เกณฑ์ที่ 2 ผลจากการเยี่ยมเสริมพลังจากหัวหน้าทีม 5 ทีม (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทั้ง 3 ท่าน และปลัดจังหวัดมหาสารคาม) เป็นการประเมิน
กระบวนการดาเนินงานของระดับอาเภอ รายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้
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๒๐
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 การประกาศนโยบายของระดับอาเภอเพื่อนาสู่การปฏิบัติในระดับอาเภอตาบล-หมู่บ้าน
2 การกาหนดแผนการดาเนินงานในระดับอาเภอ-ระดับตาบล
3 การสร้างความร่วมมือเพื่อการดาเนินงานในระดับอาเภอ-ระดับตาบล-ระดับ
หมู่บ้าน
4 การติดตามผลการดาเนินงานของระดับอาเภอ (พ.ค.-ส.ค.)
5 การเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานในระดับตาบล
6 การสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562 และกาหนดแนวทางพัฒนาในปีถัดไป
รวมคะแนนประเมิน

จานวนคะแนน
20
20
20
10
20
10
100

โดยการประเมินอาเภอมีการให้น้าหนักคะแนนจาก (1) เกณฑ์ผลการดาเนินงานตามแผนและ
เทียบเป้าหมายที่กาหนด และ (2) เกณฑ์ประเมินจากการเยี่ยมเสริมพลังในสัดส่วน 50 : 50 ซึง่
รายละเอียดของเกณฑ์และน้าหนัก ได้มีมติเห็นชอบของการประชุมของคณะกรรมการดาเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา
4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคามเป็นประธานการประชุม
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๒๑
2. น้าหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2562
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 3

ชื่อตัวชี้วัดและน้าหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ปี 2562

ลาดับ
ชื่อตัวชี้วัด
น้าหนัก
1 อาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
4
2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์
5
คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
3 ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
5
4 ระดับความสาเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
5
5 ความสาเร็จของโครงการควบคุมวัณโรค ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
7
5.1 อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate)
1
5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage)
1
5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV, Elderly
2
> 65 ปี with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5
5.4 คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3
6 ความสาเร็จของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนา
4
กาลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.1 ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบ
0.5
การผลิตและพัฒนากาลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
6.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
0.5
6.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
1
6.4 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า
1
ร้อยละ 70)
6.5 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
1
7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
4
Hospital
7.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Smart Hospital
3
7.2 มีการใช้ Application สาหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
1
8 ความสาเร็จของการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
6
8.1 ความสาเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา
1
8.2 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ
1.25
8.3 ความสาเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
1.5
8.4 ความสาเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.25
9 ร้อยละคะแนนผลการดาเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
5
hospital
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62

๒๒
ลาดับ
ชื่อตัวชี้วัด
น้าหนัก
10 ความสาเร็จของการดาเนินงาน Fast Track ใน 3 กลุ่มโรค (Stroke Sepsis Trauma)
6
10.1 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3
10.2 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community2
acquired
10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ
1
F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
11 ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่ในระบบ
5
การบาบัดครบ ๑ ปี
๑๑.๑ ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามดูแล
3
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)
๑๑.๒ ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบ
2
หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย (๓ month remission rate)
12 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการเงินการคลัง
4
12.1 ร้อยละคะแนนผลสาเร็จในการดาเนินงานการเงินการคลัง
1
12.2 ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามแบบประเมิน
3
ระบบบัญชีทั้งหมด
13 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4
14 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3
4
15 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
6
15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
1
ป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
1
ดาเนินงาน ในระดับดีมากขึ้นไป
15.3 ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพใน
1
โรงพยาบาล
15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดัน
1
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี
15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
1
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
1
16 ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
6
17 ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
5
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
17.1 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
3
และมะเร็งท่อน้าดี
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๒๓
ลาดับ

18

19

ชื่อตัวชี้วัด
17.2 ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยาสูบ และได้รับการติดตามบาบัด
18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
18.2 ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
18.3 ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
19.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19.3 จานวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก
รวม
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น้าหนัก
2
6
1
1
1
1
2
5
2
2
1
96

25
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 1 : อาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย : ระดับ 5
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวระพีพร คาเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นางสุภาพร กุณาศล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คาอธิบาย :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ที่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กาหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมิน
ตนเองและระดับจังหวัด
อาเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอาเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็น
ผู้นาในการทางานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง
ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จานวน 13 อาเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่กาหนดข้อละ 1 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

อาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ

ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60
๒๕61
๒๕62
5
-
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แนวทางการประเมินผล :
ข้อ
ที่
1

2

3

ประเมินระดับ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
รายละเอียดการดาเนินงาน คะแนน
อาเภอ ตาบล รพ.
ประเมินผล
สต.
1.1 จัดประชุม แบบมีส่วนร่วม
1 1.1 รายงานการประชุม/

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
เอกสารการประชุมเพื่อ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
(0.5 คะแนน)
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1.2 คัดเลือกประเด็นที่สาคัญ
1.2 รายงานการประชุม/
ตามบริบทในพื้นที่มาดาเนินการ
เอกสารสรุปการคัดเลือก
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย
ประเด็น (เอกสารประกอบ/รูป
อาเภอละ 2 ประเด็น
ถ่าย)
(0.5 คะแนน)
2.1 จัดทาแผนพัฒนาหรือแก้ไข
1 2.1 แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา

ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ระดับอาเภอครบทุกประเด็น
อาเภอ
(0.5 คะแนน)
2.2 ผลการดาเนินการตาม
2.2 ดาเนินการตามแผนพัฒนา/
แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาครบทุกประเด็น
(เอกสารประกอบ/รูปถ่าย)
(0.5 คะแนน)
3.1 มีการประชุมติดตามการ
1 3.1 การประชุมติดตามการ

ดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
ดาเนินงานคณะกรรมการฯ
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ภาพประกอบ และ/หรือ
(0.5 คะแนน)
เอกสาร
3.2 มีการสรุปผลการดาเนินงาน
3.2 สรุปผลการดาเนินงานของ
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ภาพประกอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ครบทุก
และ/หรือเอกสาร
ประเด็น (ที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ) (0.5 คะแนน)

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562

27
ข้อ
ที่
4

5

รายละเอียดการดาเนินงาน
4.1 มีการดาเนินการบริหาร
จัดการสร้างกลไก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภายใต้กลไก UCCARE
(0.5 คะแนน)
4.2 มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครบทุกประเด็น (0.5 คะแนน)
5.1 มีการเยี่ยมเสริมพลังของ
พชอ. ต่อระดับตาบล ครบทุก
ตาบล (0.6 คะแนน)
5.2 มีการสรุปผลการดาเนินงาน
รวมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น (0.2 คะแนน)
5.3 มีการกาหนดแนวทาง
การดาเนินคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ในปีถัดไป (0.2 คะแนน)

ประเมินระดับ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
คะแนน
อาเภอ ตาบล รพ.
ประเมินผล
สต.
1 4.1 มีผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและ

ระบบสุขภาพระดับอาเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้น
ไปทุกข้อ

1

4.2 ภาพประกอบ และ/หรือ
เอกสาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครบทุกประเด็น
5.1 ภาพประกอบ และ/หรือ
เอกสาร ผลการเยี่ยมเสริมพลัง
ของ พชอ. ต่อระดับตาบล ครบ
ทุกตาบล
5.2 รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานภาพประกอบ และ/
หรือเอกสารการสรุปถอด
บทเรียน
5.3 แผน/แนวทาง การ
ดาเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ในปีถัดไป (เอกสาร)
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การประเมินตามเกณฑ์ DHS-PCA โดยใช้ แนวทาง UC–CARE พิจารณาตามเกณฑ์ 6 ด้าน
ตาม UC-CARE แต่ละประเด็น
1. การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team)
2. การวิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการ (Customer Focus)
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย (Community participation)
4. การทางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
5. การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)
6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น (Essential care)
1. Unity Team

Unity Team

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทางที่จะ
ทางานร่วมกัน
และดาเนินงาน
ตามหน้าที่ใน
ส่วนที่
รับผิดชอบ
- มีแผน
ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ
ที่แสดงถึงการ
ดาเนินงาน
DHS

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม
ในบางประเด็น
และ/หรือ
มีภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย
- มีคาสั่ง
คณะกรรมการ
DHS ระดับ
อาเภอที่มีภาคี
ทุกภาคส่วน

cross
functional
เป็น team
ระหว่างฝ่ายคิด
วางแผนและ
ดาเนินการ
ร่วมกันโดยมี
ภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย
บางส่วน
- มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบในทุก
ภาคส่วน
- มีการประชุม
คณะกรรมการ
อย่างน้อย 4
ครั้ง/ปี

4.เรียนรู้

5.บูรณาการ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

fully
integrate
เป็นโครงข่าย
ทีมเดียวกัน
ทั้งแนวตั้งและ
แนวราบ โดยมี
ภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย
- มีการนา
ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
DHS
มาวางแผน
แก้ไข
ในที่ประชุม
- มีการ
ประเมินผล
โครงการเพื่อ
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

ชุมชน ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ ร่วม
เป็นทีมกับ
เครือข่ายสุขภาพ
ในทุกประเด็น
สุขภาพสาคัญ
- สามารถบูรณา
การงาน DHS
ร่วมกับงานอื่น
หรือภาคี
เครือข่าย ใน
อาเภอได้

ทีมสุขภาพ
(Health
Team)
หมายถึง ทีม
ภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน (ทีม
รพ.กับรพ., ทีม
รพ.สต. กับทีม
รพ.สต., ทีม
ระหว่าง
หน่วยงาน (ทีม
รพ.กับทีม
รพ.สต.), ทีม
แนวตั้งและทีม
แนวราบและ/
หรือ ทีมข้าม
สายงาน (ภาคี
ภาคส่วนต่างๆ)
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2. Customer Focus

Customer Focus

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีช่องทางใน
การ
รับรู้และเข้าใจ
ความต้องการ
ของ
ประชาชน และ
ผู้รับบริการเป็น
แบบ reactive
- มีการจาแนก
กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่มวัย
- มีแนวทางใน
การจัดการ
แก้ไข
ปัญหาทุก
ช่องทาง

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
มีช่องทางใน
การรับรู้และ
เข้าใจความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลาย
อย่างน้อยใน
กลุ่มที่มีปญ
ั หา
สูง
- มีช่องทางการ
รับรู้/รับฟัง/
เข้าใจและ
เรียนรูค้ วาม
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลายใน
แต่ละกลุ่ม

มีช่องทางการ
รับรู้และเข้าใจ
ความต้องการ
ของประชาชน
และผูร้ ับบริการ
แต่ละกลุ่ม
ครอบคลุม
ประชากรส่วน
ใหญ่ และนามา
แก้ไข ปรับปรุง
ระบบงาน
- มีการทบทวน
เรียนรู้ หา
แนวทางแก้ไข
ปัญหาทุก
ช่องทางการรับรู้
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นในแต่ละ
กลุ่ม
- ขยายผลไปยัง
ประชากรกลุ่ม
อื่น

4.เรียนรู้

5.บูรณาการ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

มีการเรียนรู้
และพัฒนา
ช่องทางการ
รับรู้ความ
ต้องการของ
ประชาชนแต่
ละกลุม่ ให้
สอดคล้อง และ
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
- มีการนา
ปัญหาอุปสรรค
ในการ
ให้บริการตาม
กลุ่มมาวางแผน
หาแนว
ทางแก้ไข
ร่วมกัน

ความต้องการ
ของประชาชน
และผูร้ ับบริการ
ถูกนามาบูรณา
การกับระบบงาน
ต่างๆจนทาให้
ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ผูกพัน
และมีส่วน
ร่วมกับ
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ
- มีแนวทางใน
การจัดการแก้ไข
พัฒนาปรับปรุง
ปัญหาทุก
ช่องทาง
- หน่วยงานอื่น
ร่วมช่วยเหลือ
ดูแลผูร้ ับบริการ
ตามกลุม่ ด้วย

ความต้องการ
ของประชาชน
และ
ผู้รับบริการ
(HealthNeed)
หมายถึง
ประเด็นปัญหา
หรือประเด็น
พัฒนาที่
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ
จาเป็นต้อง
ได้รับโดยหมาย
รวมทั้งในส่วน
ของ felt
need (เช่น
การรักษาฟื้นฟู)
และ
unfelt need
(เช่น บริการ
ส่งเสริม
ป้องกัน)
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3. Community Participation

Community Participation

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทาง หรือ
เริ่มให้ชุมชน
และ
ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมใน
การ
ดาเนินงาน
ด้านสุขภาพ
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมคิด/
วางแผนงาน
หรือกิจกรรม
ด้านสุขภาพ

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
ดาเนินการให้
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วม
รับรู้ร่วม
ดาเนินการด้าน
สุขภาพในงานที่
หลากหลาย
และขยายวง
กว้าง
เพิ่มขึ้น
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
สุขภาพ
- มีการ
จัดระบบ
สุขภาพร่วมกัน
เช่น งาน NCD
งานควบคุมโรค
- มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม

ชุมชน และภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมคิดร่วม
ดาเนินการด้าน
สุขภาพอย่าง
เป็นระบบกับ
เครือข่าบริการ
ปฐมภูมิ และมี
การขยายวงได้
ค่อนข้าง
ครอบคลุม
- มีการขยาย
ผลลัพธ์การ
ดาเนินงานไปยัง
ชุมชน/หมู่บ้าน
อื่น

4.เรียนรู้

5.บูรณาการ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

ชุมชน และ
ภาคี
เครือข่ายร่วม
คิดร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ
ด้านสุขภาพ
และมีการ
ทบทวน
เรียนรู้
ปรับปรุง
กระบวนการ
มีส่วนร่วม
ให้เหมาะสม
มากขึ้น
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม
ทบทวน ร่วม
รับผิดชอบและ
ตรวจสอบ
แลกเปลีย่ น
เรียนรูผ้ ลลัพธ์ที่
ได้และมีการ
ปรับปรุง

ชุมชน และ
ภาคีเครือข่าย
ร่วมดาเนินการ
อย่างครบวงจร
รวมทั้งการ
ประเมินผล
จนร่วมเป็น
เจ้าของการ
ดาเนินงาน
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ
- ชุมชนและภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของ
มีการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ
แบบบูรณาการ
กับงานอื่น

ระดับของการมี
ส่วนร่วม : ร่วม
รับรู้ ร่วมคิด
ร่วมดาเนินการ
และร่วม
ประเมินผล
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4. Appreciation

Appreciation

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทางหรือ
วิธีการที่ชัดเจน
หรือเริม่
ดาเนินการ
ในการดูแล
พัฒนา และ
สร้างความพึง
พอใจของ
บุคลากร
- มีเจ้าหน้าที่
หรือทีมงานทา
ตามหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการขยาย
การดาเนินการ
ตามแนว ทาง
หรือวิธีการ
ในการดูแล
พัฒนา และ
สร้างความพึง
พอใจของ
บุคลากร
เพิ่มขึ้นในแต่
ละหน่วยงาน
หรือในแต่ละ
ระดับ
- มีการนา
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบการ
ทางานที่ทาให้
ทีมงาน
เครือข่าย
สุขภาพมี
บรรยากาศการ
ทางานที่ดีมา
วิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาในการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการตาม
แนวทางหรือ
วิธีการดูแล
พัฒนาและ
สร้างความพึง
พอใจและความ
ผูกพัน
(engagement)
ของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่จาเป็น
อย่างเป็นระบบ
- เจ้าหน้าที่หรือ
ทีมงานพึงพอใจ
ในงานและ
ผลลัพธ์ของงาน
ที่เกิดขึ้น

4.เรียนรู้

5.บูรณา
การ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

เครือข่าย
สุขภาพมีการ
เรียนรู้ทบทวน
กระบวนการ
ดูแล พัฒนา
และสร้าง
ความผูกพัน
ของบุคลากร
ให้สอดคล้อง
กับบริบท
- ผู้รับบริการ
เห็นคุณค่าและ
ชื่นชม
เจ้าหน้าที่หรือ
ทีมงาน

สร้าง
วัฒนธรรม
เครือข่ายให้
บุคลากรมี
ความสุข
ภูมิใจ
รับรู้คณ
ุ ค่า
และ
เกิดความ
ผูกพัน
ในงานของ
เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
- เจ้าหน้าที่
หรือทีมงาน
รู้สึกมีคณ
ุ ค่า
ในตัวเองและ
งานที่ทา

ความผูกพัน
(engagement)
หมายถึง การที่
บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
ความมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุพันธกิจของ
องค์กร
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Resources Sharing and
Human Development

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทาง หรือ
เริ่มวางแผนการ
ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ
พัฒนาบุคลากร
ร่วมกันเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
- มีการสรุป
ข้อมูลทั่วไปของ
องค์กร ทั้ง คน
เงิน สิ่งของ
ข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ในส่วนที่
มีและส่วนที่
ขาด
- มีแผนพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรและ
แผนความ
ต้องการของ
องค์กร

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการ
ดาเนินการ
ร่วมกัน ในการ
ใช้ทรัพยากร
และพัฒนา
บุคลากรในบาง
ประเด็นหรือ
บางระบบ
- มีปการ
ประชุมเพื่อการ
Share
ทรัพยากร
ร่วมกัน
- มีการแบ่งปัน
ทรัพยากร
ร่วมกัน อย่าง
น้อย 1 ระบบ

มีการจัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและ
ครอบคลุมตาม
บริบท และ
ความจาเป็น
ของพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนให้
บรรลุตาม
เป้าหมายของ
เครือข่าสุขภาพ
- องค์กรมีการ
ใช้และ Share
ทรัพยากร
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และ
ครอบคลุมใน
การจัดบริการ

4.เรียนรู้

5.บูรณาการ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

มีการทบทวน
และปรับปรุง
การจัดการ
ทรัพยากรและ
พัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
- มีการทบทวน
วิเคราะห์ระบบ
การจัดบริการ
สุขภาพ
ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นตรง
เป้าหมาย
หรือไม่ มี
แนวทาง
ปรับปรุง
อย่างไร

มีการจัดการ
ทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึด
เป้าหมายของ
เครือข่ายสุขภาพ
(ไม่มีกาแพงกั้น)
และมีการใช้
ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส่งผลให้
เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน
- แต่ละองค์กร มี
การ Share
ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยไม่มี
กาแพงกั้น และ
ชุมชนร่วม
สนับสนุน
ทรัพยากร เช่น
เงินบริจาค

Resource
หมายถึงคน
เงิน ของ
ความรู้
รวมทั้งข้อมูล
ซึ่งเป็นปัจจัย
นาเข้า
(input)ของ
การทางาน
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Essential Care

UCCARE

1.เริ่มมี
แนวทาง
และ/หรือ
เริ่ม
ดาเนินการ
มีแนวทาง หรือ
เริ่มดาเนินการ
จัดระบบดูแล
สุขภาพพื้นฐาน
ที่จาเป็นในแต่
ละ
กลุ่ม ตามบริบท
ของชุมชน
- มีข้อมูลในแต่
ละกลุม่ วัย ตาม
การจัดระบบ
การดูแลสุขภาพ
พื้นฐาน (กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ ป่วย)
- มีการ
วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย

2.ขยายการ 3.ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็นระบบ
และ/หรือ
ครอบคลุม
มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพ
ตามบริบท และ
ตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
ประชาชน และ
ชุมชนบางส่วน
โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่มีปัญหาสูง
- กลุ่มปกติ
ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย ได้รับ
การจัดบริการ
ดูแลสุขภาพ
ตามมาตรฐาน
และความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
- ลงเยี่ยม 1
case

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพตาม
บริบทตามความ
ต้องการ
ของผู้รับบริการ
ประชาชนแต่ละ
กลุ่มและชุมชน
ทีค่ รอบคลุม
ประชากร
ส่วนใหญ่
- มีการขยายผล
การแก้ปัญหา
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย ของ
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยไปยัง
หมู่บ้าน/ชุมชน
อื่น

4.เรียนรู้

5.บูรณาการ

คาสาคัญ
และนิยาม
ปฏิบัติการ

มีการเรียนรู้
ทบทวนการ
จัดระบบดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการดูแล
สุขภาพที่
เหมาะสม
สอดคล้องมาก
ขึ้น
- การนาปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดบริการ
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย มา
ทบทวน หา
แนวทางแก้ไข
ร่วมกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนา
และการ
จัดบริการ
สุขภาพที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ข้องผู้รับบริการ

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพ
อย่างบูรณาการ
ร่วมกับ
ประชาชน
ชุมชนภาคีภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้
ประชาชน
มีสถานะสุขภาพ
ดี
- หน่วยงานอื่น
มีการ ร่วม
ช่วยเหลือ
สนับสนุน เช่น
วัสดุอุปกรณ์
และ/หรือ การ
ร่วมจัดบริการ
ร่วมกัน เช่น ทีม
เยี่ยมบ้าน มี
จนท. อบต.
พัฒนาชุมชน
ฯลฯ ร่วมด้วย

Essential
Care
หมายถึง
บริการ
ด้านสุขภาพที่
จาเป็นสาหรับ
ประชาชนโดย
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ชุมชน และ
เป็นไปตาม
ศักยภาพของ
เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
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๓๔
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
ของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
เป้าหมาย : หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การจัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพ PCC ร้อยละ 80
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ โทร. 089-944-2510
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภาพร กุณาศล
โทร. 088-568-1038
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพของ
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการดาเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว และผลลัพธ์ของการดาเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัวของคลินิกหมอครอบครัว และหน่วยบริการปฐมภูมิทุกระดับ
หลักเกณฑ์คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของ
หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจาต่อเนื่องด้วย
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจาครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว
1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน,
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน, ทันตาภิบาล 1 คน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน, นักวิชาการ
สาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน, แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของ
พื้นที่ของอาเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรดูแล
ประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบาบัด 1 คน โดยใช้หลักเวชศาสตร์
ครอบครัวในการดาเนินงาน 1) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว (Doctorpatient-family relatinoship) 2) การให้บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพกับประชาชนทุกช่วงอายุ โดยมีรูปแบบ
คือ การบริการด่านหน้า (First contact care), การดูแลต่อเนื่อง (Continuity care), การดูแลแบบครอบคลุม
(Comprehensive care), การดูแลแบบเชื่อมประสาน (Coordination care) และ 3) การทาเวชปฏิบัติที่ใช้
ชุมชนและประชาชนเป็นฐาน (Community Base)
การจัดบริการปฐมภูมิ (Primary Service Package) หมายถึง การนาเอาบริการของปฐมภูมิไปเชื่อม
กับ service plan สาขาต่างๆ เป็นการเชื่อมนโยบายการจัดระบบบริการในทุกระดับและทุกกลุ่มวัย โดยมี
ลักษณะ 6 ประการ คือ 1) การดูแลแต่แรกทุกเรื่อง (Care on first contact basis) 2) การดูแลอย่างต่อเนื่อง
(Continuous care) 3) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive care) 4) การดูแลแบบผสมผสาน
(Integrated or total care) 5) บริการที่เข้าถึงสะดวก ( Accessible care) 6) ระบบปรึกษาและส่งต่อ
(Consultation and referral system) โดยมีการดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) ครอบคลุม 4 มิติ
(ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ) และมีจุดเน้น ดังนี้
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ลาดับ
1.

กลุ่มวัย
สตรีและเด็กปฐมวัย

2.

เด็กวัยเรียน

3

วัยรุ่น/นักศึกษา

4

วัยทางาน

5

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6

การดูแลต่อเนื่อง

โดยมีจุดเน้น
- ฝากครรภ์คุณภาพ
- วัคซีนครอบคลุม
- พัฒนาการสมวัย
- สุขภาพช่องปากดี
- ลดอ้วน
- สุขภาพช่องปากดี
- เสริม IQ, EQ, MQ
- เพิ่มความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ
(Health literacy)
- ท้องไม่พร้อม
- ลดนักดื่มหน้าใหม่
- ขับขี่ปลอดภัย
- เพศสัมพันธ์ปลอดภัย
- คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
- ส่งต่อภาวะฉุกเฉิน
- อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
การเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ
- กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- ผู้ป่วยวัณโรค
- ผู้ป่วยโรคจิต
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
1. ด้านกระบวนการ (น้าหนัก ๒) : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (ทุกข้อเป็นอิสระต่อกัน)
ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และ PM ระดับอาเภอ (1 คะแนน)
๒ มีแผนการจัดตั้ง PCC 10 ปี ครอบคลุมประชากร 8,000 – 12,000 คนต่อทีม และ/หรือ 24,000
- 36,000 คน ต่อ Cluster (1 คะแนน)
๓ CUP มีระบบสนับสนุนที่สาคัญ
1. ระบบข้อมูล (0.25 คะแนน)
2. ระบบสนับสนุน (IC, ขยะติดเชื้อ, LAB) (0.25 คะแนน)
3. มีระบบบริการ (NCD, กายภาพบาบัด, COC งานเยี่ยมบ้าน, ระบบส่งต่อ, งานทันตกรรม,
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ) (0.5 คะแนน)
๔ 1. จัดโครงสร้าง ทีมหมอครอบครัว ระดับอาเภอ ตาบล ชุมชน ตามเกณฑ์รพ.สต. (0.5 คะแนน)
2. มีแพทย์ออกให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับทีมหมอครอบครัว อย่างน้อยเดือนละ
ครั้งต่อ ศสม./รพ.สต. (0.5 คะแนน)
๕ รพ.สต. ที่เป็นเป้าหมายการเปิดคลินิกหมอครอบครัว ปี 60-63 ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาวขึ้นไป (1 คะแนน)
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๓๖
2. ด้านผลลัพธ์ของการดาเนินงานของ ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (น้าหนัก ๓)
กลุ่มวัย
1. สตรีและ
เด็กปฐมวัย

เป้าประสงค์

เป้าหมาย คะแนน
(ร้อยละ) เต็ม
1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ 100
5
ที่มีความเสี่ยงได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์ตาม
แนวทางปฏิบัติ
(Guidelines High risk
pregnancy)
(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)

เกณฑ์การให้
คะแนน
1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

1.2 ร้อยละการติดตาม
เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทีม่ ี
พัฒนาการล่าช้าที่ต้อง
ได้รับการกระตุ้นภายใน
1 เดือน และจัดกิจกรรม
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
อย่างต่อเนื่องร่วมกับ
ผู้ดูแลเด็ก

100

5

1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

1.3 ร้อยละของศาลา
สุขภาพ ที่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับ
อสม. ในการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก ๐-๕ ปี ได้แก่
๑. เครื่องชั่งน้าหนักเด็ก
๐-๕ ปี
๒. เครื่องวัดส่วนสูงเด็ก
๓. อุปกรณ์สาหรับ
ประเมินและกระตุ้น

80

5

1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

แหล่งข้อมูล
- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ
เสี่ยงสูงทั้งอาเภอ
- Family folder
- ทะเบียน ANC
- ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน
ของรพ.แม่ข่าย
- นา Family folder
ที่ได้รับการสุม่ มา
ประเมินในวัน
ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว
- สุ่มร้อยละ 2๐ ของ
เด็ก ๐-๕ ปี ที่
พัฒนาการที่สงสัย
ล่าช้าทั้งอาเภอ
- ดูการบันทึกใน
Family folder
- นา Family folder
ที่ได้รับการสุม่ มา
ประเมินในวัน
ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว
- แบบรายงานข้อมูล
ของศาลาสุขภาพ
- สุ่มประเมินศาลา
สุขภาพ 1 แห่งใน
พื้นที่ รพ.สต. ที่ได้รับ
การประเมิน รพ.สต.
ติดดาว
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๓๗
กลุ่มวัย

เป้าประสงค์

พัฒนาเด็ก (มีการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กโดย อสม.
(เล่มขาว))
2. เด็กวัยเรียน 2.1 ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดการความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ (Health
literacy) ที่นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียน
ตามบริบทของพื้นที่
(ODOP, OTOP)
- รพ.สต. คัดเลือก
โรงเรียนในพื้นที่ 1 แห่ง
เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
Health literacy

3. วัยรุ่น/
นักศึกษา

3.1 ร้อยละของการ
ติดตามเยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์ที่อายุต่ากว่า 20
ปี เพื่อให้คาปรึกษาแก่
ครอบครัว (Family
meeting) หรือหญิง
ตั้งครรภ์ที่อายุต่ากว่า 20
ปี ได้รับคาปรึกษา
(Counseling) เพื่อตัด
สินใจ วางแผนครอบครัว
(Family planning) ด้วย
วิธีกึ่งถาวร

เป้าหมาย คะแนน
(ร้อยละ) เต็ม

80

5

100

5

เกณฑ์การให้
คะแนน

แหล่งข้อมูล

- สรุปผลงานของ
รพ.สต. ทุกแห่ง เป็น
One Page โดยมี
เนื้อหาตาม
template 4 ข้อ
(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)
1. มีบทเรียนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
2. มีข้อมูลที่จาเป็น
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและติดตามผล
3. มีผลลัพธ์การ
พัฒนาความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพ (Output)
4. มีผลกระทบของ
การพัฒนาที่ทาให้
ปัญหาสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนลดลง
(Outcome)
1 = ร้อยละ 80 - สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
2 = ร้อยละ 85 หญิงตั้งครรภ์ที่อายุ
3 = ร้อยละ 90 น้อยกว่า ๒๐ ปี
- Family folder
4 = ร้อยละ 95 - ทะเบียน ANC
5 = ร้อยละ 100 - นา Family folder
ที่ได้รับการสุม่ มา
ประเมินในวัน
ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว

1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80
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๓๘
กลุ่มวัย

เป้าประสงค์

4. วัยทางาน

4.1 ร้อยละผู้ป่วย
- โรคเบาหวานที่ค่า
HbA1C ≥ ๗ และค่า
CVD Risk ระดับ 3, 4
และ 5
- ความดันโลหิตสูง ≥
๑๔๐/๙๐ mmHg และ
ค่า CVD Risk ระดับ 3,
4 และ 5 ได้รับการเยี่ยม
บ้าน จัดกิจกรรม Family
meeting สร้าง
กระบวนการรับรู้วิธีการ
สังเกตอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน (Stroke/STEMI)
และช่องทางการขอความ
ช่วยเหลือจากทีมหมอ
ครอบครัว
4.2 ร้อยละของ อสค. ที่
ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้รับการ
ฝึกทักษะการช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
ฉุกเฉิน

เป้าหมาย คะแนน
(ร้อยละ) เต็ม
80
5

80

5

เกณฑ์การให้
คะแนน
1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80

แหล่งข้อมูล
- สุ่มร้อยละ ๓๐ ของ
ผู้ป่วย DM (HbA1C
≥ 7)/HT (≥140/90
mmHg) ที่มีความ
เสี่ยงสูง CVD Risk
ระดับ 3 = 20-30
คะแนน
ระดับ 4 = 31-40
คะแนน
ระดับ 5 มากกว่า40
คะแนน
- นา Family folder
ทีไ่ ด้รับการสุม่ มา
ประเมินในวัน
ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว

- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
Family folder ผู้ป่วย
CVD Risk ที่มีความ
เสี่ยง
- รายงานการเยีย่ ม
บ้าน
-ใน Family folder มี
รายชื่อของ อสม.,
อสค. ผู้ดูแล และมี
บันทึกผลการเยี่ยม
บ้านของ อสม., อสค.
- รายงาน อสม.1
- นา Family folder,
รายงาน อสม.1 ที่
ได้รับการสุม่ มา
ประเมินในวัน
ประเมินรพ.สต.
ติดดาว
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๓๙
กลุ่มวัย

เป้าประสงค์
4.3 ร้อยละการคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้
ตรงด้วยวิธี FIT test

5. ผู้สูงอายุ
ติดเตียง ผู้
พิการที่ติด
เตียง
6.การดูแล
ต่อเนื่อง
(Continuous
care : COC)

เป้าหมาย คะแนน
(ร้อยละ) เต็ม
100
5

4.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
Stroke และ STEMI ที่
ได้รับการส่งต่อเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินและได้รับการ
รักษาภายใน Golden
period
5.1 ร้อยละการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้
พิการที่ติดเตียงโดย
ทีมสหวิชาชีพ

50

5

80

5

6.1 การเยี่ยมบ้านใน
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ
ตามเกณฑ์ QOF (5 กลุ่ม)
- ผู้ป่วย HT
- ผู้ป่วย DM
- ผู้ป่วย TB
- ผู้ป่วยโรคจิต
- หญิงตั้งครรภ์
คะแนนเต็ม

85

5

เกณฑ์การให้
คะแนน
1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 70
3 = ร้อยละ 80
4 = ร้อยละ 90
5 = ร้อยละ 100
1 = ร้อยละ 10
2 = ร้อยละ 20
3 = ร้อยละ 30
4 = ร้อยละ 40
5 = ร้อยละ 50
1 = ร้อยละ 60
2 = ร้อยละ 65
3 = ร้อยละ 70
4 = ร้อยละ 75
5 = ร้อยละ 80
1 = ร้อยละ 75
2 = ร้อยละ 80
3 = ร้อยละ 85
4 = ร้อยละ 90
5 = ร้อยละ 95

แหล่งข้อมูล
Service plan
รายงาน CA colon

ระบบรายงาน
Fast tack
Service plan สาขา
stroke, สาขาหัวใจ

สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
Family folder
ผู้สูงอายุตดิ เตียง
ผู้พิการที่ตดิ เตียง
รายงานผลงาน QOF
ไตรมาสที่ ๓-๔ ปี
๒๕๖๑ และไตรมาสที่
๑-๒ ปี ๒๕๖๒

55

สูตรการคานวณ : คะแนนด้านผลลัพธ์ = คะแนนด้านผลลัพธ์ที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม (55)
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๔๐
เกณฑ์การให้คะแนน : ด้านผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนด้านผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

น้าหนัก หน่วย
วัด
3
คะแนน

1
70

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
75 80 85

5
90

เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ที่จัดบริการตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกระบวนการ
2. ด้านผลลัพธ์
รวมคะแนน

น้าหนัก
๒
๓

ค่าคะแนน
5
5

น้าหนักxคะแนน
๑๐
๑๕
25

สูตรการคานวณ :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC) = คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม (25)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
วัด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานของ
5
ร้อยละ
คลินิกหมอครอบครัว (PCC)

1
75

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
80 85 90

5
95

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานของคลินิก
หมอครอบครัว (PCC)

ระดับ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
2559
2560
2561
3.69
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๔๑
แนวทางการประเมิน :
ระดับ
วิธีการประเมิน
ด้านกระบวนการ
1. คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ และ PM ระดับอาเภอ
2.
3.

4.

5.

แผนการจัดตั้ง PCC ครอบคลุมประชากร
8,000–12,000 คนต่อทีม และ/หรือ
24,000-36,000 คน ต่อ Cluster
CUP มีระบบสนับสนุนที่สาคัญ
1. ระบบข้อมูล
2. ระบบสนับสนุน (IC, ขยะติดเชื้อ, LAB)
3. มีระบบบริการ (NCD, กายภาพบาบัด,
COC งานเยี่ยมบ้าน, ระบบส่งต่อ,
งานทันตกรรม, งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)
1. จัดโครงสร้าง ทีมหมอครอบครัวระดับ
อาเภอ ตาบล ชุมชน ตามเกณฑ์รพ.สต.
2. มีแพทย์ออกให้บริการตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัวร่วมกับหมอครอบครัวอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้งต่อ ศสม./รพสต.

รพ.สต. ที่เป็นเป้าหมายการเปิดคลินิกหมอ
ครอบครัว ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว
ด้านผลลัพธ์
1. ผลลัพธ์การดาเนินงาน ปี 2562

หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
รพ.
อาเภอ
ชุมชน
สต.

มีคาสั่งทีมหมอครอบครัว
ระดับอาเภอ ตาบล และ
ชุมชน
มีแผนการจัดตั้ง PCC
10 ปี



1. CUP มีระบบสนับสนุนที่
สาคัญ
2. CPG ระบบงานสาคัญ



1. คาสั่งทีมหมอครอบครัว
ระดับอาเภอ ตาบล และ
ชุมชน
2. ตารางปฏิบัติงานตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัวของ
แพทย์และสหวิชาชีพ
ผลการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว













- Family folder
- สุ่มพื้นที่ศาลาสุขภาพ
- service plan Fast Track
- ระบบรายงานส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
- รายงาน One page
Health literacy
- ข้อมูลจาก HDC, QOF
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๔๒
เอกสารแนบท้าย 1
กลุ่มวัย
1. สตรีและเด็ก
ปฐมวัย

เป้าประสงค์
1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงได้รับการดูแล
โดยแพทย์ตามแนวทาง
ปฏิบัติ (Guidelines High
risk pregnancy)

คาอธิบาย
กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง (High risk
pregnancy) 5 โรค ได้แก่
1. ภาวะครรภ์เป็นพิษ Pre-eclampsia/Eclampsia
รหัส O 13 - O 14
2. Previous c/s รหัส O 342
3. Twin รหัส O 300
4. DM C- Pregnancy (G-DM-A2 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
DM ขณะตั้งครรภ์ ที่ต้องใช้ Insulin และได้รับการรักษา
โดยสูติแพทย์/อายุรแพทย์)
5. HT C- Pregnancy รหัส O 10, O 16
วิธีการประเมิน :
- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง (High risk
pregnancy) 5 โรค จากฐานข้อมูลผู้ป่วยในของ รพ.แม่ข่าย
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
- Family folder
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว
1.2 ร้อยละการติดตาม
วิธีการประเมิน :
เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กอายุ - สุ่มร้อยละ 2๐ ของเด็ก ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการที่สงสัยล่าช้า
0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย ทั้งอาเภอจากฐานข้อมูลใน HDC ของ รพ.แม่ข่าย ข้อมูล
ล่าช้า ที่ต้องได้รับการ
บริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
กระตุ้นภายใน 1 เดือนและ - ให้นา Family folder หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์ใน
จัดกิจกรรมกระตุ้น
กรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder ที่ได้รับการสุ่ม
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง - ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ร่วมกับผู้ดูแลเด็ก
1.3 ร้อยละของศาลา
- แบบรายงานข้อมูลของศาลาสุขภาพ (สรุปผลงานภายใน
สุขภาพที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ เดือนมิถุนายน)
ที่จาเป็นสาหรับ อสม.ในการ - สุ่มประเมินศาลาสุขภาพโดยให้พื้นที่คัดเลือก 1 แห่ง ใน
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ๐-๕ ปี พื้นที่ รพ.สต. ที่ได้รับการประเมิน รพ.สต. ติดดาว
ได้แก่
- ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว
๑. เครื่องชั่งน้าหนักเด็ก
๐-๕ ปี
๒. เครื่องวัดส่วนสูงเด็ก

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562

๔๓
กลุ่มวัย

2. เด็กวัยเรียน

3. วัยรุ่น/
นักศึกษา

เป้าประสงค์
๓. อุปกรณ์สาหรับประเมิน
และกระตุ้นพัฒนาเด็ก (มี
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย
อสม. (เล่มขาว)
2.1 ระดับความสาเร็จของ
การจัดการความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy)
ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนตามบริบทของพื้นที่
(ODOP, OTOP)

คาอธิบาย

- สรุปผลงานการจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพของ รพ.สต.
ทุกแห่ง อย่างน้อย 1 เรื่อง ในการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กวัย
เรียน เป็น One Page โดยมีเนื้อหาตาม template 4 ข้อ
1. มีบทเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ชื่อเรื่องที่
สอดคล้องกับปัญหา OTOP
2. มีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและติดตาม
ผล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา เหตุผลความจาเป็น ข้อมูล
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหานี้ สถิติหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น
3. มีผลลัพธ์การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Output)
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหา
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกี่คน เป็นต้น
4. มีผลกระทบของการพัฒนาที่ทาให้ปัญหาสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนลดลง (Outcome) ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีผลลัพธ์
อย่างไร เช่น เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน/เด็กวัยเรียนฟันผุ
ลดลง/การจมน้าลดลง เป็นต้น
โดยมีการสรุปเป็น One page ตามหัวข้อ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. หลักการและเหตุผล
3. กิจกรรม/ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/ภาพ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงานต่อปัญหาสุขภาพ/
ผลกระทบ
- จัดส่งรายงาน One page ภายในเดือนสิงหาคม
3.1 ร้อยละของการติดตาม - สุ่มร้อยละ 5๐ ของหญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ากว่า 20ปี ทั้ง
เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ที่
อาเภอ จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูล
อายุต่ากว่า 20ปี เพื่อให้
บริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
คาปรึกษาแก่ครอบครัว
- ให้นา Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์ใน
(Family meeting) หรือ
กรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ากว่า - ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว
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๔๔
กลุ่มวัย

4. วัยทางาน

เป้าประสงค์
20 ปี วางแผนครอบครัว
(Family planing) ด้วยวิธี
กึ่งถาวร
4.1 ร้อยละผู้ป่วย
- โรคเบาหวานที่ค่า
HbA1c ≥ ๗ และค่า CVD
Risk ระดับ 3, 4 และ 5
- ความดันโลหิตสูง ≥
๑๔๐/๙๐ mmHg และค่า
CVD Risk ระดับ 3, 4 และ
5
ได้รับการเยี่ยมบ้าน จัด
กิจกรรม Family meeting
สร้างกระบวนการรับรู้
วิธีการสังเกตอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน (Stroke/STEMI)
และช่องทางการขอความ
ช่วยเหลือจากทีมหมอ
ครอบครัว

คาอธิบาย

ข้อกาหนดของค่า CVD Risk
ระดับ 3 = 20-30 คะแนน
ระดับ 4 = 31-40 คะแนน
ระดับ 5 มากกว่า 40 คะแนน
วิธีการประเมิน :
- สุ่มร้อยละ ๓๐ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ค่าHbA1c ≥๗
และค่า CVD Risk ระดับ 3,4 และ c]tผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ที่มีความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg และค่า
CVD Risk ระดับ 3, 4 และ 5
จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูลบริการสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
- Family folder มีการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน, การจัด
กิจกรรม Family meeting สร้างกระบวนการรับรู้วิธีการ
สังเกตอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Stroke/STEMI) และช่องทาง
การขอความช่วยเหลือจากทีมหมอครอบครัว เช่น ชื่อและ
เบอร์โทรของหมอครอบครัวและ อสม.
- โดยให้นา Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว
4.2 ร้อยละของ อสค. ที่
วิธีการประเมิน :
ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ที่มี - สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ Family folder ผู้ป่วย CVD Risk ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากฐานข้อมูลใน HDC
หลอดเลือดได้รับการฝึก
ของ รพ.แม่ข่าย ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน
ทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้น 2562
เมื่อมีอาการฉุกเฉิน
- รายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI
- ใน Family folder มีรายชื่อของ อสม., อสค. ผู้ดูแล และ
มีบันทึกผลการเยี่ยมบ้านของ อสม., อสค.
- ประเมินจากรายงาน อสม.1 (รายงานผลงานของ อสม.)
- นา Family folder, รายงาน อสม.1 ที่ได้รับการสุ่มมา
ประเมิน
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว
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๔๕
กลุ่มวัย

เป้าประสงค์
4.3 ร้อยละการคัดกรอง
มะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้
ตรงด้วยวิธี FIT test

คาอธิบาย
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรงด้วยวิธี
FIT test จากรายงาน CA colon
ผลงานที่คัดกรอง X 100
เป้าหมายที่จังหวัดกาหนด
วิธีการประเมิน :
- ประเมินจากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูล
บริการสิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2562
- ประเมินพร้อมกาหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด
4.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค วิธีการวิเคราะห์ผลงานผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI ที่
Stroke และ STEMI ที่ได้รับ ได้รับการส่งต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและได้รับการรักษา
การส่งต่อเมื่อเกิดภาวะ
ภายใน Golden period
ฉุกเฉินและได้รับการรักษา = ผู้ป่วยโรค Stroke และ STEM Iที่ได้รับการส่งต่อทันเวลา x 100
ผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI ที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด
ภายใน Golden period
วิธีการประเมิน :
- ประเมินจากฐานข้อมูลใน HDC ระบบรายงาน Fast track
Service plan สาขา stroke, สาขาหัวใจ ของรพ.แม่ข่าย
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
- ประเมินพร้อมกาหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด
5. ผู้สูงอายุที่ติด 5.1 ร้อยละการเยี่ยมบ้าน - สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ Family folder ผู้สูงอายุติดเตียงและ
เตียงและผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง และผู้
ผู้พิการที่ติดเตียง จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย
ที่ติดเตียง
พิการที่ติดเตียง โดยทีม
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
สหวิชาชีพ
- โดยให้นา Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว
6. การดูแลต่อ 6.1 การเยี่ยมบ้านใน
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญตามเกณฑ์ QOF รหัสใน Filed Com
เนื่อง
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ ตาม Service
(Continuous
เกณฑ์ QOF
- กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รหัส 1A01101,
care: COC )
1A000
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส 1A1102, 1A001
- ผู้ป่วยวัณโรค รหัส 1A01204, 1A014
- ผู้ป่วยโรคจิต รหัส 1A01301, 1A01302,
1A01303, 1A01306, 1A01308, 1A020,
1A021, 1A022, 1A023, 1A024, 1A025, 1A028,
1A029
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๔๖
กลุ่มวัย

เป้าประสงค์

คาอธิบาย
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รหัส 1A03101, 1A03102,
1A03103, 1A03104, 1A03108, 1A200,
1A201, 1A202, 1A203, 1A208, 1A209
- ตามผลงาน QOF ไตรมาสที่ ๓-๔ ปี ๒๕๖๑ และไตรมาส
ที่ ๑-๒ ปี ๒๕๖๒
- ประเมินพร้อมกาหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด
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๔๗
เอกสารแนบท้าย 2
แนวทางการประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2562
1. การใส่ Code ICD 10 เยี่ยมบ้าน
ประเมินการช่วยเหลือตนเอง ADL ว่าจัดในกลุ่มไหน
1. ติดสังคม = ช่วยเหลือตนเองได้
2. ติดบ้าน = ช่วยเหลือตนเองได้บางเป็นบางอย่าง
3. ติดเตียง = ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
กลุ่มผู้พิการ
Z50.1 = มีการทากายภาพบาบัด
Z50.8 = มีปัญหาหลายอย่าง
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A30 - 1A39
กลุ่ม Palliative Care (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
Z51.5 + รหัสโรคที่เป็น = ผูป้ ่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตซึ่งไม่สามารถรักษาให้ขายขาดได้
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A020 - 1A439 (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)
กลุ่มอื่นๆ
Z73.8 = ผู้ป่วยหอบหืด
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1J21
Z08.9 = ผู้ป่วยมะเร็ง
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A002
Z099 = ผู้ป่วยพักฟื้น
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์
Z093 = ผู้ป่วยจิตเวช
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A020 - 1A028
Z09.8 = ผู้ป่วยอัมพาต
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์
Z09.7 = ผู้ป่วยวัณโรค - ผู้ป่วยไตวาย
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์
2. รหัสผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเตียง (ICD 10 = R263)
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๔๘
3. CKD แบ่งตาม Stage
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น (N181-184, (N189
ที่ไม่มี eGFRหรือมี eGFR ≥ 15) หรือ (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี
eGFR ≥ 15)
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f
*ผู้ป่วย 1 คน จะมีเพียง 1 Record จากการตัดความซ้าซ้อนด้วยเลขบัตรประชาชนและ Type area
การแบ่ง Stage แบ่งจากค่า cretinine ครั้งสุดท้ายที่แปลงเป็น eGFR/eGFR ครั้งสุดท้ายที่ตรวจ ตามช่วงดังนี้
- stage 1 ≥ 90
- stage 2 = 60-89.99
- stage 3 = 30-59.99
- stage 4 = 15-29.99
- stage 5 น้อยกว่า 15
4. ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=
22710ed5db1ed6b12aab540a7b0753b3&id=31ad3425df7840afe354735d7d2ba957
5. หญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด(ที่ตั้งครรภ์/คลอด) ในเขตรับผิดชอบ
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83
B หมายถึง จานวนหญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสารวจ Type
Area = 1, 3)
A หมายถึง จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 - 19 ปี (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจานวนเด็ก
เกิดมีชีพ (LABORN)
6. เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ารอกระตุ้น
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=
1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824
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๔๙
7. ประเมินจากผู้สูงอายุไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- เป็นทะเบียนแบบสะสม ไม่ว่าจะถูกประเมินปีใดสถานพยาบาลใดก็ตาม จะนาผลครั้งสุดท้ายที่ถูกประเมินมา
รายงาน (ทะเบียน Register)
- ตัดความซ้าซ้อนและเชื่อมโยงประวัติด้วยเลขบัตรประชาชน 1 คนจะมีเพียง 1 record ด้วยเลขบัตร
ประชาชน แฟ้มที่ใช้ในการประเมิน SPECIALPP รหัสที่ใช้ในการประเมิน คือ
- รหัส 1B1280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน)
- รหัส 1B1281 ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน)
- รหัส 1B1282 ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทร. 089-9442510
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมาฆนุช ภูมิสายดร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. 094-0630482
คาอธิบาย :
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
1) บริหารดี
2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม
3) บุคลากรดี
4) บริการดี
5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
ผ่านเกณฑ์ คือ 5 ดาว ต้องมีทุกข้อต่อไปนี้
1) คะแนนรายหมวด มากกว่าร้อยละ 80
2) คะแนนรวม 5 หมวด มากกว่าร้อยละ 80
(อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2562
กระทรวงสาธารณสุข)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสาเร็จที่ดาเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5
3.2 ผลการประเมินรายหมวด จาก
คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว

หน่วยวัด น้าหนัก
ระดับ

2

1
1

คะแนน

3

65

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

5
5

70

85

75

80
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ส่วนที่ 1 ให้คะแนนจากระดับความสาเร็จที่ดาเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5 (น้าหนัก 2)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่ :
ระดับ
๑

๒

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีการกาหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวในปี
2560-2561 พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2562
2. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ ที่ประกอบด้วยทีมพี่เลี้ยงจาก
รพ.แม่ข่าย ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม.
3. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
1. อาเภอมีการกากับดูแลให้ รพ.สต. เป้าหมายพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ในปี 2562 รพ.สต.กาหนดประเด็นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ (OTOP) จัดทา
และส่งแบบประเมินตนเองทุกแห่งให้ สสจ.มหาสารคาม ตามเวลาที่กาหนด
2. อาเภอมีการกากับดูแลให้ รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลทั่วไปและการประเมินตนเอง ตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวถูกต้องครบถ้วน ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/pcu
3. อาเภอมีข้อสรุปแผนพัฒนาส่วนขาด รพ.สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน ปี 2562
1. อาเภอมีการประเมินรับรองผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ และส่งผลการ
รับรองพร้อมการสรุปผลการพัฒนาส่วนขาด ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ให้ สสจ.มค.ตามเวลา
ที่กาหนด
2. อาเภอมีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ ตามระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/PCU ถูกต้อง
ครบถ้วน ทุกแห่งตามเวลาที่กาหนด
3. อาเภอมีการประสานให้ รพ.สต.เป้าหมาย ปี 2562 ได้รับการประเมินรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ตามเวลาที่กาหนด
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
๔ อาเภอมีผลงาน รพ.สต.ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว สะสม ปี 2560-2562 มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 75 ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม
Gishealth.moph.go.th/PCU กระทรวงสาธารณสุข
๕
1. อาเภอมีการสรุปผลลัพธ์ ทีป่ ระชาชนได้รับจากการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ 5
หมวด
2. อาเภอมีการสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่ประชาชนได้รับตามประเด็น OTOP ในทุกรพ.สต.ที่
ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว ปี 2562
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินรายหมวด จากคะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว (น้าหนัก 3)
สูตรคานวณ = ค่าเฉลี่ยคะแนนรายหมวดจากผลการประเมินที่จังหวัดประเมิน จานวน 2 แห่ง × 100
คะแนนเต็มรายหมวด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
วัด
3
คะแนน

1
65

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70 75 80

5
85

ผลการประเมินรายหมวด จากคะแนน
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เหตุผล : 1. เป็นตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
2. เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
3. ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ต้องสามารถบอกได้ว่า ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาเป็นไปตามประเด็น พชอ./ODOP/OTOP
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว
รพ.สต.ทั้งหมด
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

ร้อยละ
แห่ง
แห่ง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕59
๒๕60
๒๕61
ยังไม่วัด
26.86
54.29
(สะสม)
175
175
175
ยังไม่
47
95
ดาเนินการ
(สะสม)
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.


1. มีการกาหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ที่ยังไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวในปี
2560-2561 พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว
2. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ
3. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับอาเภอ

- หนังสือราชการรายงาน
เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562
- คาสั่งคกก.พัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ
- คาสั่งคกก.ประเมินคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับอาเภอ



4. อาเภอมีการกากับดูแลให้ รพ.สต.
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ในปี 2562 รพ.สต.กาหนดประเด็น
ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่
(OTOP) จัดทาและ ส่งแบบประเมินตนเอง
ทุกแห่งให้ สสจ.มหาสารคาม ตามเวลาที่
กาหนด
5. อาเภอมีการกากับดูแลให้ รพ.สต. ทุก
แห่ง บันทึกข้อมูลทั่วไปและการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม
Gishealth.moph.go.th/pcu
6. อาเภอมีข้อสรุปแผนพัฒนาส่วนขาด รพ.
สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2562
7. อาเภอมีการประสานให้ รพ.สต.เป้าหมาย
ปี 2562 ได้รับการประเมินรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน
รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัดตามเวลาที่
กาหนด
8. อาเภอมีผลงาน รพ.สต.ผ่านการรับรอง
ระดับ 5 ดาว สะสม ปี 2560-2562
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 ตามระบบ

- แบบรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ในปี 2562 รพ.เป้าหมาย
- แบบรายงานประเด็นปัญหา
สาธารณสุขของประชาชนใน
พื้นที่ (OTOP)



ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ โปรแกรม
Gishealth.moph.go.th/pcu



- แบบรายงานแผนพัฒนาส่วน
ขาดรพ.สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.
สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
การประเมินปี 2562
- การประเมินระดับจังหวัด







- รายงานการรับรองระดับ 5
ดาว สะสม ปี 2560-2562
ระดับจังหวัด
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วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ - ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/PCU
บริการปฐมภูมิ โปรแกรม
กระทรวงสาธารณสุข
Gishealth.moph.go.th/PCU
กระทรวงสาธารณสุข
9. อาเภอมีการสรุปผลลัพธ์ ที่ประชาชน
- รายงานผลลัพธ์การพัฒนาตาม
ได้รับจากการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 หมวด
เกณฑ์ 5 หมวด
อาเภอละ 1 เล่ม
10. อาเภอมีการสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่
- รายงานผลลัพธ์การพัฒนาตาม
ประชาชนได้รับตามประเด็น OTOP ในทุก ประเด็น OTOP แยกราย รพ.
รพ.สต.ที่ผ่านการรับรอง ระดับ 5 ดาว ปี
สต.อาเภอละ 1 เล่ม
2562

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ
เป้าหมาย : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ มีความสาเร็จระดับ ๕
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางแฉล้ม รัตนพันธุ์
โทร. ๐๘๓-๔๕๕๕๒๒๗
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์
โทร. ๐๙๕-๔๑๗๑๕๖๕
คาอธิบาย :
โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU) เป็นการประเมิน
โรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital และ RDU
PCU โดย
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพท./รพช.)
- RDU PCU หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกชื่ออื่น)
การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใช้แบบประเมินตนเอง
(Self assessment) และรายงานผลการดาเนินงานของทั้ง 5 กิจกรรมสาคัญ ผ่านระบบรายงานกองบริหาร
การสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ตามกุญแจ PLEASE)
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน
โดยที่ : การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) (น้าหนัก 4)
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
- มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลและสนับสนุนการดาเนินงานทั้งในระดับ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ (0.5 คะแนน)
- มีการขับเคลื่อนงานเพื่อจัดการปัญหาการกระจายยาไม่เหมาะสมในชุมชน (0.5 คะแนน)
มีการประชุมติดตาม และ/หรือ รายงานผลการดาเนินงานระดับอาเภอ ทุก ๓ เดือน สาหรับ
โรงพยาบาลมีรายงานผลการดาเนินงาน ๒๐ (+๑) ตัวชี้วัด ทุกเดือน (1 คะแนน)
มีการนาเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (การให้คะแนน : ระดับอาเภอ 0.2
คะแนน, จังหวัด 0.4 คะแนน และระดับเขตขึ้นไป 1 คะแนน)
โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๑ และ โรงพยาบาลจังหวัดผ่านตัวชี้วัด AMR (1 คะแนน)
1. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๒ (0.4 คะแนน)
2. ร้อยละของครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่พบยากลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่เกินร้อยละ
10 (0.2 คะแนน)
3. ร้อยละครัวเรือนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ ไม่เกินร้อยละ 10
(0.2 คะแนน)
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ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
4. ร้อยละของร้านชาไม่พบการจาหน่ายยาปฏิชีวนะและยากลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อน สเตียรอยด์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (0.2 คะแนน)

โดยที่ : การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) (น้าหนัก 1)
ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการ
จัดการเชื้อดื้อยาและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล
มีแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการที่ครอบคลุม
ทั้งการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยา
มีการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและมีส่งเสริมการใช้
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมเหตุผล และแก้ไขปัญหาจากผลการ
ดาเนินงาน
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๓ เดือน
ผ่านการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
[รพท.ระดับปานกลาง (Intermediate) รพช.ระดับพื้นฐาน]

๒
๓
๔
๕

เกณฑ์
การให้คะแนน
รพท. รพช.
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ ๑๕
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ประเด็น
RDU
RUA

AMR

รายการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕63
๘๐
95
100
20
20
80
0
0
20
๔๐
๖๐
100

ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ ๑
ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ ๒
ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ 3
ร้อยละรพ.สต./หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ในเครือข่ายระดับอาเภอ มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่
เกินร้อยละ ๒๐ ทั้งสองโรค
รพ. ระดับ A, S และ M๑ มีการ
- อัตราการติด
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพใน
เชือ้ ดื้อยาใน
โรงพยาบาล
กระแสเลือด
ลดลงร้อยละ ๑๐
จาก Baseline
Data

- ร้อยละ 20
ของ รพท.มี
ระบบการ
จัดการ AMR
อย่างบูรณาการ
ระดับปานกลาง

- อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลงร้อยละ 5๐
จาก Baseline ปี
2560

แนวทางการประเมินผล : การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use
Hospital)
วิธีการประเมินผล
๑.1 มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลและ
สนับสนุนการดาเนินงานทั้งใน
ระดับโรงพยาบาลและหน่วย
บริการปฐมภูมิ
1.2 มีการขับเคลื่อนงานเพื่อ
จัดการปัญหาการกระจายยาไม่
เหมาะสมในชุมชน

๒. มีการติดตาม และ/หรือ
รายงานผลการดาเนินงาน ทุก ๓

หลักฐานประกอบการประเมิน
- แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อน
มาตรการและสนับสนุนการ
ดาเนินงานทั้งในระดับโรงพยาบาล
และหน่วยบริการปฐมภูมิ
- โครงการ, ภาพกิจกรรม, สรุปผล
การดาเนินงาน
- แผนการจัดประชุม PTC ประเด็น
RDU อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานการประชุม PTC
- ผลการสารวจการกระจายยาใน
ชุมชน
- รายงานนิเทศติดตามของอาเภอ
- รายงานประจาเดือนส่ง สสจ.

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

เดือน สาหรับโรงพยาบาลมี
รายงานผลการดาเนินงาน
๒๐(+๑) ตัวชี้วัด ทุกเดือน
๓. มีการนาเสนอผลงานวิชาการ
ด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
อย่างน้อยในระดับอาเภอขึ้นไป

- รายงานรายไตรมาส ผ่านระบบ
รายงานเฉพาะกิจ กระทรวง
สาธารณสุข
- ใบประกาศการเข้าร่วมการ
นาเสนอ
- ใบประกาศผลการนาเสนอ
- เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการ
นาเสนอ
- เนื้อหาผลงานที่นาเสนอ
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ระดับการพัฒนา
สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
Hospital) ขั้นที่ ๑ (ภาคผนวก)

๔. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๑
โรงพยาบาลจังหวัดผ่านตัวชี้วดั
AMR
5.1 โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๒
5.2 ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่พบยากลุ่ม
เสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่เกิน
ร้อยละ 10
5.3 ร้อยละครัวเรือนของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่พบยา
ปฏิชีวนะเหลือใช้ ไม่เกินร้อยละ
10
5.4 ร้อยละของร้านชาไม่พบการ
จาหน่ายยาปฏิชีวนะและยากลุ่ม
เสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ระดับการพัฒนา
สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
Hospital) ขั้นที่ ๒ (ภาคผนวก)
- รายงานการดาเนินงานส่งเสริม
การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.



-
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แนวทางการประเมินผล : การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR)
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริการให้มีการจัดการเชื้อดื้อยา
และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล
มีแผนปฏิบัติการการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการ
ที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของ
เชื้อดื้อยา

- คาสั่งแต่งตั้งที่ระบุบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้
มีการจัดการเชื้อดื้อยาและการ
ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
อย่างสมเหตุผล

มีการปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและ
มีส่งเสริมการใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล และแก้ไขปัญหาจากผล
การดาเนินงาน
มีการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ทุก ๓ เดือน
ผ่านการประเมินระบบจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ รพท.ระดับปานกลาง
(Intermediate) รพช.
ระดับพื้นฐาน

- แผนปฏิบัติการตามหลักยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการ
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการที่
ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อ
ยา ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ ภาพถ่ายการดาเนิน
กิจกรรม แบบบันทึกผลการ
ดาเนินงาน รายงานผลทาง
ห้องปฏิบัติการ
- รายงานการประชุม
- รายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา
- ผลการประเมินระบบจัดการการดื้อ
ยาต้าน จุลชีพอย่างบูรณาการ

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.














หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแบบประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/AMR_SelfAssessmentForm_241
261.pdf
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เอกสารแนบท้าย 1
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ดังนี้
ขั้นที่ ๑ หมายถึง การดาเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้
ประเมินด้านกระบวนการ
RDU ๑ (โรงพยาบาล)
RDU ๒ : รพ.สต.
๑. มีการกาหนดให้มีนโยบายเป็น RDU Hospital
๒. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสม
เหตุผล
๓. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด RDU ๒๐ ตัวชี้วัด
๔. มีการติดตามประเมินผล
๕. การจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.
ระดับ A, S, M๑ ต้องมีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อและการดูแลกากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ประเมินผลการดาเนินงาน
RDU ๑ (โรงพยาบาล)
RDU ๒ : รพ.สต.
๑. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ ๔๐ ของ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
๒. การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของ PTC
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
๓. รายการยาที่ควรพิจารณาจัดออก ๘ รายการ ซึ่ง และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน ทั้ง ๒ โรค
๑ รายการ
๔. จัดทาฉลากยามาตรฐานและฉลากยาเสริม
๑๓ กลุ่มยา
๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อหายาและการ
ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ ๓
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เอกสารแนบท้าย 2
ขั้นที่ ๒ หมายถึง การดาเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้
ประเมินผลการดาเนินงาน
RDU ๑ (โรงพยาบาล)
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ๕ ตัว ตามตัวชี้วัด
ขั้นที่ ๑
๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน,
แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาหนด
คลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔ ตัวชี้วัด
๓. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓
ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๔. การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือ
ไตทางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ ๕
๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่
warfarin (ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart
valve), statins, ergots
๖. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง
ร้อยละ ๑๐ จาก Baseline Data

RDU ๒ : รพ.สต.
จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค
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เอกสารแนบท้าย 3
รายละเอียดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ RDU 20 รายการ และ AMR 1 รายการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(*รพ.ระดับ A > 75%, S > 80%,
M1-M2 > 85%, F1-F3 > 90%)
ประสิทธิผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชี้นาสื่อสาร
และส่งเสริมเพื่อนาไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสาร
ข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน
จานวนรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก
8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการ
ยาของโรงพยาบาล
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมใน
การจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชื้อที่
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปว่ ยนอก รพท. < 30%
รพช. < 20%
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด
จากอุบัติเหตุ
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
ร้อยละของการใช้ RAS blockade
(ACEI/ARB/Renin inhibitor) 2 ชนิด
ร่วมกัน ในการรักษาความดันเลือดสูง
ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่
มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อย
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11

เกณฑ์

RDU ขั้นที่ RDU ขั้นที่ RDU ขั้น
1
2
ที่ 3
√
√
√
ตามระดับ
ระดับ 3

√

√

√

รายการ
ยา 13
กลุ่ม
ระดับ 3
<1
รายการ

√

√

√

√

√

√

ระดับ 3

√

√

√

ตามระดับ

-

√

√

< 20%

-

√

√

< 50%

< 50%

< 40%

< 15%

< 15%

< 10%

ร้อยละ 0

-

-

√

< 5%

-

√

√
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ลาดับ
12

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

RDU ขั้นที่ RDU ขั้นที่ RDU ขั้น
1
2
ที่ 3
√
> 80%
-

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา
metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับ
ยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้าตาล โดยไม่มี
ข้อห้ามใช้ (eGFR < 30 มล./นาที)
13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม
< 5%
NSAIDs ซ้าซ้อน
14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ < 10%
ได้รับ NSAIDs
15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา
> 80%
inhaled corticosteroid
16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่
< 5%
ใช้ยากลุ่ม long-acting
benzodiazepine ได้แก่
chlordiazepoxide, diazepam,
dipotassium chlorazepate ในการ
รักษาภาวะนอนไม่หลับ
17 จานวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควร
0 คน
หลีกเลี่ยงได้แก่ยา Warfarin/Statins/
Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว
18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non- < 20%
sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุม
โรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI)
19 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
< ร้อยละ 20
20 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐม
ภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน <
ร้อยละ 20
AMR อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อ
ลดลง
ผู้ป่วยที่ส่งตรวจ (รพท.)

-

-

√

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

√

√

-

-

√

> 40%

> 60%

100%

> 40%

> 60%

100%

-

มี
baseline

ลดลงจาก
baseline
50%
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 5 : ความสาเร็จของโครงการควบคุมวัณโรค ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage)
ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV,
Elderly > 65 ปี with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5
ตัวชี้วัดที่ 5.4 : คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย :
5.1 : อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ≥ ร้อยละ 85
5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ ร้อยละ 82.5
5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV, Elderly > 65 ปี
with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5 ร้อยละ 100
5.4 : คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐
คะแนน
น้าหนัก : 7
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี
โทร. 086-234-6335
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองคา
โทร. 090-969-2014
นางสาวอรอุมา คาคาวี
โทร. 094-939-4738
เกณฑ์การให้คะแนน :
หน่วย
น้าหนัก
วัด
5.1 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ
1
ปอดรายใหม่
5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา
ร้อยละ
1
(Treatment coverage)
5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ
2
7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก
5.4 คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรค ร้อยละ
3
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

1
77

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
79 81 83

5
85
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ตัวชี้วัดที่ 5.1 : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
น้าหนัก : 1
คาอธิบาย :
ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยัน
เมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา
และในเดือนสุดท้ายของการรักษา
รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบกาหนดโดยไม่มี
หลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้าย
ของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาเป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจ
หรือไม่มีผลตรวจ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อย
กว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular
หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ
เสมหะเป็นลบ แต่ทาการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ
วัณโรค
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยใน
เรือนจา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
2. เพื่อลดการเสียชีวิต/ขาดยา เพิ่มอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจาที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
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แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
A = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2561) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับการรักษาครบ (Completed) โดย
ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อนาผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน
ผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2562
B = จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
สูตรคานวณตัวชี้วัด : (A/B) x 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
5.1 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่

น้าหนัก หน่วย
วัด
1
ร้อยละ

1
77

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
79 81 83

5
85

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
baseline data
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2559
2560
2561
ร้อยละ
81.96
81.04
85.10

เกณฑ์การประเมิน :
3 เดือน
1. จัดตั้งกลไกการกากับการ
กินยาและติดตามรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. บริหารจัดการและตรวจ
ทดสอบความไวตอยา (DST)
เพื่อคนหา RR/MDR-TB
3. กากับติดตามและประเมิน
ผลการรักษาดวยระบบขอมูล
TBCM online

6 เดือน
1. ผลการขึ้นทะเบียน
ของกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ค้นหาวัณโรคโดยการ
เอกซเรย์ทรวงอก
2. ประเมิน
ผลการรักษา
จากโปรแกรม TBCM
online

9 เดือน
1. ลดการขาดยา กลไก case
management team
2. กากับ ติดตามรักษา ดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วย DOT ทุกราย
3. ใช้โปรแกรม TBCM ใน
การกากับติดตาม และส่งต่อ
ผู้ป่วย

12 เดือน
อัตราความสาเร็จ
ของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดพบเชื้อ
รายใหม่ (≥ ร้อยละ
85)
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3 เดือน
4. Dead case Conference

6 เดือน

9 เดือน
4. ลดการเสียชีวิต คัดกรอง
และตรวจวินิจฉัย ด้วยวิธีที่
รวดเร็ว Active case finding
ในโรงพยาบาล เน้นกลุ่มทีม่ ี
โรคร่วม ภาวะภูมิต้านทานต่า
และติดเชื้อ HIV
5. ตรวจทดสอบความไว ต่อ
ยาทุกรายเพื่อค้นหา RR/MDR

12 เดือน

วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากอัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล และส่งให้สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูล สานักวัณโรครวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ ใช้รายงาน
ให้กระทรวงสาธารณสุข
หลักฐานประกอบการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอาเภอ
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
หมายเหตุ :
- ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อนาผลการรักษา (Outcome) ไป
รายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2562
- ติดตามตามผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ 82.5%
น้าหนัก : 1
คาอธิบาย :
Treatment coverage หมายถึง อัตราความครอบคลุมการรักษา
Incident case หมายถึง อุบัติการณ์วัณโรคในแต่ละปี หาได้จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุก
ประเภท (ข้อมูลจาก tbcmthailand.net)
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ 82.5%
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา
2. เร่งรัดการค้นหาและขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจาที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1-4 ของปีงบประมาณ
2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา
(Treatment coverage)

น้าหนัก
1

หน่วย
วัด
ร้อยละ

1
40

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
50 60 70

5
80

แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
สูตรคานวณตัวชี้วัด :
(Treatment Coverage) =
incident case x 100
ค่าคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (156/แสนประชากร)
การคานวณหาค่าคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (156/แสนประชากร)
- ค่าคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค = จานวนประชากรกลางปีจังหวัดมหาสารคาม x 156
100,000
ตัวอย่างการคานวณ
1. ปี 2561 อาเภอเมืองมหาสารคาม มีประชาการกลางปี 159,231 คน มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
(incident case) 485 คน คานวณหา (Treatment Coverage) ดังนี้
ค่าคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค = 159,231 คน x 156 = 248 คน
100,000
(Treatment Coverage) = incident case x 100 = 455 x 100
(156/แสนประชากร)
248
(Treatment Coverage) = 183.47% (เกินเป้าหมาย 82.5 %)
คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
baseline data
อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment
coverage)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2559
2560
2561
N/A
N/A
89.39

ร้อยละความครอบคลุมการรักษา ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคาม รายอาเภอ
ลาดับ
อาเภอ
ปชก.
156/แสน Incident case Treatment coverage
1
เมืองมหาสารคาม
159,231
248
455
183.17
2
บรบือ
109,017
170
135
79.38
3
พยัคฆภูมิพิสัย
87,736
137
96
70.14
4
วาปีปทุม
114,348
178
131
73.44
5
โกสุมพิสัย
120,121
187
200
106.73
6
เชียงยืน
61,369
96
118
123.26
7
นาเชือก
61,171
95
72
75.45
8
ยางสีสุราช
35,334
55
31
56.24
9
กันทรวิชัย
85,184
133
59
44.40
10
นาดูน
37,510
59
27
46.14
11
แกดา
29,847
47
15
32.22
12
ชื่นชม
24,945
39
1
2.57
13
กุดรัง
37,259
58
0
0
รวม
963,072
1,502
1,340
89.19
แหล่งข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
เกณฑ์การประเมิน :
3 เดือน
1. นาเสนอ Treatment
coverage ผลงานปี
2561 และ
Notification ปี 2562
156 ต่อแสนประชากร
รายอาเภอ

6 เดือน
1. สรุปผลการดาเนิน
อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment
coverage) ตรวจราชการ
รอบ 1 ก.พ. 62

9 เดือน
1. สรุปผลการดาเนิน
อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment
coverage) ตรวจราชการ
รอบ 2 ก.ค. 62

12 เดือน
อัตราความครอบคลุม
การรักษา
(Treatment
coverage) ≥ 82.5%

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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3 เดือน
2. ประเมินผลการขึ้น
ทะเบียนจากโปรแกรม
TBCM online
3. กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการขึ้น
ทะเบียนของกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการค้นหาวัณโรค
โดยการเอกซเรย์ทรวงอก

6 เดือน
2. วิเคราะห์สาเหตุการ
ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ทตี่ ่าในอาเภอที่น้อย
กว่าเป้าหมาย ≥ 82.5%

9 เดือน
2. วิเคราะห์สาเหตุการ
ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ ที่ต่าในอาเภอที่น้อย
กว่าเป้าหมาย ≥ 82.5%
3. นาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในอัตราความ
ครอบคลุมการรักษาต่า
กว่าเป้าหมาย

12 เดือน

วิธีการประเมินผล :
ประเมินจากการผู้ป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561
– กันยายน 2562) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด
หลักฐานประกอบการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอาเภอ
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ร้อยละ 100
1. ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact)
2. ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือ AIDS
3. บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker)
4. Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7, FBS ≥ 140)
5. Patient with CKD Stage 4, 5
6. ประชากรข้ามชาติ (Migrant)
7. ผู้ต้องขัง (Prisoner)
น้าหนัก : 2
คาอธิบาย :
ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถ้า
นอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับ และติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันแต่นอน
แยกห้อง (household regular) ไม่นับรวมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราว และนับ
ระยะเวลา ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา
ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หมายถึง เป็นกลุ่ม
อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์หรือ Human Immunodeficiency Virus : HIV
บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker) หมายถึง กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7, FBS ≥ 140) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี และมีโรคร่วมเบาหวาน และมีระดับน้าตาลในกระแสเลือด ≥ 140 และหรือ HbA1C ≥ 7
Patient with CKD Stage 4, 5 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมไตวายและมีค่าการทางานของไต ระดับ 4
หรือระดับ 5
ประชากรข้ามชาติ (Migrant) หมายถึง ประชากรข้ามชาติที่อาศัย ในราชอาณาจักรไทยในพื้นที่อาเภอ
นั้น
ผู้ต้องขัง (Prisoner) หมายถึง ผู้ต้องกัก/ผู้ต้องขัง ในเรือนจาจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเขตรับผิดชอบอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก

น้าหนัก
2

หน่วย
วัด
ร้อยละ

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70 80 90

5
100

แหล่งข้อมูล : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในโปรแกรม TBCM Online
คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
baseline data
ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้อง
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
วัด 2559 2560
2561
ร้อยละ N/A
N/A
ร้อยละ 96.37

เป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะค้นหาวัณโรคโดยเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

อาเภอ
บุคลากร
สาสุข

จานวนเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค (คน)
ผู้สัมผัส เอชไอวี Elderly≥65 ปี Patient ผู้ต้องขัง Migrant
with DM
CKD
uncontrolled
Stage
(HbA1C≥ 7
4,5
FBS ≥ 140)

รวม

1

เมือง

1,600

800

1,800

1,600

481

2,500

169

8,950

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บรบือ
พยัคฯ
โกสุม
วาปีปทุม
เชียงยืน
กันทรวิชัย
แกดา
นาดูน
นาเชือก
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม
รพ.
สุทธาเวช
รวม

501
405
454
475
280
250
198
206
216
178
130
105

222
141
354
435
279
120
66
192
172
129
183
135

372
140
323
210
185
190
39
66
98
100
92
78

1,010
1,066
1,562
1,578
975
812
421
482
385
495
607
210

308
600
230
84
404
187
138
168
160
50
54
68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
28
52
35
17
25
0
2
15
20
0
0

2,503
2,380
2,975
2,469
2,140
1,684
862
1,116
1,046
972
1,066
596

171

100

97

63

44

0

0

475

5,166

3,328

3,790

11,266

2,976

2,500

453

29,482

14

แหล่งที่มาของข้อมูล : มติที่ประชุม NOC-TB ในวันที่ 25 ต.ค. 61 สรุปกลุ่มเสี่ยงที่จะค้นหาผู้ป่วย New TB
ใน 7 กลุ่มเสี่ยง นาเสนอข้อมูล ภายใน 31 ต.ค. 61
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เกณฑ์การประเมิน :
3 เดือน
1. ทุกอาเภอกาหนด
จานวนเป้าหมายประชากร
กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณ
โรค ในการเอ็กซ์เรย์ทรวง
อก ร้อยละ 100
2. ส่ง Time Line การ
ดาเนินการเอ็กซ์เรย์ทรวงอก
7 กลุ่ม
3. มีผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่างน้อย
3 กลุ่ม ได้แก่ HHC, HIV,
ผู้ต้องขัง (ดาเนินการ พ.ย.
21 CXR ผู้ต้องขังรายใหม่
งบกองทุนโลก)
4. ดาเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ
TBCM Online
5. เพิ่มความครอบคลุมการ
ค้นพบและรักษาและพัฒนา
คุณภาพและความ
ครอบคลุมของการเอ็กซเรย
และตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ปี 2562
ความครอบคลุมของการ
ค้นพบและขึ้นทะเบียน
รักษา Treatment
coverage > ร้อยละ 82.5
6. เรงรัดการคนหาและขึ้น
ทะเบียนในสถานพยาบาล
ในและนอกสังกัด ก.สธ.
กลไก พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.
2558 กากับติดตามการ
ขึ้นทะเบียน

6 เดือน
1. สรุปผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก 7 กลุ่ม
รับการตรวจราชการ
รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. ผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่าง
น้อย 4 กลุ่ม ได้แก่ HHC,
HIV, Elderly ≥ 65 ปี
with DM uncontrolled,
Migrant
3. ดาเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ
TBCM Online

9 เดือน
1. สรุปผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก 7 กลุ่ม
รับการตรวจราชการ
รอบ 2 กรกฎาคม 2562
2. ผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่าง
น้อย 6 กลุ่ม ได้แก่ HHC,
HIV, Elderly ≥ 65 ปี
with DM uncontrolled,
Migrant, HCW, ผู้ต้องขัง
(ดาเนินการ พ.ค. 62
CXR ผู้ต้องขังรายใหม่และ
รายเก่า งบ สปสช.)
3. ดาเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ
TBCM Online

12 เดือน
1. สรุปผลการ
ดาเนินการเอ็กซ์เรย์
ทรวงอก 7 กลุ่ม
2. ผลการดาเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก
อย่างน้อย 7 กลุ่ม
3. ดาเนินการลงผล
การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก
ในระบบ TBCM
Online
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วิธีการประเมินผล :
ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบโปรแกรม TBCM Online รายอาเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
บันทึกข้อมูลผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบโปรแกรม TBCM Online รายอาเภอ
หลักฐานประกอบการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอาเภอ
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
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ตัวชี้วัดที่ 5.4 : คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้าหนัก : 3
คาอธิบาย :
คลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการประเมินมาตรฐาน
ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (จากมาตรฐานการดาเนินงานควบคุมวัณโรค ๒๐
ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาคัญของยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรค (The Stop TB Strategy) และ
แผนงานวัณโรคแห่งชาติ (NTP) และเพิ่มประเด็นหลักอื่นๆอีก เพื่อให้มีความครอบคลุม กรมควบคุมโรคได้นา
ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินตามกรอบการปฏิบัติราชการ)
เอกสารอ้างอิง : คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560
www.tbthailand.org/QTB
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วย
วัด
ร้อยละ

1
90

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
91 92 93

5
94

5.4 คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณ
3
โรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดการให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน “คลินิกวัณ
โรคที่มีคุณภาพ” ของโรงพยาบาล
เกณฑ์เป้าหมาย :
คะแนนของการดาเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินมาตรฐาน “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”
2. เพื่อลดการเสียชีวิต/ขาดยา เพิ่มอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
3. เพื่อเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาล 13 แห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม
สูตรการคานวณ : เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ
ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ คะแนน
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนต่ากว่า ๙๐ คะแนน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน “โรงพยาบาลคุณภาพ
การดูแลรักษาวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
93
91
85.36

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการ
ประเมินผล
1. คลินิก
วัณโรคที่มี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่
๙๐ คะแนนขึ้น
ไป โดยคณะ
ประเมินระดับ
จังหวัด

ประเมินระดับ
หลักฐานประกอบการประเมิน
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
ตามคู่มือประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ ปี ๖1”
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการออกประเมินทุกอาเภอ
แหล่งข้อมูล :
๑. ฐานข้อมูล/รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรม
๒. หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการงานวัณโรคและรายงานการ
ประชุม
๓. ข้อมูลในระบบโปรแกรม TBCM Online TB๐๗ TB๐๘
PMDT๐๗
๔. เอกสารใบตอบผลการประเมินการตรวจสอบสไลด์ AFB
๕. OPD Card สมุด DOT
๖. สุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย สอบถาม และตรวจสอบยา อย่างน้อย
๑ ราย (ในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่มี พี่เลี้ยงซึ่งไม่ใช่บุคลากร
สาธารณสุข)
๗. ตรวจสอบเอกสารหรือการบันทึกของการบริบาลทางเภสัช
กรรม สุ่มตรวจยาวัณโรคที่เก็บในคลังยาและตรวจการจดบันทึก
ระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในสถานที่ ๆ มีการเก็บยาเกิน
๑ เดือน
๘. ตรวจสอบเอกสารแจ้งเวียน แบบฟอร์มการคัดกรองวัณโรค
สัญลักษณ์ที่บัตรผู้ป่วย ป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนาให้ผู้ที่มีอาการ
ไอสวมหน้ากากอนามัย และสอบถามบุคลากรของจุดต่างๆ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการบริการที่รวดเร็วสาหรับช่องทางด่วน/พิเศษ

อาเภอ ตาบล


-

รพ.
สต.
-
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ทีมประเมิน : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเอดส์ของจังหวัด ลงประเมินอาเภอให้คะแนน ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด
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แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” ปี 2562
ชื่อ รพ………………….. จังหวัด……………………... ว/ด/ป ที่ประเมิน…..................ชื่อผู้ประเมิน………………………
มาตรฐาน รายการ

QTBC3

คะแนน
หมาย
5 4 3 2 1 0 เหตุ

มาตรฐานที่ 1. การตอบสนองเชิงนโยบาย
1.1 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค
1.2 มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรคในภาพรวมของ
โรงพยาบาล
มาตรฐานที่ 2. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในระยะเริ่มแรก
2.1 การจัดทาทะเบียนชันสูตรวัณโรคครบถ้วน
2.2 การวินิจฉัยวัณโรคปอดเสมหะลบในผู้ใหญ่ทุกราย ตรวจเสมหะ 3
ตัวอย่าง โดย 1 ตัวอย่างเก็บหลังตื่นนอนตอนเช้า ยกเว้นห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพ (EQA) ให้ตรวจเสมหะ 2 ตัวอย่าง
มาตรฐานที่ 3. การวินิจฉัยวัณโรค
3.1 การตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามวิธีการและเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค (EQA/LQAS)
3.2 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ต่อผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ทั้งหมด
มาตรฐานที่ 4. การรักษาวัณโรค
4.1 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกรายได้รับการรักษาด้วยระบบยา 2HRZE/4HR
4.2 ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อมีพี่เลี้ยงดูแลการกินยา (DOT)
มาตรฐานที่ 5. บริหารจัดการยาวัณโรค
5.1 ยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First Line Drugs) มีเพียงพอและมีการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
5.2 มียาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First Line Drugs) มีคุณภาพและมีการจัดเก็บ
ตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6. ทะเบียนและรายงานวัณโรค
6.1 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ทุกรายและกรอก
ข้อมูลอย่างครบถ้วน ใน โปรแกรม TBCM Online
6.2 ดึงข้อมูลจาก โปรแกรม TBCM Online ได้อย่างครบถ้วน จากข้อมูล
รายบุคคลที่ลงทะเบียนการรักษาวัณโรค
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มาตรฐานที่ 7. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
7.1 บริการช่องทางด่วนพิเศษ สาหรับตรวจผู้มีอาการสงสัยวัณโรคและผู้ป่วย
วัณโรคเมื่อมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (แผนกผู้ป่วยนอก แผนกเอกซเรย์
แผนกชันสูตร และแผนกเภสัชกรรม)
7.2 การจัดสถานที่ของคลินิกวัณโรคแยกห่างจากคลินิกผู้ป่วยอื่นๆที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค
มาตรฐานที่ 8. การดาเนินงานวัณโรคและโรคเอดส์
8.1 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรักษามีผลตรวจ HIV
8.2 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างรักษาวัณโรค
มาตรฐานที่ 9. การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา
9.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (History of previous
treatment) มีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First-line
drug susceptibility testing)
9.2 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Confirmed MDR-TB) ได้รับการขึ้น
ทะเบียนครบถ้วนทุกรายและได้รับการรักษาถูกต้องทุกราย
มาตรฐานที่ 10. การประเมินผลการรักษาวัณโรค
10.1 อัตราความสาเร็จของการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และ
กลับเป็นซ้า
10.2 อัตราการขาดยามากกว่า 2 เดือนติดต่อกัน ในผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่และกลับเป็นซ้า
รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ คือ
ก. ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน
ข. ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนต่ากว่า 90 คะแนน
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 6 : ความสาเร็จของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 6.1 : ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนากาลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
ตัวชี้วัดที่ 6.4 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 6.5 : ระดับความสาเร็จการดาเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบวร จอมพรรษา
โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗
ตัวชี้วัดที่ 6.1 : ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพ(เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิต
และพัฒนากาลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ (เป้าหมาย ๕ ปี ๒๕๖๕ ที่ ระดับ ๕)
น้าหนัก : 0.5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบวร จอมพรรษา
โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗
คาอธิบาย :
การบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนากาลังคน หมายถึง เครือข่ายบริการมีกระบวนการในการ
ดาเนินการเพื่อให้กาลังคนด้านสุขภาพของเครือข่ายมีปริมาณที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และมี
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับการบริการสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทุกสิทธิ
รวมทั้งการพัฒนาสู่การบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยในกระบวนการต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง หน่วยงานมีกระบวนการในการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และ
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งจานวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตรากาลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง
5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบด้วย
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1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่
2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบาบัด
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี
และนักการแพทย์แผนไทย
2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
5. บุคลากรผู้ทาหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตและพัฒนากาลังคนในหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็น
มืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดสรร/การใช้ติดตามการใช้งบประมาณ ที่สนับสนุนความต้องการกาลังคนทั้งด้านจานวนและ
ศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด/เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศโดยพิจารณาจากการกาหนดเป้า
หมายความต้องการกาลังคนและพัฒนาคน ผลการพัฒนาและร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน หมายถึง กระบวนการในการ
สรรหา จัดสรร กระจายบุคลากร โดยกาหนดจากความต้องการนาไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งการกาหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้กาหนดให้ ส่วนราชการต้องดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยวางแผนบริหารอัตรากาลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
1.1 การวางแผนอัตรากาลัง
1.2 พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
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1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร
1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร
1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนทาให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรสามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่าง
ใกล้ชิด
องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนของ
หน่วยงาน หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของเขตสุขภาพด้านการ
วางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น โดยต้องประเมิน
สถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม
ผลการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนากาลังคน หมายถึง การ บริหารจัดการระบบการสรร
หาและพัฒนากาลังคน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การวางแผนการ
สรรหาและพัฒนา
กาลังคนของ
เครือข่ายบริการ
(CUP)

ระดับ
เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ
รายละเอียดข้อมูล คะแนน
คะแนน
ผลการดาเนินงาน ที่ได้
5 แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
(ทั้งจานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (ทุกสายงาน)
ทุกระดับบริการ
4 แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
(ทั้งจานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
3 แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
(ทั้งจานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 4 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
2 แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
(ทั้งจานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
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องค์ประกอบ

ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

รายละเอียดข้อมูล คะแนน
ผลการดาเนินงาน ที่ได้

ทั้ง 3 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
1

2. การสร้างความ
ร่วมมือด้านการสรร
หาและพัฒนา
กาลังคน

5

4

3

2

1

3. การบริหาร
งบประมาณด้านการ
สรรหาและพัฒนา
กาลังคน

5

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
(ทั้งจานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 2 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ จังหวัด
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 100
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ จังหวัด
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 80
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ จังหวัด
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 60
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ จังหวัด
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 40
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอ จังหวัด
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 20
การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐0
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4. การบริหาร
จัดการด้านการ สรร
หาและพัฒนา
กาลังคน

ระดับ
คะแนน
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5. การประเมินผล
กระทบระบบการ
บริหารจัดการ การ
สรรหาและพัฒนา

5

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

รายละเอียดข้อมูล คะแนน
ผลการดาเนินงาน ที่ได้

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๙0
การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘0
การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗0
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าร้อยละ ๖0
1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
กาลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
กาลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
กาลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80ของเป้าหมาย
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
กาลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย
1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
กาลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย
ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนากาลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ
10 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด)
(จานวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
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ระดับ
คะแนน

กาลังคนของ
เครือข่ายบริการ
(CUP) และการแก้ไข
ปัญหา

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

รายละเอียดข้อมูล คะแนน
ผลการดาเนินงาน ที่ได้

จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อาเภอ)
4

3

2

1

ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนากาลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ
15 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด)
(จานวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อาเภอ)
ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนากาลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ
20 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด)
(จานวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อาเภอ)
ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนากาลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ
25 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด)
(จานวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อาเภอ)
ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนากาลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ
10 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด)
(จานวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อาเภอ)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
1-5 ผ่านที่ระดับ
1-5 ผ่านที่ระดับ
1-5 ผ่านที่ระดับ 1-5 ผ่านที่ระดับ 1-5 ผ่านที่ระดับ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
เงื่อนไข 1. ในปีงบประมาณ 2562 จะต้องผ่านทุกองค์ประกอบที่ระดับ 4 คะแนน
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบาย ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติว่า พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การ
บริหาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๒. มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
๓. ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กาหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
สานักงาน ก.พ.ได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ กาหนดทิศทางการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะการนาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) ร้อยละ
72.73
72.73 84.61
ที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงและเขตสุขภาพปรับปรุงใหม่
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการ
ประเมินผล
สารวจข้อมูล
จากอาเภอใน
การประเมินผล
การดาเนินงาน
๑ ครั้ง/ปี

หลักฐานประกอบการประเมิน
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกาลังคนระดับ CUP
๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯระดับ CUP และมีสรุปรายงาน
การประชุม
๓. มีฐานข้อมูลอัตรากาลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และ
ด้านบริหาร (ผบต,ผบก,นบส)
๔. มีข้อมูลอัตรากาลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และด้าน
บริหาร (ผบต.ผบก.นบส) ย้อนหลัง 3 ปี
๕. มีแผนความต้องการกาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและแผนมีการพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะ
๖. มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ
๗. มีการสรุปกิจกรรมการดาเนินงาน ตามเป้าหมายขององค์กร

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85
น้าหนัก : 0.5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบวร จอมพรรษา
โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗
คาอธิบาย :
สถานการณ์ปัญหาด้านกาลังคน ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาสาคัญใน
ระดับภูมิภาคของประเทศ ส่งผลต่อการบริการประชาชนที่ไม่ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศกาลังปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมี
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสาคัญและจาเป็น
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กาหนดให้ ส่วนราชการต้องดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยวางแผนบริหารอัตรากาลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
1.1 การวางแผนอัตรากาลัง
1.2 พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร
1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร
1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนทาให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรสามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่าง
ใกล้ชิด
บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี้
1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่
2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบาบัด
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี
และแพทย์แผนไทย
2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา
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3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกรนักสถิติ นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
5. บุคลากรผู้ทาหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง จานวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47 เทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
บริหารอัตรากาลังของเขตสุขภาพ
สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
X 100
จานวนบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
เกณฑ์การให้คะแนน
วัด
1
2
3
4
5
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม 0.5 ร้อยละ 75
80 85 90 95
เกณฑ์ที่กาหนด
เงื่อนไข การพัฒนาบุคลากรจะต้องครอบคลุมบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
2. กลุ่มสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่
2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบาบัด
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี
และนักการแพทย์แผนไทย
2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา
3. กลุ่มบุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงาน
เวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
4. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
5. กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
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เหตุผล : ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
สานักงาน ก.พ.ได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ กาหนดทิศทางการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
การนาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
60.28
77.63
88.92

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการ
ประเมินผล
1. จากการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด กระทรวง
สาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 55
2. สารวจข้อมูล
จากอาเภอในการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ๑
ครั้ง/ปี

หลักฐานประกอบการประเมิน
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกาลังคนระดับ CUP
๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯระดับ CUP และมีสรุป
รายงานการประชุม
๓. มีฐานข้อมูลอัตรากาลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และ
ด้านบริหาร (ผบต,ผบก,นบส)
๔. มีข้อมูลอัตรากาลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และด้าน
บริหาร (ผบต.ผบก.นบส) ย้อนหลัง 3 ปี
๕. มีแผนการพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
๖. มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ
๗. มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 54
และ 55

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) คนทางานไปใช้
เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) คนทางานไปใช้
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภาดา คงทรง
โทร. ๐๘5 1400119
คาอธิบาย :
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ
Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลการ
วิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
3
5
5
5

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) คนทางานไปใช้ หมายถึง
หน่วยงานมีการดาเนินงานตามกระบวนการวัดดัชนีความสุขของคนทางาน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับที่ 1

ระดับ
เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ
คะแนน
1
มีการชี้แจงทาความเข้าใจแนวทาง/สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การนาดัชนีวัดความสุขของ
คนทางาน (Happinometer) คนทางานไปใช้

รายละเอียดข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้
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ระดับ
เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ
คะแนน
ระดับที่ ๒
3
หน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happy Work life index : HWI )
ตามแบบประเมินที่กาหนด (Happinometer)
รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
บุคลากรของหน่วยงาน
ระดับที่ ๓
5
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และนาเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4
5
มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางานและ
Core Value “MOPH”
ระดับที่ ๕
5
มีการใช้แผน/ดาเนินการตามแผนพัฒนา
ความสุขของคนทางานและ Core Value
“MOPH”
เงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2562 กาหนดที่ระดับ 5
ระดับ

รายละเอียดข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

เหตุผล : ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้
เพื่อนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
การบริหารงาน การดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
สานักงาน ก.พ.ได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ กาหนดทิศทางการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของ
สมรรถนะการนาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer) คนทางานไปใช้

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
๒๕60
๒๕61
97.52
100
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
สารวจข้อมูลจากอาเภอ
ในการประเมินผล
การดาเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.


๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบหลัก

๒. มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน

และมีสรุปรายงานการประชุม

๓. มีการประเมินดัชนีความสุขของ


คนทางานรายบุคคล (Happinometer)
และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)

๔. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการ

ประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน

(Happinometer) และนาเสนอต่อผู้บริหาร 

๕. มีการทาแผนพัฒนาความสุขของ

คนทางานและ Core Value “MOPH”

ที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนขาดจากผลการ

ประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน

ในหน่วยงาน

๖. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาความสุข
ของคนทางานและ Core Value “MOPH”
7. มีการสรุปผลการดาเนินงาน/สรุปภาพ

กิจกรรมสร้างสุข
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร.๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธณัฐญา รุดโถ
โทร.๐๘8 5625216
คาอธิบาย :
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ที่ตั้งอยู่
ในอาเภอนั้นๆ หน่วยงานในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง
2.1 ข้าราชการ
2.2 พนักงานราชการ
2.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2.4 ลูกจ้างประจา
2.5 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน
เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง
เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ได้รับคะแนน ตามประเด็นการดาเนินการด้านบริหารจัดการกาลังคนที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาหนดครบ 2 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน (ประเด็นละ 50 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็นการดาเนินการ 2 ประเด็นดังกล่าว
ประกอบด้วย
3.1 มีข้อมูล คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1) ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุข เช่น ชื่อ – สกุล,
เพศ, อายุ, เงินเดือน, ตาแหน่ง, ใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
2) รายงานสถิติกาลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข เช่น รายงาน
จานวนข้อมูลบุคลากรตามประเภทการจ้าง รายงานจานวนบุคลากรตามตาแหน่ง รายงานจานวนสูญเสีย
บุคลากร ฯลฯ
3) ฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการ
4) มีข้อมูล หมายถึง มีการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของเครือข่ายบริการ
สุขภาพ (CUP)
3.2 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1) กรอบอัตรากาลัง หมายถึง การกาหนดจานวนกาลังคนที่ควรมีตามภารกิจและหน้าที่ของสถาน
บริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ โดยใช้กรอบอัตรากาลังที่กาหนดปี 2560 – 2564 ตาม
มติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และจานวนคนที่ควรมีรวมการจ้างทุกประเภท
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
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2) การให้บริการทางการแพทย์ หมายถึง การกระทาต่อร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
จิตใจของมนุษย์ และการกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเกิดจากโรคหรือเหตุใด ๆ
การผดุงครรภ์ การคุมกาเนิด การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย
จิตใจ รวมถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก (มติ อ.ก.พ กระทรวง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
ได้แก่
2.1) สายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง หมายถึง
สายงานที่สรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งได้ยาก มีการผลิตน้อย หรือมีอัตราการแข่งขันทางการตลาดสูง ได้แก่
1. นักกายภาพบาบัด/จพ.เวชกรรมฟื้นฟู
2. นักกิจกรรมบาบัด/จพ.อาชีวบาบัด
3. นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์
4. นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์
5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
6. นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
7. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2) สายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่ยังมีความขาดแคลน ได้แก่
1. นายแพทย์
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค
5. จพ.ทัตนสาธารณสุข
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7. ช่างทันตกรรม
8. นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข
9. แพทย์แผนไทย
10. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์
3) บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จานวนบุคลากรสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์ (ยกเว้น 2.1 สายงานที่มีความขาดแคลนสูง) ที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับกรอบ
อัตรากาลังที่กาหนดในระดับหน่วยงาน นับรวมทุกประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ปีงบประมาณ 63
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ปีงบประมาณ 64
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครือข่าย
บริการสุขภาพ (CUP) ได้รับคะแนน ตามประเด็นการดาเนินการด้านบริหารจัดการกาลังคนที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาหนดครบ 2 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน (ประเด็นละ 50 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็นการดาเนินการ 2 ประเด็นดังกล่าว ประกอบด้วย
1. มีข้อมูล
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รายละเอียดการให้คะแนน
1. มีข้อมูล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ขั้นตอนการ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ดาเนินงาน
1
ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
15 คะแนน
2
มีการรายงานสถิติกาลัง ทุก 2 เดือน
15 คะแนน
3
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข(ใช้
20 คะแนน
วิธีการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ)
รวม
50 คะแนน
2. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
สูตรคานวณ :
จานวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลนสูง) ที่มีอยู่จริง x 100
กรอบอัตรากาลังที่กาหนดในระดับหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ไตรมาส 4

35 คะแนน
ร้อยละ 68

40 คะแนน
ร้อยละ 69

45 คะแนน
ร้อยละ 70

50 คะแนน
ร้อยละ 71

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีกาลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อน
กระทรวงสาธารณสุขไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรสาธารณสุขทั้ง 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข (สสจ.รพท.รพช. สสอ.รพ.สต. และ
สอ.น)
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

1. วิเคราะห์จากระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุขสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(HROPS)
2.แบบรายงานอัตรากาลัง
1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(HROPS)
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข(สสจ.รพท.รพช. สสอ.รพ.สต. และ
สอ.น)
ไตรมาสที่ 4
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล HROPS
Baseline data

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ
วัด
2559
2560
2561
ร้อยละของจังหวัดที่ ร้อยละ
84.80
มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 84.80 โดยคานวณจากบุคลากรในสังกัดมีอยู่
จริงของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังที่กาหนดในระดับหน่วยงาน นับ
รวมทุกประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : ระดับความสาเร็จการดาเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
เป้าหมาย : มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและองค์กรคุณธรรม
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภาดา คงทรง
โทร. ๐๘5 1400119
คาอธิบาย :
องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ สสจ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) การดาเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรมตามกระบวนการ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 : องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งความสุข โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาสร้างสุขและคุณธรรม มีแผนการดาเนินการพัฒนา
มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขและคุณธรรม ซึ่งผลการดาเนินงานอาจเกิดขึ้น
บางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน
ระดับ 2 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม หมายถึง องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรมที่มี
กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทาความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง
และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้
ระดับ 3 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม ที่
ดาเนินการประสบความสาเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้ มีการดาเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จนเกิด Success Story หรือ
Bright Spot อย่างน้อย 1 เรื่อง
สูตรการคานวณ : A/B X 100
A = คะแนนที่ได้
B = คะแนนเต็ม (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานองค์กร
แห่งความสุข (Happy Organization)

น้าหนัก หน่วย
วัด
1
ร้อยละ

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70 80 90
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เงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2562 กาหนดที่ระดับ 3
เหตุผล : เพื่อพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การดาเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมความสุขในการทางาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ส่วนราชการ
มีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับสานักงาน ก.พ.ได้
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ กาหนดทิศทางการพัฒนาข้าราชการพล
เรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของสมรรถนะการนาการ
เปลี่ยนแปลง
วิธีการประเมินผล :
สารวจข้อมูลจากอาเภอในการประเมินผลการดาเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส 2 (เอกสารแนบ 1)
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส 3 (เอกสารแนบ 2)
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส 4 (เอกสารแนบ 3)
เกณฑ์การคัดเลือกตามแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ (เอกสารแนบ 4)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
๒๕60
๒๕61
-

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข
2
1
ระดับ 1 : องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรม
๑) องค์กรมีการประกาศ
จานวนสมาชิกองค์กรทั้งฝ่าย จานวนสมาชิกองค์กร ทั้งฝ่าย
ข้อตกลง เจตนารมณ์/
บริหารและสมาชิกในองค์กร บริหาร และสมาชิกในองค์กร
ธรรมนูญ/ปฏิญญา ร่วมกัน ทุกระดับ มีการประกาศ
ทุกระดับมีการประกาศ
ของผู้บริหารและสมาชิกใน ข้อตกลงร่วมกันเป็นทางการ ข้อตกลงร่วมกัน เป็นทางการ
องค์กรที่จะพัฒนาให้เป็น
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
องค์กรแห่งสร้างสุขและ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๒๐-๕๐ ของจานวน
คุณธรรม
จานวนสมาชิก ในองค์กร
สมาชิกในองค์กร

0
น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ
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เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข
2
1
๒) องค์กรมีการกาหนด
จานวนสมาชิกองค์กร ไม่น้อย จานวนสมาชิกองค์กร ร้อยละ
คุณธรรม เป้าหมาย “ปัญหา กว่าร้อยละ ๕๐ มีการกาหนด ๒๐-๔๙ ร่วมกาหนดคุณธรรม
ที่อยากแก้” และ “ความดีที่ คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่ เป้าหมาย “ปัญหาที่อยาก
อยากทา” ที่สอดคล้องกับ
อยากแก้” และ “ความดีที่ แก้” และ “ความดีที่อยาก
ปัญหาความสุขและคุณธรรม อยากทา” เพื่อแก้ไขปัญหา ทา” เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ขององค์กร ครอบคลุม ทั้ง ๔ องค์กร ครอบคลุมทั้ง ๔
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต คุณธรรม อย่างน้อย ๓-๕
คุณธรรม อย่างน้อย ๑-๒
จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุ
เรื่อง
เรื่อง
สานักงานอย่างประหยัด มา
ปฏิบัติงานตรงเวลา การ
บริการด้วยความโปร่งใส จัด
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม ฯลฯ
๓) องค์กรมีการจัดทาแผน
- มีการจัดทาแผนการ
มีการจัดทาแผน การ
การดาเนินงานด้านส่งเสริม ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขและ ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขและ
ความสุขและคุณธรรม และ คุณธรรมขององค์กรแบบมี
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
จัดบุคลากร/ ทีมงาน/
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร ส่วนร่วม จากทุกฝ่ายใน
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน มีการมอบหมาย แต่งตั้งบุคคล องค์กร และมีการมอบหมาย
ส่งเสริมความสุขและคุณธรรม หรือหน่วยงานรับผิดชอบการ บุคคลหรือหน่วยงาน
ในองค์กรตามประเด็น
ดาเนินงาน ที่ชัดเจนเป็นลาย รับผิดชอบการดาเนินงาน แต่
คุณธรรมเป้าหมายองค์กร
ลักษณ์อักษร
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับ 2 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสาเร็จ การ
มีผลสาเร็จจากการ
มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม ดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม ดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรมใน
ความสุขและคุณธรรมใน
คุณธรรมในองค์กร ตาม
องค์กรตามคุณธรรม
องค์กรตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผน
เป้าหมาย และแผนงานที่
ในแผนส่งเสริมความสุข
ส่งเสริมความสุขคุณธรรม
กาหนดเป็นระบบและ
คุณธรรมขององค์กร ไม่น้อย ขององค์กร ระหว่างร้อยละ
ต่อเนื่องมากขึ้น
กว่าร้อยละ ๕๐
๒๐-๔๙
๕) องค์กรมีการจัดระบบ
มีการจัดระบบติดตามประเมิน - มีการจัดระบบติดตาม
ติดตามรายงานประเมินผล
และรายงานผลกิจกรรม
ประเมิน และรายงานผล
และจัดกิจกรรมรณรงค์
- จัดกิจกรรมรณรงค์
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดกิจกรรมรณรงค์

0
น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มี
การปฏิบัติ

น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มี
การปฏิบัติ
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เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข
2
1
ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงาน ร่วมกันของสมาชิกทุกระดับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก
ส่งเสริมความสุขและคุณธรรม ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
องค์กรในบางโอกาส
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการส่งเสริมความสุข
๖) องค์กรมีกระบวนการยก มีการจัดกิจกรรมประกาศยก มีการจัดกิจกรรมประกาศ ยก
ย่องเชิดชู การทาความดีหรือ ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม ตาม ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม
บุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบ คุณธรรมเป้าหมาย ทั้งภายใน เฉพาะภายในองค์กร
ต่างๆ เช่น บุคคลคุณธรรม
องค์กรและมีกระบวนการยก
โครงการดีเด่นด้านส่งเสริม
ย่องเชิดชูภายนอกองค์กรด้วย
ความสุขและคุณธรรม
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม
ฯลฯ
ระดับ 3 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรมต้นแบบ
๗) องค์กรมีผลสาเร็จการ
ผลสาเร็จจากการดาเนิน
มีผลสาเร็จจากการดาเนิน
ดาเนินงานขององค์กรตาม
กิจกรรมการส่งเสริมความสุข กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
“ปัญหาที่อยากแก้” และ
และคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
“ความดีที่อยากทา” ตาม
จากทุกส่วนงานในองค์กร
งานในองค์กร ตามตัวชี้วัด
คุณธรรม พอเพียง วินัย
ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
ในแผนส่งเสริมความสุขและ
สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น ความสุขและคุณธรรมที่
คุณธรรมที่องค์กรกาหนด
องค์กรกาหนด ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
๘) องค์กร มีการเพิ่มประเด็น ในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด นอกเหนือจากผลสาเร็จในการ
คุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการ คุณธรรมเป้าหมายที่กาหนด ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
นาหลักศาสนาและหลัก
องค์กรได้มีการกาหนด
คุณธรรมเป้าหมายที่กาหนด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา ประเด็นคุณธรรมเพื่อ
องค์กรได้มีการกาหนด
กาหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ดาเนินการเพิ่มเติม ครบทั้ง ๒ ประเด็นคุณธรรมเพิ่มเติม
ความดีที่อยากทา เพิ่มเติม
มิติ คือหลักศาสนาและหลัก เพียงมิติใด มิติหนึ่ง คือ หลัก
จากคุณธรรมอื่นๆ อย่าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา หรือหลักปรัชญา
ชัดเจน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๙) องค์กรมีองค์ความรู้ จาก - มีองค์ความรู้ จากการ
มีองค์ความรู้ จากการ
การดาเนินงานองค์กรแห่ง
ดาเนินงานองค์กรแห่ง
ดาเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขและคุณธรรม
ความสุขและคุณธรรม ทั้งใน ความสุขและคุณธรรม เฉพาะ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ภาพรวมและองค์ความรู้ครบ บางกิจกรรม Success Story

0

ไม่มี
การปฏิบัติ

มีผลสาเร็จ
จากการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐
ไม่มี
การปฏิบัติ

- มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่มีการ
ถอดองค์
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การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข
และถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นได้

เกณฑ์การให้คะแนน
2
1
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
หรือ Bright Spot อย่างน้อย
และมีSuccess Story หรือ
1 เรื่อง
Bright Spot อย่างน้อย 1
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่อง
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
องค์กรอื่นได้
และถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นได้

0
ความรู้เพื่อ
เผยแพร่
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เอกสารแนบท้าย 1
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 2
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI
จังหวัด..........................................................
ผลการวิเคราะห์ Happinometer
ผลการ
หน่วยงาน
ความสุขราย
วิเคราะห์ HPI
เพศ
อายุ
สายงาน
อื่น ๆ
มิติ
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ข้อมูลสถานการณ์
กาลังคน
(เช่น อัตรากาลัง
กลุ่มอายุ สายงาน)

ผลวิเคราะห์ HPI

หน่วยงาน

ผลวิเคราะห์
Hppinometer

เอกสารแนบท้าย 2
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 3
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม
มีการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและดาเนินงานตามแผนฯ
จังหวัด..........................................................
องค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ผลการดาเนินงานตามแผน
ความสุข
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

ปรับแผน
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เอกสารแนบท้าย 3
แบบประเมินผลการดาเนินงานไตรมาส 4
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง
(เกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบ 4)
จังหวัด..........................................................
หน่วยงาน.....................................................
ประเด็น Success story หรือ Bright spot
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทสรุปผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ…………………………………………………………
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เอกสารแนบท้าย 4
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Smart Hospital
ตัวชี้วัดที่ 7.2 : มีการใช้ Application สาหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
เป้าหมาย : ระดับ 5
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
โทร. 083 4170860
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชาชิต แก้วม่วง
โทร. 083 4145007
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Smart Hospital
เป้าหมาย : ระดับ 5
น้าหนัก : 3
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
โทร. 083 4170860
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชาชิต แก้วม่วง
โทร. 083 4145007
คาอธิบาย :
Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยนาเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดความซ้าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมี
คุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกาหนดเป็นระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อ
ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน และอานวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้
และผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2562 กาหนดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ไว้ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 Smart Tools หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ได้แก่
1. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน ผู้รับบริการแบบ
“ออนไลน์” (Queue Online) เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วย
บริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือคลินิกอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกาหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก
ของผู้รับบริการได้ และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway
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ระดับ 2 Smart Service หมายถึง โรงพยาบาลมีการนาแนวทางการทางานอื่นๆ มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานในองค์กร และมีการจัดทา Service Process Management (เช่น Lean Process,
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR) โดยนามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล เช่น
- การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ OPD Card
แบบกระดาษ
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื่อง การใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2
ระดับ 3 Smart Outcome หมายถึง โรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง Core
Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ Back Office จนเกิดเป็น
ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource Planning System ; ERP) ส่งผลให้การ
ดาเนินการขององค์กร มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งนี้ เขตสุขภาพ/กรม
วิชาการสามารถเลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลได้เอง
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart Outcome ได้
อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕
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โดยที่ :
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

แนวทางการประเมินผล
มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS
มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway
มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการดาเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process,
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยนามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการดาเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process,
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยนามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรม Health for You (H4U)
มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการดาเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process,
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยนามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรม Health for You (H4U) และมี Success Story จาก
Smart Outcome อย่างน้อย 1 เรื่อง

เหตุผล : 1. เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
2. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการทางานและการบริหารจัดการ
3. บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม
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4. เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับการ
พัฒนาเป็น Smart Hospital
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
รพท./รพช. มีการดาเนินงาน Digital
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart
Hospital ระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
ระดับ
-

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมิน
ระดับ
1. รพ. ทาแบบประเมินตนเองจัดส่งให้ ศูนย์ 1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ. รพท./
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผลการ
รพช.
2. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ดาเนินงานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Smart Tools,
ผ่านระบบรายงาน Health KPI
Smart Service, Smart Outcome
3. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการ
CIO
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ตัวชี้วัดที่ 7.2 : มีการใช้ Application สาหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
เป้าหมาย : มีการใช้ Application ที่ระดับ 5
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
โทร. 083 4170860
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชาชิต แก้วม่วง
โทร. 083 4145007
คาอธิบาย :
PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว
ดูแลประชาชนจานวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่
บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความได้ ดังนี้
- บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทางาน จนถึงวัยสูงอายุ
- บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพและ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
- บริการทุกที่ คือ ทางานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทางานเชิงรุกให้บริการ ที่บ้านและชุมชน
- บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คาปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาเรื่องป้องกัน
รักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งคาถามไว้ในกลุ่ม LINE หรือ Facebook แล้วมีทีมหมอครอบครัวเข้ามา
ช่วยกันตอบ แต่ต้องระวังเรื่องความลับของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพื่อให้หมอครอบครัว ช่วยแนะนาดูแลหรือ
โทรศัพท์ในเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจาเป็นตามแต่จะตกลงกัน
ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กาหนดให้เป็นการทางานร่วมกันของทีมจากโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต้องบูรณาการร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต้องจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล (อ้างอิง แนวทางการดาเนินงานคลินิก
หมอครอบครัวสาหรับหน่วยบริการ, หน้า 2-3)
Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device (Smart Phone/Tablet)
สาหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย/ประชาชน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แต่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด
เหมาะสม มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือของสานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ
(สสป.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่ :
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

แนวทางการประเมินผล
มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งาน
มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้
มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้
และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน
มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้
และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน มีการใช้
งาน PCC Application ในการบันทึกข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้าน
การรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วสาหรับเจ้าหน้าที่ทีม
หมอครอบครัว (PCC) มีข้อมูลผู้รับบริการอย่างน้อย 3 เดือน
มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้
และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน มีการใช้
งาน PCC Application ในการบันทึกข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้าน
การรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วสาหรับเจ้าหน้าที่ทีม
หมอครอบครัว (PCC) มีข้อมูลผู้รับบริการอย่างน้อย 3 เดือน และสามารถมาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการออกเยี่ยมบ้าน หรือแผนงานการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เหตุผล : 1. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้
อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วสาหรับเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัว (PCC)
2. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data และ HIS Gateway ในการให้บริการข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (PHR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าข้อมูลเอง
3. เพิ่มช่องทางการรับบริการจากทีมแพทย์ โดยไม่ต้องมาแออัดกันในโรงพยาบาล และลดระยะเวลา
ในการรอคอย
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4. เพื่อยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิให้มีความทันสมัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
1. PCC ติดตั้งและใช้งาน
PCC Application

หลักฐานประกอบการประเมิน
1. ติดตั้ง PCC Application
2. ข้อมูลจานวนการให้บริการโดย PCC
Application สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ HIS ของ
หน่วยบริการได้
3. สามารถนาข้อมูลจาก PCC Application มา
วิเคราะห์วางแผนการทางานของ PCC ได้

ประเมินระดับ
PCC
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Prevention Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 8 : ความสาเร็จของการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดที่ 8.1 : ความสาเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา
ตัวชี้วัดที่ 8.2 : ความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8.3 : ความสาเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัดที่ 8.4 : ความสาเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้าหนัก : 6
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทร. ๐๘5–9288605
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสราญจิต อินศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. 081-9745300
2. น.ส.นวลปราง ดวงสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร.083-6757213
3. น.ส.ยศสยา อ่อนคา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 085-0425979
4. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 093-7809389
ตัวชี้วัดที่ 8.1 : ความสาเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา
เป้าหมาย : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
น้าหนัก : 1
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา หมายถึง ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็ก ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและมีผลลัพท์อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด (ภายใน 42
วัน) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือ
สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้
มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการ
คลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
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เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินการป้องกันและลดการตายมารดา (แต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน)
ระดับคะแนน
๑

๒

๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีมาตรการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อลดการตายมารดาในพื้นที่
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและใช้มาตรการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานเพื่อป้องกันและลดการตายมารดา
3. การบริหารจัดการเพื่อลดการตายมารดา
3.1 มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอาเภอทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง/ปี พร้อมสรุปรายงานการประชุมฯเสนอผู้บริหารระดับอาเภอ และสรุปผล
การประชุม one page ส่งจังหวัดทุกเดือน
3.2 มีการกาหนดทีมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กตาม
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
1. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
1.1 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
อย่างแท้จริง
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลตาม KPI และข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการดาเนินงานเพื่อลดการตายมารดาไทย
กาหนดประเด็นการดาเนินงานหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งนาผลการวิเคราะห์มา
พิจารณาในการออกแบบกระบวนการทางาน
1.4 มีแผนปฏิบัติการ/แผนการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน (Action plan) ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่วิเคราะห์ข้างต้นได้
2. มีการติดตามและควบคุมกากับการดาเนินงาน ทุก 1 เดือน
ใช้มาตรการการป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 หรือ ประเทศ
1. มีการนาเสนอผลงานวิชาการด้านแม่และเด็กเพื่อป้องกันมารดาตาย
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
- อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร
ตัวชี้วัด
1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนประชากร
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความเสีย่ งได้รับการจัดการ
และส่งต่อเพื่อการดูแลและ
รักษาตามแนวทาง Health
Area 7 Classifying
Model

หน่วยวัด

น้าหนัก

อัตราต่อ
ทารกเกิดมี
ชีพแสนคน
ร้อยละ

0.5
0.5

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่ ไม่ ไม่
21
19 เกิน เกิน เกิน
17 15 13
80
85 90 95 100

เงื่อนไข : การนับจานวนการตายมารดา เฉพาะมารดาไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามไม่น้อยกว่า
6 เดือน สาเหตุการตายเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้
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เหตุผล :
- ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
2. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล
มาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก

อัตรา
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
15.02
0
54.06
100
100
100

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

๑. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
และใช้มาตรการ/ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันและลดการ
ตายมารดา
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กระดับอาเภอทุก
เดือนๆละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี
พร้อมสรุปรายงานการประชุมฯ
เสนอผู้บริหารระดับอาเภอ และ
สรุปผลการประชุม one page ส่ง
จังหวัดทุกเดือน

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัย
แม่และเด็กระดับอาเภอ
- สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ระดับอาเภอ เสนอผู้บริหารอาเภอ
- แบบรายงานความก้าวหน้า ราย
เดือน (one page) เสนอผู้บริหาร
อาเภอและจังหวัด
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Best
Practice
- รายงานการสืบสวนสาเหตุการตาย
มารดารายบุคคล และ Near miss
ที่กาหนดจากเขต 7 ทุกราย
- แผนปฏิบัติการ/แผนการดาเนินงาน/
ขั้นตอนการดาเนินงาน (Action plan)
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก
ตามโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก
- เอกสารการประเมินตนเอง

2. มีการกาหนดทีมผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบบริการงาน
อนามัยแม่และเด็กตาม
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.








119
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

3. มีการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงาน ทุก ๓ เดือน

- แบบรายงานความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
- รายงานการประชุม MCH.B.
- รายงานรายไตรมาส ผ่านระบบ
รายงานมารดาตายและรายงานการ
คลอด (ก1 ก2) กรมอนามัย
4. ใช้มาตรการการป้องกันมารดา - แนวทางการดูแล/แนวปฏิบัติ
ตาย เขตสุขภาพที่ 7 หรือประเทศ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก)
5. มีการนาเสนอผลงานวิชาการ - ใบประกาศการเข้าร่วมการนาเสนอ
ด้านการป้องกันมารดาตายและลด - ใบประกาศผลการนาเสนอ
การตายมารดา
- เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการ
นาเสนอ
6. การบริการอนามัยแม่และเด็ก - ผลการประเมินโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
7. อัตราส่วนการตายมารดา
- รายงานการตายมารดา (CE)
- สรุปผลการอภิปรายการตายมารดา
- แบบรายงานความเสี่ยง
- แนวทาง Health Area 7
Classifying Model
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก)

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.






-





-

-



-

-



-

-

สูตรคานวณ : อัตราส่วนการตายมารดาไทย
รายการข้อมูล : อัตราส่วนมารดาตาย
รายการข้อมูล 1 A = จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห์
(จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด)
ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000
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ตัวชี้วัดที่ 8.2 : ความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ
เป้าหมาย : 1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7
4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 23 ต่อพันการเกิดมีชีพ
น้าหนัก : 1.25
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอด หมายถึง ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการดูแลก่อนคลอดและการคลอดคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80, หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80, ทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 และทารกแรกเกิดมี
ภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 23 ต่อพันการเกิดมีชีพ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัดจานวน 5 ครั้ง ดังนี้
การนัดครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์
การนัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์
ทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้าหนักภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังคลอด
ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีคะแนน Apgar น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 7 ที่ 1 นาที
สูตรคานวณ :
1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
รายการข้อมูล : ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ (ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์) ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
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2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
รายการข้อมูล : ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ (ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์) ที่ฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
รายการข้อมูล : ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
รายการข้อมูล 1 A = จานวนทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
รายการข้อมูล 2 B = จานวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน
รายการข้อมูล : อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน
รายการข้อมูล 1 A = จานวนทารกแรกเกิดที่มีคะแนน Apgar score ที่ 1 นาที  7
รายการข้อมูล 2 B = จานวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000
เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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พันราย
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ร้อยละ

น้า
หนัก
0.25

ร้อยละ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมี
น้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาด
ออกซิเจน

122
เหตุผล : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
ร้อยละ
เท่ากับ 12 สัปดาห์
2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
ร้อยละ
เกณฑ์
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า
ร้อยละ
2,500 กรัม
6. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน
อัตรา
หมายเหตุ * ข้อมูลจากรายงานก2 ** จากรายงาน HDC

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
59.63
57.33
82.16
45.11

38.41

72.18

8.78*

8.2*

6.38**

21.01

19.03

24.19

แนวทางการประเมินผล :
ตัวชี้วัด

วิธีการ
ประเมินผล

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.
สต.
รายงาน HDC รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62

1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12
สัปดาห์
2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ รายงาน HDC รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล
5 ครั้งตามเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมี รายงาน HDC รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล
น้าหนักน้อยกว่า 2,500
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62
กรัม
4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะ รายงาน ก2 รายงาน ก2 จังหวัด ข้อมูล
ขาดออกซิเจน
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62



-

-



-

-



-

-
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ตัวชี้วัดที่ 8.3 : ความสาเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
เป้าหมาย :
1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ร้อยละ 100
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวันๆละ 1 ครั้ง
ร้อยละ 100
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50
4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 3
น้าหนัก : 1.5
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด หมายถึง
ความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์
ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกร้อยละ 100, หญิงตัง้ ครรภ์รบั ประทานวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทุกวันๆละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100, หญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ
น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50 และทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัย
รอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2mU/L ไม่เกินร้อยละ 3
หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด
หญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ได้รับและกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก หมายถึง ยาเม็ดที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ
ปริมาณ 150 – 200 ไมโครกรัมต่อเม็ด ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด และกรดโฟลิก
400 ไมโครกรัมต่อเม็ด
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร หมายถึง หญิง
ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการตรวจปัสสาวะเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก ไม่
เคยได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน และผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารไอโอดีนน้อยกว่า 150
ไมโครกรัมต่อลิตร
ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L หมายถึง ทารก
แรกเกิด อายุ 2 วันขึ้นไป ที่คลอดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าเพื่อ
ตรวจหาปริมาณ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ผลการตรวจพบว่ามีค่า TSH มากกว่า 11.2
มิลลิยูนิตต่อลิตร
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สูตรคานวณ :
1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในช่วงเวลา
ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
ทุกวันในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทั้งหมด
ในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
รายการข้อมูล: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะทั้งหมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L
รายการข้อมูล : ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L
รายการข้อมูล 1 A = จานวนทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีค่า TSH > 11.2 mU/L ในช่วงเวลา
ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กาหนด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
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เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามิน
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามิน
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
2.1 จากรายงานเฉพาะกิจ
2.2 สุ่มสัมภาษณ์
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณ
ไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150
ไมโครกรัมต่อลิตร
4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์
(TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2
mU/L

หน่วยวัด น้าหนัก
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เงื่อนไข : ทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2 mU/L เป็นทารกแรก
เกิดที่เกิดจากมารดาไทยและอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เหตุผล : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
52.41
68.25
79.66*

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ร้อยละ
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนใน
ร้อยละ
60.60
44.76
36.78
ปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
3. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH)
ร้อยละ
4.85
7.79
7.94
ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L
หมายเหตุ : * คือข้อมูลปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 61
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แนวทางการประเมินผล :
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน
ธาตุเหล็กและโฟลิก
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
รับประทานวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็กและ
โฟลิกทุกวัน
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มี
ปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะน้อยกว่า 150
ไมโครกรัมต่อลิตร

4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้น
ต่อมธัยรอยด์ (TSH) ใน
ทารกแรกเกิดมากกว่า
11.2mU/L

วิธีการประเมินผล
รายงาน HDC

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน

รายงาน HDC จังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.
62
- การสุ่มรายชื่อจาก
- แบบสัมภาษณ์การได้รับ
รายงาน HDC และ
ยาวิตามินเสริมไอโอดีน
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (เอกสารแนบท้าย
จานวน 20 ราย
ภาคผนวก)
- สุ่มตัวอย่างปัสสาวะ - ผลการตรวจวิเคราะห์
ส่งตรวจวิเคราะห์
ไอโอดีนในปัสสาวะ
ไอโอดีนในปัสสาวะ
- แบบสัมภาษณ์หญิง
หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจ
ครรภ์ครั้งแรกอายุ
วิเคราะห์ไอโอดีนใน
ครรภ์ไม่เกิน 16
ปัสสาวะทุกราย
สัปดาห์ และไม่เคย
(แบบฟอร์มแนบท้าย
ได้รับวิตามินเสริม
ภาคผนวก)
ไอโอดีนมาก่อน
(เป้าหมายการสุ่มตรวจ
ไอโอดีนในปัสสาวะฯ
ในภาคผนวก)
- รายงานการคัดกรอง - แบบรายงานคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561–กรกฎาคม 2562
- แบบรายงานการเฝ้า
ระวังทารกแรกเกิดที่มี
ค่า TSH > 11.2 mU/L
ทุกรายที่คลอดใน
โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งใน
จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561–
กรกฎาคม 2562
(แบบฟอร์มแนบท้าย
ภาคผนวก)

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.
สต.



-

-



-

-



-

-
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ตัวชี้วัดที่ 8.4 : ความสาเร็จของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 100
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ร้อยละ 100
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 100
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57
น้าหนัก : 2.25
คานิยาม :
ความสาเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ความสาเร็จของการพัฒนา
งานพัฒนาการและโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วย เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 100, เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตาม ร้อยละ 100, เด็ก0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการส่งต่อเพื่อกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 100 และเด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
สูงดีสมส่วนสูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรอง
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าภายใน 30 วัน
เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน ภายใน 30 วัน
(สมวัยครั้งที่ 2)
เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ใน การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี
พ.ศ.2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ
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สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้าหนักตาม
เกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง
+1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี เต็ม ถึง
5 ปี 11 เดือน 29 วัน
สูตรการคานวณ :
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
รายการข้อมูล 1 A = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้ง
แรกผ่านครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก
ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้าผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 3 C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กาหนด
สูตรคานวณตัวชี้วัด ((A+B)/C) x 100
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
รายการข้อมูล 1 A = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ในเวลาที่
กาหนด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)
รายการข้อมูล 1 A = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้าครั้งแรกและพบพัฒนาการล่าช้าครั้งแรก ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กาหนด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
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4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม
รายการข้อมูล 1 A = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก
ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้าผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่กาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทีไ่ ด้รับการตรวจพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้าครั้งแรก ในช่วงเวลาที่กาหนด
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
รายการข้อมูล: ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
รายการข้อมูล 1 A = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าได้รับกระตุ้นTEDA4I ครบเกณฑ์ (2.1+2.2) +
อยู่ระหว่างการกระตุ้น (2.3) + กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ (2.4) จากรายงาน HDC
กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2 B = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 1B262 (1.1) + ไม่สมวัยหลังกระตุ้น
1B2x2 (1.2) - สมวัยก่อนเข้า Teda4i (1.3) จากรายงาน HDC กระทรวง
สาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
A1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
B2 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B3 = จานวนประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/B1) × 100
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน = (A1/B2) × 100
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี = (A2/B3)
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = (A3/B4)
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เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
6.1 จากรายงาน 43 แฟ้ม (HDC)
6.2 สุ่มชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงเด็ก 3-5 ปี ใน
ศูนย์เด็กเล็ก

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย น้า
วัด หนัก 1
2
3
4
5
ร้อยละ 0.2 90 92.5 95 97.5 100
ร้อยละ

0.5

80

85

90

95

100

ร้อยละ 0.25 20

25

30

35

40

ร้อยละ

0.5

92

94

96

98

100

ร้อยละ

0.3

80

85

90

95

100

ร้อยละ
ร้อยละ

0.2
0.3

51
51

54
54

57
57

60
60

63
63

เหตุผล : - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance
Agreement) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
ร้อยละ
95.44
95.49 97.54*
ร้อยละ
60.87
87.01 90.32*

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
ร้อยละ
28.67
31.41 36.23*
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย ร้อยละ
85.50
86.74 94.07*
ล่าช้าได้รับการติดตาม
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น ร้อยละ
79.69
พัฒนาการด้วย TEDA4I
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ
48.47
50.53 46.47*
หมายเหตุ : * คือข้อมูลปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 61

131
แนวทางการประเมินผล :
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล

หลักฐาน
ประเมินระดับ
ประกอบการประเมิน อาเภอ ตาบล รพ.
สต.
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
รายงาน HDC
รายงาน HDC จังหวัด 
มีพัฒนาการสมวัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2562
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
รายงาน HDC
รายงาน HDC จังหวัด 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2562
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
รายงาน HDC
รายงาน HDC จังหวัด 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31
พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
กรกฎาคม 2562
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
รายงาน HDC
รายงาน HDC จังหวัด 
ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
ข้อมูล ณ วันที่ 31
การติดตาม
กรกฎาคม 2562
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
รายงาน HDC
รายงาน HDC จังหวัด 
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31
พัฒนาการด้วย TEDA4I
กรกฎาคม 2562
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี - รายงาน HDC
- รายงาน HDC


สูงดีสมส่วน
จังหวัด ข้อมูล ณ
วันที่ 31 กรกฎาคม
2562
- สุ่มชั่งน้าหนักวัด - ผลสรุปการแปรผล
ส่วนสูง เด็กอายุ 3- ภาวะโภชนาการ
5 ปีในศูนย์เด็กเล็ก
ทุกราย
หมายเหตุ : *คือข้อมูลไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2561
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เอกสารแนบท้าย
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แบบรายงานการตายของมารดา Confidential Enquiries-CE

แบบCE
สานักส่งเสริ มสุขภาพ

กรมอนามัย 2558
ชื่อสถานบริ การ.......................................................ตาบล..................................อาเภอ................................
จังหวัด............................... วันที่.........................เดือน........................................ พ.ศ. ......................................
3. ข้ อมูลการคลอดหรื อการแท้ ง

1. ข้ อมูลทั่วไป
ว.ด.ป. เข้ารับการรักษา วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ.......

 วันที่คลอดหรื อแท้ง ............................................................

เวลา........................ อายุ .......... ปี อาชีพ.......................................

กรณี แท้ง

 แท้งเอง

 ทาแท้ง

กรณีคลอด
 วิธีคลอด  ปกติ
EDC…….......................................................................................

 C/S

 F/E

 V/E

 คลอดท่าก้นทางช่องคลอด

เลขที่ผปู้ ่ วยนอก..........................เลขที่ผปู้ ่ วยใน............................

 BBA  อื่นๆ...............................................

เลขลาดับ.......................................................................................
วันที่เสี ยชีวิต.................................................................................
อายุครรภ์ขณะมารดาเสี ยชีวิต.......................................................
2. ข้ อมูลการฝากครรภ์

 ฝากครรภ์

 ผูท้ าคลอด  แพทย์

 พยาบาล

 ผดบ.

 ไม่ฝาก

 ผดุงครรภ์

 อื่นๆ.............  นสพ.

 บุคลากรอื่นๆ ที่ผา่ นการอบรม

ครรภ์
ตั้งครรภ์ครั้งที่................................................................................

 น้ าหนักทารกแรกเกิด .................................................. กรัม

เคยคลอด........................ครั้ง

 เมื่อตาย...........................วัน..........................ชัว่ โมง

เคยแท้ง............................ครั้ง

วันที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก..................................................สัปดาห์
จานวนครั้งของการฝากครรภ์ตามเกณฑ์..........................ครั้ง

 มีชีวติ อยู่

 ตายใน 7 วันแรก

4. ประวัติรายละเอียดที่สาคัญ

น้ าหนักของมารดาเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก..................................กิโลกรัม
ส่วนสูง ................................... เซนติเมตร

 ประวัติความผิดปกติของครรภ์น้ ี..........................................

น้ าหนักของมารดาเมื่อก่อนคลอด....................................กิโลกรัม
Hb/Hct ………..……. ครั้งที่ 1 Hb/Hct

 ประวัติภาวะเสี่ ยงของการตั้งครรภ์ครั้งนี้

………………. ครั้งที่ 2
Anti HIV ……………………...

.............................................................................................
 มี

 ไม่มี

 ความดันโลหิ ตสูง

 ไข่ขาวในปั สสาวะ

 น้ าตาลในปั สสาวะ
 เด็กท่าผิดปกติ

 ซีด
 Previous C/S

 อื่น ๆ ระบุ.......................................................................
 ประวัติการได้รับยาขณะตั้งครรภ์และข้อสรุ ปสาคัญใน
ระยะตั้งครรภ์……………………………………………...
…………………………………………………………….

5. การรับเข้ารักษาในสถานบริการ
 ว.ด.ป. เข้ารับการรักษา วันที่.......เดือน..........................พ.ศ...................เวลา................
 สถานภาพที่มาถึงสถานบริการ
 แท้ง
 ท้องนอกมดลูก  ฝากครรภ์
 เจ็บครรภ์/น้าเดิน  หลังคลอด  ตกเลือดก่อนคลอด
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 สถานภาพผู้ป่วยเมื่อถึงสถานบริการ  ยังดูดี (stable)  อาการหนัก
 เสียชีวิตก่อนถึงสถานบริการ
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................................
................................................................................................................
 Case Refer 
มาเอง 
 เวลาคลอดของลูก.................................................................................
6. สิ่งที่ตรวจพบเมื่อมาคลอด
6.1 ความก้าวหน้าของการคลอด
 มีการใช้ Pathograph หรือไม่  ใช้
 ไม่ใช้
- ระยะที่ 1 ……………………… ชม. ......................... นาที
- ระยะที่ 2 ……………………… ชม. ......................... นาที
- ระยะที่ 3 ……………………… ชม. ......................... นาที
น้าคร่้าแตกเวลา ................................................................ สีน้าคร่า้ ....................................................
6.2 ลักษณะเด็กเมื่อแรกคลอด ……………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................................................................
Apgar score ที่ 1 นาที = .......................................... ที่ 5 นาที = ...........................................
6.3 อาการเด็กหลังคลอด……………………………………………………………………………………………………………………............
.................................................................................................................................................................................................
การรักษา .................................................................................................................................................................
. 6.4 ลักษณะของรกและน้าหนัก ......................................................................................................................................
6.4 อาการของมารดาเมื่อหลังคลอด ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
7. ภาวะแทรกซ้ อนของมารดา
ระยะตั้งครรภ์

ระยะคลอด

ระยะหลังคลอด

 โรคเบาหวาน

 พิษแห่งครรภ์

 เลือดแข็งตัวช้า  โรคเบาหวาน

 พิษแห่งครรภ์

 โรคหัวใจ

 รกลอกตัวก่อนกาหนด

 พิษแห่งครรภ์  โรคหัวใจ

 โรคเลือด

 โรคไต

 รกเกาะต่า

 ภาวะคลอดเร็ ว  โรคไต

 เศษรกค้าง/รถติด

โรคตับ

 น้ าเดินก่อนคลอด 24 ชม.

 โลหิ ตจาง

 มดลูกปลิ้น

 โลหิ ตจาง

 วัณโรค

 แท้งติดเชื้อ

 ติดเชื้อ

 มดลูกแตก

 มดลูกไม่แข็งตัว

 โลหิ ตจางจากขาดธาตุเหล็ก  ติดเชื้อ

 มาลาเรี ย

 น้ าคร่ าเป็ นพิษ  การฉี กขาดของปากมดลูก

 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  ไส้ติ่งอักเสบ

 ปั ญหาทางจิต  อื่นๆระบุ.........  การฉี กขาดของฝี เย็บ

 การตกเลือดจากอุบตั ิเหตุ  มาลาเรี ย

 การคลอดติดขัด

 อื่น ๆ ระบุ....................

 ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

 ไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ

 ปั ญหาทางจิต

 ตั้งครรภ์นอกมดลูก

 AIDS

 ตกเลือด หลังคลอด

 อื่นๆ ระบุ....................  ปั ญญาทางจิต

135
สรุป สาเหตุสาคัญที่ทาให้มารดาเสียชีวิต
1.................................................................................................................
2.................................................................................................................
3.................................................................................................................
8. ข้ อมูล Intervention ที่ให้ กับผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่ ต้ังครรภ์ จนถึงหลังคลอดที่อาจจะมีผลต่ อการทาให้ เกิดการ
ตายของมารดา
Antenatal
 Evacuation
 Transfusion
 Laparotomy
 Hysterectomy
 Version
 Othrr

Intrapartum
 Instrumental del.
 Symphysiotomy
 Caesarean section
 Hysterectomy
 Transfusion

Postpartum
 Evacuation
 Laparotomy
 Hysterectomy
 Transfusion
 Manual Removal

Other
 Anaesthesia-GA
 Epidural
anaesthesia
 Spinal anaesthesia
 Local anaesthesia
 Invasive
Monitoring
 ICU ventilation

ข้ อสรุปสาคัญเกี่ยวกับ Intervention ที่ให้ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
9.

ในความเห็นของคณะกรรมการ MCH ของโรงพยาบาล มีปัจจัยต่ อไปนี้เกิดขึ้นหรือไม่
ระบบ

หัวข้ อ

บุคลากร/ครอบครัว

ความชักช้าในการตัดสิ นใจเข้าสถานพยาบาล

(การตัดสิ นใจ)

การปฏิเสธการรักษาหรื อเข้ารับการรักษา

ระบบส่งต่อและการสื่ อสาร

ขาดยานพาหนะจากบ้านไปสถานพยาบาล

(การเข้าถึง)

ขาดยานพาหนะระหว่างสถานพยาบาล
การสื่ อสารระหว่างสถานบริ การล้มเหลว

การอานวยความสะดวก

ขาดการอานวยความสะดวก, อุปกรณ์และวัสดุ

ปั ญหาบุคลากร

บุคลากรขาดความพร้อม
ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขาดการฝึ กอบรม

ใช่

ไม่ ใช่

เหตุผล....../โปรดระบุ
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ข้ อสรุปสาคัญในความเห็นข้ างต้ น............................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
10. การผ่ าชันสูตรศพ

ได้ ทา  ไม่ได้ ทา 

11. สรุ ปโดยย่ อเกี่ยวกับปั จจัยหรือเหตุการณ์ สาคัญที่เกี่ยวกับการตาย
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
12. การตายครั้ งนี้สามารถป้องกันได้ หรือไม่
□

ได้

□

ไม่ได้

13. ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
13. คณะกรรมการ MCH รพ............................................. จังหวัด................................................
(ชื่อ-สกุล).........................................................................วันที่............................................
14. ผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของรายงาน (ชื่อ-สกุล)..............................................วันที่......................................
15. ส่ งรายงานเข้ ากรมอนามัย

(ชื่อ-สกุล)............................................................วันที่.....................................
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แบบรายงานความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
แบบรายงานความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขมารดาตาย
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 อาเภอ...........................................จังหวัดมหาสารคาม
ลาดับ

รายการข้อมูล

หน่วย
นับ

1

จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด

คน

2

จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง

คน

3

จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยง

คน

3.1 จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่า (LOW risk)

คน

ข้อ 1

อายุ 16-35 ปี (นับถึง EDC) + ความเสีย่ งในข้อ 2 - 8 (อย่างน้อย 1 ข้อ)

คน

ข้อ 2

เคยคลอดบุตรน้าหนัก < 4,000 กรัม

คน

ข้อ 3

เคยผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (Previous C/S)

คน

ข้อ 4

เลือดออกในไตรมาสที่ 1

คน

ข้อ 5

Thalassemia ที่ Hct  33 vol%

คน

ข้อ 6

Hct 25-33 vol%

คน

ข้อ 7

HBs-Ag +Ve

คน

ข้อ 8

HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

คน

3.2 จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk)

คน

อายุ  15 ปี (นับถึง EDC)

คน

ข้อ 10 อายุ  35 ปี (นับถึง EDC)

คน

ข้อ 9

ข้อ 11 ส่วนสูงน้อยกว่า 145 เซนติเมตร
ข้อ 12 ประวัติการคลอดติดไหล่,ตกเลือด,ทารกเสียชีวิตในครรภ์,
เคยคลอดทารก < 2,500 กรัมหรือ ≥ 4,000 กรัม

คน
คน

ข้อ 13 เลือดออกในไตรมาสที่ 2,3

คน

ข้อ 14 Thalassemia ที่ Hct  25 vol%

คน

ข้อ 15 Hct  25 vol%

คน

ข้อ 16 GA มากกว่า 36 สัปดาห์ ท่าก้น,ท่าขวาง

คน

ข้อ 17 GA มากกว่า 40 สัปดาห์

คน

ข้อ 18 Twin Pregnancy

คน

ข้อ 19 Controlled medical disease

คน

ข้อ 20 Chronic HT, pre-ecalmpsia without severe feature

คน

ข้อ 21 Prenancy with myoma, Ovarian tumor

คน

ผลงาน
เดือน...........
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ข้อ 22 Heart dz.ที่ function class I,II

คน

ข้อ 23 HIV ที่มีภาวะแทรกซ้อน

คน

ข้อ 24 ติดสารเสพติด เหล้า บุหรี่

คน

ข้อ 25 ประเมินสุขภาพจิต 9Q ได้มากกว่า 7 คะแนน

คน

ข้อ 26 GDM

คน

ข้อ 27 Hx.คลอดก่อนก้าหนด

คน

3.3 จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Vert High Risk)

4
5
6
7

หน่วย
นับ

ผลงาน
เดือน...........

คน

ข้อ 29 Rh negative

คน

ข้อ 30 Severe/Uncontrolled medical disease

คน

ข้อ 31 Pre-ecalmpsia with severe feature

คน

ข้อ 32 Heart dz.ที่ function class III,IV

คน

ข้อ 33 Triplet pregnancy

คน

ข้อ 34 IUGR

คน

ข้อ 35 Fetal anomaly

คน

ข้อ 36 โรคจิตเวช : Schizophrenia,mania,depression
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่ งทุกรายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ
และส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษาตามแนวทาง Health Area 7 Classifying
Model
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่ งน้อย (Low Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่ งสูง (High Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดได้รับ
การเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่ งสูงมาก (Very High Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว ตามเกณฑ์เยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเขต 7*

คน
คน
คน/
ครัง
คน/
ครัง
คน/
ครัง

*ตามเกณฑ์เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเขต 7
- อายุครรภ์ เริ่มฝากครรภ์ - 12 สัปดาห์ เยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์
- อายุครรภ์ 13 - 28 สัปดาห์ เยี่ยมบ้านทุก 1 สัปดาห์
- อายุครรภ์ ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ - คลอด เยี่ยมบ้านทุก 3 วัน
หมายเหตุ
1

จัดเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่ฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน

2

ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนไปยัง งานอนามัยแม่และเด็ก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

139

แนวทาง Health Area 7 Classifying Model

140
จานวนกลุ่มเป้าหมายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

อาเภอ

จานวน
หมายเหตุ
กลุ่มตัวอย่าง
1
เมืองมหาสารคาม
50
2
แกดา
20
3
บรบือ
62
4
วาปีปทุม
60
5
โกสุมพิสัย
58
6
กันทรวิชัย
60
7
เชียงยืน
27
8
นาเชือก
43
9
นาดูน
28
10
พยัคฆภูมิพิสัย
52
11
ยางสีสุราช
22
12
กุดรัง
27
13
ชื่นชม
17
รวม
526
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และไม่เคยได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน
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แบบรายงานข้อมูลทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทารกแรกเกิด
1. ชื่อ..........................................................นามสกุล............................................................................
2. วันเดือนปีเกิด…………………………………………………
3. ที่อยู่ เลขที่...............หมู่ที่........................ตาบล......................................อาเภอ...............................
จังหวัด..........................................................โทร..............................................................................
4. โรงพยาบาลที่คลอด (ระบุชื่อโรงพยาบาล)………………………………………………………………
5. น้าหนักทารกแรกเกิด............................................กรัม
6. ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  1. ไม่มี
 2. มี ระบุ..........................................................
7. 6.1 ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ค่า TSH……………………………….m/L
6.2 ผลการตรวจยืนยัน
ค่า TSH……………………………….m/L
6.3 สถานทีร่ ักษา (ระบุชื่อโรงพยาบาล) .........................................................................
8. ภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดหลังคลอดอื่นๆ (ระบุปัญหา)..................................................................
ส่วนที่ ข้อมูลการฝากครรภ์ (มารดาของทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต)
9. อายุ.....................ปี
ครรภ์ที่...........................
10. ระดับการศึกษาของมารดา
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย
 3. อนุปริญญาตอนต้น/ตอนปลาย
 4. ปริญญาตรี
 5. ปริญญาโท/เอก
11. อาชีพ
 1. เกษตรกรรม
 2. รับราชการ
 3. รับจ้าง
 4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 5. แม่บ้าน
 6. อื่นๆระบุ................................
12. สถานที่ฝากครรภ์ (ระบุได้มากกว่า 2 แห่ง)
12.1 สถานบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด 12.2 สถานบริการสาธารณสุขภายนอก
จังหวัด
 1. รพท.
 2. รพช.
 1. รพท.  2. รพช.
 3. รพ.สต
 4. รพ.เอกชน
 3. รพ.สต  4. รพ.เอกชน
 5. คลินิกเอกชน ระบุชื่อคลินิก
..........................................................................  5. คลินิกเอกชน
13. 13.1 อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก..................สัปดาห์ 13.2 อายุที่คลอด....................สัปดาห์
14. คุณภาพการฝากครรภ์
 1. ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  2. ไม่ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  3. ไม่ฝากครรภ์ระบุ..........................
15. การได้รับยาเม็ดไอโอดีน
 1. ได้รับระบุชื่อยา....................................................  2. ไม่ได้รับยา
 3. ไม่ทราบ
ผู้รายงาน……………………………..…………………….…………โทรศัพท์...........................................................
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แบบสอบถามเลขที่.............................
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2559
ชือ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ นาง/นางสาว/นาย ...............................................นามสกุล........................................
บ้านเลขที่................หมู่ที่................บ้าน...................................ตาบล.....................................................
อาเภอ....................................จังหวัด.......................................เบอร์โทรศัพท์.........................................
กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและหรือตรงกับคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ลาดับ
รายการ
สาหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CODE
A1
ชุมชนที่ท่านอาศัยเป็นเขตรับผิดชอบของ
A1 
 1) เขตเทศบาล
 2) นอกเทศบาล
A2
ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุข
A2 
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
A3
ปัจจุบันท่านอายุ.................................ปี (เต็ม) เกิด พ.ศ................................. A3 
A4
วุฒิการศึกษาสูงสุด
A4 
 0) ไม่ได้เรียนหนังสือ
 1) ประถม (ตอนต้น+ตอนปลาย)
 2) มัธยม(ตอนต้น+ตอนปลาย)/ปวช.  3) อนุปริญญา/ปวท/ปวส
 4) ปริญญาตรี/โท/เอก
A5
อาชีพหลัก
A5 
 1) เกษตรกรรม
 2) ค้าขาย/ธุรกิจ
 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ อปท.  4) รับจ้าง/ลูกจางเอกชน
 5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
 6)อื่นๆ ระบุ.................................
A6
ลาดับที่การตั้งครรภ์………………..
A6 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการฝากครรภ์และการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
CODE
A7
อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์/สถานที่ฝากครรภ์
ข้อ
เกณฑ์ อายุครรภ์ สถานที่ฝาก
ชนิดวิตามินเสริม
คุณภาพ (สัปดาห์)
ครรภ์
ไอโอดีนที่ได้รับ
ที่
A7.1
1
A7.2
2
A7.3
3
A7.4
4
A7.5
5
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B ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการได้รับไอโอดีนในครัวเรือน
3.1 พฤติกรรมการใช้เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร
3.1.1 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรุงรสชนิดใดในการปรุงประกอบอาหาร
ข้อ
ชนิด
พฤติกรรมการใช้
ความถี่ในการใช้
เครื่องปรุง
รส
B1
เกลือ  1.) ใช้ เกลือเสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ  2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
ยี่ห้อ....................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน
 2.) ใช้ เกลือไม่เสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
B2
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
.............................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน
 3.) ไม่ทราบว่าเกลือที่ใช้  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
B3
เสริมไอโอดีนหรือไม่
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
B4
 4.) ไม่ใช้เกลือ ปรุง
ประกอบอาหาร
B5 น้าปลา  1.) ใช้ น้าปลาเสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ  2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
ยี่ห้อ....................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน
 2.) ใช้ น้าปลาไม่เสริม  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
B6
............................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน
 3.) ไม่ทราบว่าน้าปลาที่  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ใช้เสริมไอโอดีนหรือไม่
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
B7
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
B8
 4.) ไม่ใช้น้าปลาปรุง
ประกอบอาหาร
B9 ซีอิ้ว/ซอส  1.) ใช้ ซีอิ้วเสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ปรุงรส ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ  2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
ยี่ห้อ.....................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน

สาหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล

B1 

B2 
B3 
B4 
B5 

B6 
B7 
B8 

B9
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B10

สาหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล

 2.) ใช้ ซีอิ้วไม่เสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
............................................  3.) 2– 3 วัน/ เดือน

 3.) ไม่ทราบว่าซีอิ้วที่ใช้  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
เสริมไอโอดีนหรือไม่
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
B12
 4.) ไม่ใช้ซีอิ้วปรุง
ประกอบอาหาร
3.1 พฤติกรรมการใช้เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร(ต่อ)
3.1.1 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรุงรสชนิดใดในการปรุงประกอบอาหาร
B13 น้าปลา  1.) ใช้ น้าปลาร้าเสริม
 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ร้า
ไอโอดีน
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
(อ่านที่ฉลาก) ระบุยี่ห้อ
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
........................
B11

B14

 2.) ใช้ น้าปลาร้าไม่เสริม
ไอโอดีน
ระบุยี่ห้อ
..............................................

 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน

 3.) ไม่ทราบว่าน้าปลาร้าที่ใช้  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
เสริมไอโอดีนหรือไม่
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
B16
 4.) ไม่ใช้น้าปลาร้าปรุง
ประกอบอาหาร
3.2 พฤติกรรมการกินอาหารที่มีไอโอดีน ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
ชนิดอาหารที่มี
พฤติกรรมการใช้
ความถี่ในการใช้
ไอโอดีน
B17
ไข่ไก่
 1.) กิน
 2.)  1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
ไม่กิน
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน
B15

B10
B11
B12
B13

B14

B15
B16

B17
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รายการ
B18

อาหารทะเล  1.) กิน
เช่น กุ้ง ปู ปลา  2.) ไม่กิน
ปลาหมึก

 1.) 4– 6 วัน/สัปดาห์
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์
 3.) 2– 3 วัน/ เดือน

3.3 แหล่งที่ซื้อและวิธีการเก็บเกลือเสริมไอโอดีน
B19 แหล่งที่ซื้อเกลือเสริมไอโอดีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 1. ร้านค้าในหมู่บ้าน
 2.ร้านค้าในตลาด
 3. รถเร่
 4. ห้างสรรพสินค้า
 5. ตลาดนัด
 6. อื่นๆ ระบุ.................................
B20 ท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็นเกลือเริมไอโอดีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 1. ร้านค้าในหมู่บ้าน
 2.ร้านค้าในตลาด
 3. รถเร่
 4. ห้างสรรพสินค้า
 5. ตลาดนัด
 6. อื่นๆ ระบุ.................................
B21 วิธีการเก็บ เกลือเสริมไอโอดีน ที่ใช้ในการปรุงอาหารทุกวัน
 1. เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (ปิดสนิท หมายถึง ปิดฝา, ถ้าใส่ถุงมีการ
ผูก ปิดปากถุง)
 2. เก็บในภาชนะที่เปิด
 3. อื่นๆ ระบุ.................................................................................

สาหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล
B18

B19

B20

B21

C : ส่วนที่ 4 ผลการตรวจเกลือที่ใช้ในครัวเรือน (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ยี่ห้อ / ขนาดบรรจุ ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน
ข้อ
C1

C2

ยี่ห้อ

ขนาดบรรจุ
(กรัม)

ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน
 1. น้อยกว่า 10 ppm
 2. 10 ppm
 3. 20 ppm  4. 30 ppm
 5. 40 ppm  6. 50 ppm
 1. น้อยกว่า 10 ppm
 2. 10 ppm
 3. 20 ppm  4. 30 ppm
 5. 40 ppm  6. 50 ppm

C1

C2

146
ลาดับ

รายการ

สาหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล

D : ส่วนที่ 5 ข้อมูลพฤติกรรมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
D1 การกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (ถ้าได้รับมากกว่า 1 ยี่ห้อให้
ตอบจานวนรวมของทุกยี่ห้อเป็นกี่เม็ดต่อวัน)
 1.กินทุกวัน
 2. วันละ 1เม็ด
 3.มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน ระบุ.........เม็ดต่อวัน  4.กิน 4 – 6 วันต่อ
สัปดาห์
 5.กินบางวัน (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)  6.ไม่กิน ระบุเหตุผล
....................
D2 ช่วงระยะของการตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน
 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  2. อายุครรภ์ 12 – 28 สัปดาห์
 3. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์
D3 มีอาการข้างเคียงหลังการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน
 1.ไม่มีอาการข้างเคียง  2. มีอาการข้างเคียง โปรด
ระบุ……….………..
D4

D5

D1
D2
D3
D4
D5

มีความตั้งใจจะกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนตลอดอายุครรภ์
 1 จนถึงให้นมบุตร 6 เดือน  2. กินต่อจนครบกาหนดคลอด
 3 .หยุดกิน ระบุเหตุผล..................................................
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  2. อสม.
 3. สื่อสิ่งพิมพ์
 4.หอกระจายข่าว
 5. เพื่อนบ้าน
 6. คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน  7 .อื่นๆ ระบุแหล่งที่ได้รับ.................

เก็บที่ห้องคลอด
E : ส่วนที่ 6 ข้อมูลการคลอดและการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
E1 อายุครรภ์ที่มาคลอด........................................................สัปดาห์
E2 สถานที่คลอด...................................................................
E3 น้าหนักทารกแรกเกิด........................................................กรัม
E4 1.ผลการคัดกรองทารกแรกเกิด..................................................2.ผลการตรวจยืนยัน
........................................................
E5 ผลการตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์.....................................................
****จบการสัมภาษณ์****

E1
E2
E3
E4
E5
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1 ชื่อ..................................................นามสกุล…………………………………………………….
2 อายุ..............................ปี วันเดือนปีเกิด…………………….…………………………………
 A2
3 ที่อยู่ บ้านเลขที่...............บ้าน...................ตาบล...................................................
อาเภอ.................................................จังหวัดมหาสารคาม
4 เบอร์โทรศัพท์....................................................................
5 อายุที่ฝากครรภ์ครั้งแรก.........................สัปดาห์
 A5
6 จานวนการตั้งครรภ์....G......../P............/A............../P...............
 A6
7 การได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
 1.ได้รับวิตามิน
 2. ไม่ได้รับวิตามิน
 A7
ชื่อวิตามินที่ได้รับ...................................... เหตุผลที่ไม่ได้รับ…………………………………….……
จานวนที่ได้ต่อครั้ง …………...............เม็ด ………………………………………………………………….
8 8.1 ความถีข่ องการกินวิตามินเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (ถ้าได้รับมากกว่า 1 ยี่ห้อให้  A8
ตอบจานวนรวมของทุกยี่ห้อเป็นกี่เม็ดต่อวัน)
 1.กินทุกวัน  2. วันละ 1 เม็ด  3.มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน ระบุ...........เม็ดต่อวัน
 4.กิน 4 – 6 วันต่อสัปดาห์  5. กินบางวัน (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)
 6.ไม่กิน ระบุเหตุผล...........................................................................................................
8.2 ช่วงระยะของการตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน
 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  2. อายุครรภ์ 12 – 28 สัปดาห์  3. อายุครรภ์
มากกว่า 28 สัปดาห์
8.3 ช่วงเวลาที่รับประทานวิตามิน  1) หลังอาหารเช้า  2.) ก่อนนอน  3.)
อื่นๆระบุ.............
9 ข้อปฏิบัติการรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและโฟลิก
 A9
 1.กรณียาหมดก่อนถึงวันนัดฝากครรภ์ครั้งต่อไป ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
ขอรับวิตามินได้ทุกเวลาที่ต้องการ
 2.ท่านนาวิตามินมาทุกครั้งที่มาฝากครรภ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนวิตามินที่
คงเหลือ
 3.ท่านได้รับคาแนะนาเรื่องการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ช่วงเวลา/ประโยชน์/ความถี่/
ข้อห้าม) ทุกครั้งที่มารับบริการ
 4.สามีหรือญาติที่ดูแลท่านได้รับคาแนะนาเรื่องการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ความถี่/
ประโยชน์)
 5.ท่านได้รับคาแนะนาและการติดตามการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ความถี่/ช่วงเวลา/
ประโยชน์) จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
 6.ท่านได้รับคาแนะนาและการติดตามการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ช่วงเวลา/
ประโยชน์/ความถี่/ข้อห้าม) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
ID ปชช.
เบอร์โทรศัพท์
หญิง
สามี/
ตั้งครรภ์ ญาติที่ดูแล

หมายเหตุ
ขั้นตอนการสุ่มรายชื่อ
1. จังหวัดดึงรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด จากระบบรายงาน HDC
2. สุ่มอย่างง่าย อาเภอละ 20 คน
3. ส่งคืออาเภอเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ที่อยู่ และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ เลขบัตรประชาชน และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละคะแนนผลการดาเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
hospital
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายประวัติ แปลงมาลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 043 777971-5 ต่อ 308 มือถือ 08 – 5002 – 7634
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอังคณา พรรณะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
มือถือ 098-128-9066
e-mail : aungkana2000@hotmail.com
นายวุฒิพันธุ์ จันคามิ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขชานาญงาน
มือถือ : ๐๘๓-๒๘๙๔๒๔๙
e-mail : wuttipun.moph@gmail.com
คาอธิบาย :
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง
โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดาเนินงานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ประกอบด้วยกิจกรรม
G : Garbage คือ การจัดการขยะทุกประเภท
R : Rest room คือ การพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)
E : Energy คือ การจัดด้านพลังงาน
E : Environment คือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
N : Nutrition คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและนา
และในระดับ PLUS ต้องดาเนินงานเพิ่มอีก 2 ประเด็น คือ
F : Food safety คือ อาหารปลอดภัย
OHS : Occupational Health Services คือ การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพท./รพช./รพ.สต.) ดาเนินการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชือ พ.ศ. 2545
และมีการบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชือที่เกิดขึนและปริมาณมูลฝอยติดเชือที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งกาเนิดต่างๆ โดยระบบ Digital Infectious Control ผ่านโปรแกรมกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชือของเขต
สุขภาพที่ 5 ราชบุรี

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน หมายถึง อาเภอมีระบบและกลไก เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น
ดังนี
1. มีข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3. มีกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือของสถานบริการสาธารณสุข
5. มีการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สูตรการคานวณ : (A/B) X 100
A = ผลรวมของคะแนนโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN hospital
B = คะแนนเต็มของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน: โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
3
เกณฑ์ GREEN&CLEAN hospital
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
1
ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชือด้วยระบบ
Digital Infectious Control
อาเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
1
และสุขภาพ
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ประเมินผลตามเกณฑ์ : กิจกรรม GREEN
ลาดับ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านกระบวนการ
1. มีการกาหนดนโยบาย
จัดทาแผนการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดกิจกรรม
GREEN อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร

คาอธิบายเกณฑ์
1. มีการกาหนดนโยบาย
จัดทาแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิด
กิจกรรม GREEN อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร
(2 คะแนน)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

8

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- นโยบาย
- คาสั่งฯ
- แผนการขับเคลื่อน
- ช่องทางการสื่อสาร
- สุ่มสอบถาม
ผู้รับบริการ จานวน
10 คน

14

- แบบประเมินคุณภาพ
การจัดการมูลฝอยติด
เชือสาหรับโรงพยาบาล
- หลักฐานการอบรม
หลักสูตรการป้องกัน
และระงับการแพร่เชือ
หรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชือตาม
ประกาศกระทรวง
- Road Map การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ

2. มีการกาหนดนโยบาย
เพิ่มเติมดังนี
2.1 งดใช้กล่องโฟมในการ
บรรจุอาหาร (2 คะแนน)
2.2 ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ในโรงพยาบาล
และ รพ.สต. (2 คะแนน)
3. มีแผนปฏิบัติงานประจาปี
(1 คะแนน)
4. มีคาสั่งฯ (1 คะแนน)
G : Garbage
2. การจัดการมูลฝอยติด
เชือตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย การจัดการมูล
ฝอยติดเชือ
พ.ศ. 2545

1. มีการจัดมูลฝอยติดเชือตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ พ.ศ.
2545
(14 คะแนน)
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R : Restroom
3. มีห้องส้วมผู้ป่วยนอก 1. พัฒนาส้วมผู้ป่วยนอกผ่าน
และใน สะอาด
มาตรฐาน HAS (3 คะแนน)
เพียงพอ ปลอดภัย
2. พัฒนาส้วมผู้ป่วยในผ่าน
มาตรฐาน HAS (3 คะแนน)
3. ลดใช้สารเคมีและนายาดับ
กลิ่นในห้องส้วม (2 คะแนน)
E : Energy
4. มีมาตรการประหยัด 1. มีมาตรการประหยัด
พลังงานที่เป็น
พลังงานไฟ (3 คะแนน)
รูปธรรมเกิดการ
2. มีมาตรการประหยัด
ปฏิบัติตามมาตรการ พลังงานเชือเพลิง (3 คะแนน)
ที่กาหนดร่วมกันทัง 3. มีข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
องค์กร
ใช้พลังงาน (2 คะแนน)
E : Environment
5. การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วย
ลดโลกร้อน

1. มีการจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day หรือ 5 ส.
(3 คะแนน)
2. มีการตรวจสอบและควบคุม
ระบบบาบัดนาเสียตามมาตรา
80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 (5 คะแนน)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ
ของหน่วยงาน

8

- แบบประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานส้วม
(HAS) กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

8

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการประหยัด
พลังงานไฟ
- มาตรการประหยัด
พลังงานเชือเพลิง
- ข้อมูลเปรียบเทียบผล
การใช้พลังงาน

8

- แผนการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day
หรือ 5 ส.
- ภาพการดาเนิน
กิจกรรม Cleaning
Dayหรือ 5 ส.
- การจัดสภาพ
แวดล้อมที่ทางาน และ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
เหมาะสมสวย
งามเพิ่มพืนที่สีเขียว
- รายงานสรุปการ
ทางานของระบบบาบัด
เสียตามมาตรา 80
แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและ
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N : Nutrition
6. การดาเนินงานด้าน 1. ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหารและ สุขาภิบาลอาหาร สาหรับ
นา
สถานทีป่ ระกอบอาหารผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล (3 คะแนน)
ดังนี
1.1 ประเภทโรงพยาบาล
ชุมชน
- รพช. ผ่านระดับดี
(2 คะแนน)
- รพช. ผ่านระดับดีมาก
(3 คะแนน)
1.2 ประเภทโรงพยาบาล
ทั่วไป
- รพท. ผ่านระดับดี
(2 คะแนน)
- รพท. ผ่านระดับดีมาก
(3 คะแนน)
**2. กรณีโรงพยาบาลที่มีร้าน
จาหน่ายอาหารหรือแผง
จาหน่ายอาหารได้คะแนนเพิ่ม
(3 คะแนน) ดังนี
2.1 ร้านอาหารผ่านเกณฑ์
GFGT (3 คะแนน)
*2.1 ผ่าน (3 คะแนน)
*2.2 ไม่ผ่าน (2 คะแนน)
3. เฝ้าระวังระบบนาประปา
ของโรงพยาบาล ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพนาบริโภค
กรมอนามัย พ.ศ.2553

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

15

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
- แบบประเมินตนเอง
ตามข้อกาหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
สาหรับสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล
ของกรมอนามัย
- ผลการวิเคราะห์
นาประปา จานวน 20
ข้อมูล ตามเกณฑ์
คุณภาพนาบริโภคกรม
อนามัย พ.ศ. 2553
- ผลการตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
นาบริโภค (อ11)
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

(2 คะแนน)
4. มีการจัดหานาดื่มเพียงพอ
สาหรับผู้รับบริการ
(2 คะแนน)
5. มีการเฝ้าระวังนาดื่มของ
ผู้รับบริการ ดังนี (5 คะแนน)
5.1 มีการตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในนา
บริโภคโดยใช้ อ11
* มีการตรวจ อ11 ครบทุก
จุด (3 คะแนน)
* มีการตรวจ อ11 ไม่ครบ
ทุกจุด (2 คะแนน)
5.2 มีผลการตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในนา
บริโภคโดยใช้ อ11
* มีผลการตรวจ อ11 ครบ
ทุกเดือน (2 คะแนน)
* มีผลการตรวจ อ11 ไม่
ครบทุกเดือน (1 คะแนน)
นวัตกรรม
7. ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม GREEN
โดยมีการนาไปใช้
ประโยชน์และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่าย
โรงพยาบาลและ
ชุมชนเพื่อมุ่ง
ตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการ

โรงพยาบาลมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือ R2R GREEN
ได้แก่
- Product Innovation
- Process Innovation
- Service Innovation
- Management
Innovation
โดยมีข้อใดข้อหนึ่ง
(10 คะแนน)

10

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และนวัตกรรมที่เกิดขึน
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ด้านกิจกรรม
8. สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN ลงสู่
ชุมชนเพื่อให้เกิด
GREEN
Community

ด้านอาหารปลอดภัย
9. โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพืนที่
(ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย Food
Safety Hospital)

คาอธิบายเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

1. สร้างเครือข่าย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้นา
ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ)
เกิดกิจกรรม GREEN ในชุมชน
(10 คะแนน) ดังนี
1.1 มีเครือข่ายกิจกรรม
GREEN ในชุมชน(5 คะแนน)
*จานวน 3 เครือข่าย
(5 คะแนน)
*จานวน 2 เครือข่าย
(4 คะแนน)
*จานวน 1 เครือข่าย
(3 คะแนน)
1.2 สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN ได้จานวน 2
แห่ง (5 คะแนน)

10

โรงพยาบาลมีการดาเนินงาน
นโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพืนที่ ดังนี (12 คะแนน)
1. มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่
นามาปรุงประกอบอาหารและ
อาหารแปรรูป โดยมีการ
ดาเนินการตามการตรวจสอบ
คุณภาพโดยโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย เช่น ผักและ

12

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

ผลไม้ผ่านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มาตรฐาน PGS มกอช.
หรือ GAP) (2 คะแนน)
2. มีการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนและสารตกค้างใน
วัตถุดิบที่นามาปรุงประกอบ
อาหารและอาหารแปรรูปอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครัง โดยมีการ
กาหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ
และการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหารหรือขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเคลื่อนที่
เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
(Mobile Unit) ในการตรวจ
วัตถุดิบเพื่อคัดกรองก่อน
ประกอบอาหารเบืองต้น
(2 คะแนน)
3. โรงพยาบาลมีการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้
ปรุงประกอบอาหารประจาปี
และจัดทาแผนเฝ้าระวังร่วมกับ
สสจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
4. โรงพยาบาลมีการจัดทา
เมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย
2 เดือน (2 คะแนน)
5. การจัดซือจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.
จัดซือจัดจ้าง พ.ศ. 2560
และประสานกับร้านสหกรณ์ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองหรือกลุ่มเกษตรที่ได้รับ
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

การรับรอง เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
หรือเป็นผู้ผลิตที่ผ่านการ
รับรองเข้าเสนอราคา (2
คะแนน)
6. ดาเนินการจัดตลาด Green
Market ของโรงพยาบาลอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง
(2 คะแนน)
ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย
10. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับ
เริ่มต้นพัฒนาขึนไป

1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ผ่านระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึนไป (3 คะแนน)
2. โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม จาก
จังหวัด/สคร.7 ขอนแก่น ใน
ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึนไป
(4 คะแนน)

7
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ประเมินผลตามเกณฑ์ : การควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชือด้วยระบบ Digital Infectious Control
เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบายเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
การควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชือด้วยระบบ Digital Infectious Control
การควบคุม
1. มีการจัดมูลฝอยติดเชือตาม
100
การจัดการมูลฝอย กฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูล
ติดเชือด้วยระบบ
ฝอยติดเชือ พ.ศ.2545 (20 คะแนน)
Digital Infectious 2. มีข้อมูลจานวนสถานบริการ
Control
สาธารณสุขคลินิกเอกชน,โรงพยาบาล
สัตว์ เป็นปัจจุบัน (10 คะแนน)
- มีข้อมูลครบทุกแห่ง (10 คะแนน)
- มีข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง
(5 คะแนน)
3. การบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเชือที่เกิดขึนและปริมาณมูลฝอย
ติดเชือที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งกาเนิดโดยระบบ Digital
Infectious Control (60 คะแนน)
3.1 รพท./รพช. มีข้อมูลปริมาณ
มูลฝอยติดเชือของ (รพท./รพช./
รพ.สต.) และเป็นปัจจุบัน
(30 คะแนน)
- มีข้อมูลครบทุกเดือนและครบ
ทุก รพ.สต. และเป็นปัจจุบัน
(30 คะแนน)
- มีไม่ครบทุก รพ.สต.
(25 คะแนน)
3.2 รพท./รพช. มีการบันทึกข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชือที่เกิดขึนและ
ปริมาณมูลฝอยติดเชือที่ได้รับการ
จัดการของแหล่งกาเนิดโดยระบบ
Digital Infectious) Control (ต.ค.
61 - ปัจจุบัน) (30 คะแนน)
- บันทึกครบทุกเดือน
(30 คะแนน)

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ
- แบบประเมินคุณภาพ
การจัดการมูลฝอยติด
เชือสาหรับ
โรงพยาบาล
- หลักฐานการอบรม
หลักสูตรการป้องกัน
และระงับการแพร่เชือ
หรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชือตาม
ประกาศกระทรวง
- การบันทึกข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชือ
ที่เกิดขึนและปริมาณ
มูลฝอยติดเชือที่ได้รับ
การจัดการของ
แหล่งกาเนิดต่างๆโดย
ระบบ Digital
Infectious Control
- Road Map การ
จัดการมูลฝอยติดเชือ
ของหน่วยงาน
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เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบายเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

- บันทึกไม่ครบทุกเดือน
(25 คะแนน)
4. มีระบบการกาจัดมูลฝอยติดเชือ
จากแหล่งกาเนิด ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง, รพ.สต., รพ.แม่ข่าย ที่ได้
มาตรฐาน (10 คะแนน)
แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

1. จากการ
รายงาน/ประเมิน
ตนเอง

- เอกสารผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN&
CLEAN Hospital ปี 2562
- เอกสารผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN&
CLEAN รพ.สต.ติดดาว
- เอกสารผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
- นโยบายมีการกาหนดนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
- คาสั่งคณะกรรมการฯ
- แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากหรือระดับ
ดีมาก Plus
- หลักฐานการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการ
แพร่เชือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชือตาม
ประกาศกระทรวง
- โปรแกรมการบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชือที่
เกิดขึนและปริมาณมูลฝอยติดเชือที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งกาเนิดต่างๆโดยระบบ Digital Infectious Control
- Road Map การจัดการมูลฝอยติดเชือของหน่วยงาน
- มาตรการประหยัดพลังงานไฟ
- มาตรการประหยัดพลังงานเชือเพลิง
- ข้อมูลเปรียบเทียบผลการใช้พลังงาน

2. เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.





-
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วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.

- แผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือ 5 ส.
- ภาพการดาเนินกิจกรรม Cleaning Day หรือ 5 ส.
- รายงานสรุปการทางานของระบบบาบัดเสีย ตามมาตรา
80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ผลการวิเคราะห์นาประปา จานวน 20 ข้อมูล ตาม
เกณฑ์คุณภาพนาบริโภคกรมอนามัย พ.ศ.2553
- ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนาบริโภค(อ11)
- นวัตกรรม
- เครือข่าย GREEN Community
ประเมินผลตามเกณฑ์ : อาเภอที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1. ข้อมูล สถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

คะแนน คะแนน
วิธีการ/หลักฐาน/
เต็ม
ที่ได้
เอกสารประกอบ
อาเภอมีฐานข้อมูลด้านอนามัย
20
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม ทังประเด็นข้อมูล
- รายงานข้อมูลด้าน
พืนฐานและประเด็นข้อมูลพืนที่เสี่ยง
สิ่งแวดล้อมฯ
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบข้อมูลผ่าน
พืนทีเ่ สี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
โปรแกรมบันทึกข้อมูล
พยาธิใบไม้ตับหรือปัญหาตามบริบท
ผ่านโปรแกรม NEHIS
พืนที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
NEHIS มีการวิเคราะห์และนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
รวมทังมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือและทันสมัยของข้อมูล
1. จานวน 1-2 ประเด็น
(12 คะแนน)
2. จานวน 2-3 ประเด็น
(14 คะแนน)
3. จานวน 4-5 ประเด็น
(16 คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

2. มีการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

3. มีการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

คาอธิบายเกณฑ์
4. จานวน 6-7 ประเด็น
(18 คะแนน)
5. มากกว่า 7 ประเด็น
(20 คะแนน)
อาเภอมีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ทังประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพืนฐาน และประเด็น
พืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาตามบริบท
พืนที่
1. จานวน 1 ประเด็น (12 คะแนน)
2. จานวน 2 ประเด็น (14 คะแนน)
3. จานวน 3 ประเด็น (16 คะแนน)
4. จานวน 4 ประเด็น (18 คะแนน)
5. จานวน 5 ประเด็น (20 คะแนน)
กลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1. มีคาสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอ (อสธอ.)
(3 คะแนน)
2. มีโครงการ/กิจกรรม/แผน การ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอ/พชอ.(2 คะแนน)
3. มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอ/พชอ.(2 คะแนน)
4. มีการนาเสนอข้อมูลในประเด็น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญหรือ
เป็นปัญหาของพืนที่หรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่
การประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอ/พชอ. (3คะแนน)
- 1-2 ประเด็น (1 คะแนน)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

20

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แผนการขับเคลื่อนฯ
- แนวปฏิบัติในการเฝ้า
ระวังฯ
- ช่องทางการสื่อสาร

20

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- นโยบาย
- คาสั่งฯ
- โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุม
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบายเกณฑ์

- 3-4 ประเด็น (2 คะแนน)
-≥ 4 ประเด็น (3 คะแนน)
5. มีมติจากการประชุมและ มีการ
ติดตามการดาเนินการตามมติ ของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
อาเภอ/พชอ. (5 คะแนน)
- 1 มติ (1 คะแนน)
- 2 มติ (2 คะแนน)
- 3 มติ (3 คะแนน)
- 4 มติ (4 คะแนน)
- ≥๕ มติ (5 คะแนน)
6. มีการจัดทารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
อาเภอ/พชอ. และส่งรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข (3 คะแนน)
7. มีการกาหนดรูปแบบในการ
ขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอ/พชอ. เช่น การ
แต่งตังคณะอนุกรรมการ, การแต่งตัง
คณะทางานโดยมีประชาชนมีส่วน
ร่วม, การแต่งตังคณะทางานระหว่าง
อาเภอเพื่อทางานร่วมกันแบบ
บูรณาการ เป็นต้น (2 คะแนน)
4. มีการส่งเสริมให้
1. มีแผนการดาเนินงาน ควบคุม
ท้องถิ่นมีการจัดบริการ กากับ และติดตามการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ คุณภาพระบบบริการอนามัย
มาตรฐาน (EHA)
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุน
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอด
สื่อสารนโยบาย ให้หน่วยงานองค์กร

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

20

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- นโยบาย
- โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัคร
- ผลการประเมินรับรองฯ
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

คาอธิบายเกณฑ์

ปกครองส่วนท้องถิ่น (5 คะแนน)
2. มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
รับผิดชอบ (3 คะแนน)
3. มีเทศบาลในพืนที่สมัครและผ่าน
การประเมินรับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) (ตามที่
กรมอนามัยกาหนด) ดังนี
(10 คะแนน)
3.1 สมัครฯ แต่ไม่ผ่านการ
รับรองฯ (6 คะแนน )
3.2 สมัครฯ 1 เรื่องและผ่าน
ระดับการรับรองฯระดับพืนฐาน 1
เรื่อง (7 คะแนน)
3.3 สมัครฯ ≥ 1 เรื่อง และผ่าน
ระดับรับรองฯระดับพืนฐาน ≥
1 เรื่อง (8 คะแนน)
3.4 สมัครฯ 1 เรื่อง และผ่านการ
รับรองฯ ระดับเกียรติบัตร 1 เรื่อง
(9 คะแนน)
3.5 สมัครฯ ≥ 1 เรื่อง และผ่าน
ระดับรับรองฯ ระดับเกียรติบัตร ≥ 1
เรื่อง (10 คะแนน)
4. มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน
(เพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษา:Instructor)
(2 คะแนน)
5. มีชุมชนที่มีศักยภาพใน 1. อาเภอมีตาบลที่มีศักยภาพ
การจัดการอนามัย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

20

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แผนงาน/โครงการ/

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งแวดล้อมชุมชน

คาอธิบายเกณฑ์
ร้อยละ 80 ตาบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของตาบลมี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (15 คะแนน)
1.1 ตาบล ≤ 50%/หมู่บ้าน
≤ 50% (11 คะแนน)
1.2 ตาบล ≥ 55%/หมู่บ้าน
≥ 55% (12 คะแนน)
1.3 ตาบล ≥ 60%/หมู่บ้าน
≥ 60% (13 คะแนน)
1.4 ตาบล ≥ 65%/หมู่บ้าน
≥ 65% (14 คะแนน)
1.5 ตาบล ≥ 70%/หมู่บ้าน
≥ 70% (15 คะแนน)
2. เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพืนที่
และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (3 คะแนน)
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทังภายในและภายนอก
ชุมชน (2 คะแนน)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- แบบประเมินตนเองฯ
- รายงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น รายงานสรุปถอด
บทเรียนเวทีแลกเปลี่ยน
เป็นต้น
- นวัตกรรม อย่างน้อย
1 เรื่อง
- ภาพกิจกรรมฯ

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 10 : ความสาเร็จของการดาเนินงาน Fast track
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
10.1.1 Door to Refer
10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community
- acquired
10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis
screening tools) ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score
10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)
10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic
10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ใน
กรณีไม่มีข้อห้าม)
ตัวชี้วัดที่ 10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
เป้าหมาย : 10.1 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
10.1.1 Door to Refer (30 นาที)
10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7)
10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 100 )
10.2 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired (ร้อยละ 100)
10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12
น้าหนัก : 6
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
โทร. 089-944-2510
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางศิริมา วิริยะ
โทร. 083-456-3088
นางธนิยานัฐ แก้วม่วง
โทร. 081-546-9465
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เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
10.1 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
10.1.1 Door to Refer
10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การฟื้นฟูสภาพ
10.2 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired
10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis screening tools)
ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early
warning score
10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1
ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)
10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้
Antibiotic
10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร
สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
10.3 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(Level 1 และ Level 2) ภายใน 24 ชั่วโมง

น้าหนัก
1

เกณฑ์การให้คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 10.1 ความสาเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป้าหมาย : 10.1.1 Door to Refer (30 นาที)
10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7)
10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 100)
น้าหนัก : 3
คาอธิบาย :
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principle diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke : I60-I69)
การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke ; I60-I69)
การจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ; I60-I69)
Door to refer หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาล ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยเบื้องต้น จนได้รับการส่งต่อ และออกเดินทางมาด้วยรถ refer ของโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลมหาสารคาม
การฟื้นฟูสภาพ หมายถึง การที่ผู้ป่วย stroke ซึ่งไม่มีภาวะที่คุกคามชีวิตแล้ว ได้รับการรักษาทาง
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการ และให้กลับมาช่วยตัวเองได้มากที่สุด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ทีม่ ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สูตรการคานวณ :
1. Door to Refer
ตัวชี้วัด : Door to Refer (ค่าเฉลี่ยระยะเวลา)
รายการข้อมูล 1 ระยะเวลารวม(นาที)ที่ผู้ป่วย Stroke มาถึงโรงพยาบาล จนถึงได้รับการส่งต่อ
รายการข้อมูล 2 จานวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการส่งต่อ
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รายการข้อมูล 1 A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย
รายการข้อมูล 2 B = จานวนครั้งของการจาหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย
ในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69)
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
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3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ
รายการข้อมูล 1 A = จานวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
Pdx = I63, I64 ที่ได้ลงรหัสการฟื้นฟูสภาพ (930, 9389)
รายการข้อมูล 2 B = จานวนผู้ป่วย stroke ที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
Pdx = I63, I64
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
2. นับจานวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการ refer
3. นับจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินและฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกราย
แหล่งข้อมูล 1. Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
2. แฟ้มรายงานประวัติผู้ป่วย
3. รายงานการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke/ข้อมูล refer back ผู้ป่วย stroke จากหน่วยบริการ
ต่างๆ
เกณฑ์การให้คะแนน : โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

หน่วย น้าหนัก
วัด
1
1. Door to Refer (ค่าเฉลี่ยระยะเวลา)
นาที
1
70
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ
1
11
3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ ร้อยละ
1
80
ฟื้นฟูสภาพ
ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562
แนวทางการประเมินผล :
ตัวชี้วัด
1. Door to Refer
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ

วิธีประเมินผล
รายงานการ
ส่งต่อผู้ป่วย
รายงาน HDC
รายงานการฟื้นฟู
ผู้ป่วย Stroke

หลักฐาน
ประกอบการ
ประเมิน
แฟ้มประวัติผู้ป่วย
รายงาน HDC
จังหวัด ข้อมูล ณ
31 ก.ค. 2562

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
60 50 40 30
9
7
5
3
85 90 95 100

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.
สต.
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 : คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired
เป้าหมาย : เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล < ร้อยละ 30 ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis
10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis screening tools)
ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score
10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)
10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic
10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
น้าหนัก : 2
คาอธิบาย :
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe
sepsis หรือ septic shock
ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกายร่วมกับมี
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (คานิยามที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypo perfusion หรือorgan dysfunction
(คานิยามที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้
ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกายร่วมกับมี
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป (คานิยามที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP
≥ 65 mmHg และ มีค่า serum lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้าเพียงพอ
แล้วก็ตาม
Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ใน
กลุ่ม hospital-acquired sepsis
กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired
sepsis เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกันทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired
sepsis ในปีถัดไป
การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะ
เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป (คานิยามที่ 3) modified
early warning score SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป (คานิยามที่ 4) ซึ่งเกณฑ์
การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ในการวินิจฉัยได้
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ของแต่ละ
โรงพยาบาล ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญ พบว่า อัตราอุบัติการณ์
มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า แนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทางานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่
ภาวะช็อก, ไตวาย การทางานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ลาดับ

เกณฑ์

1

น้าหนัก หน่วย
เกณฑ์การให้คะแนน
วัด
1 2
3
4
5
0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90

อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง
การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis
screening tools) ได้แก่ qSOFA
score, SOS score หรือ Early
warning score
2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90
ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)
3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อน
0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90
ให้ Antibiotic
4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5
0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90
ลิตร สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
เหตุผล : เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย
แนวทางการประเมินผล :
ข้อ
วิธีการประเมินผล
ที่
1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis
screening tools) ได้แก่ qSOFA score,
SOS score หรือ Early warning score
2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน
1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย)
3
4

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน
เอกสารแสดงผล
checklist ในการคัด
กรอง

เอกสารแสดงผลอัตราการ
ได้รับ Antibiotic ภายใน
1 ชั่วโมง
อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ เอกสารแสดงผลอัตราการ
Antibiotic
เจาะ Hemoculture
ก่อนให้ Antibiotic
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร เอกสารแสดงผลอัตราการ
สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณี ได้รับ IV 30 ml/kg (1.5
ไม่มีข้อห้าม)
ลิตร สาหรับผู้ใหญ่) ใน 1
ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มี
ข้อห้าม)

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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คานิยามศัพท์ประกอบการประเมินผล
คานิยามที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome) หมายถึง
1. Temperature > 38
2. Heart rate > 90 beats/min
3. Respiratory rate > 20/min หรือ PaCO2 32 mmHg
4. WBC > 12,000 mm3, < 4,000/mmmm3, หรือมี band form >10%
คานิยามที่ 2 Tissue hypo perfusion หรือ organ dysfunction หมายถึง
1. มีภาวะ Hypotension
2. ค่า blood lactate level > 2 mmo;/L (18 mg/dL)
3. Urine output < 0.5 L/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม. แม้ว่าจะได้รับสารน้าเพียงพอ
4. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 250 โดยไม่มีภาวะ Pneumonia เป็นสาเหตุ
5. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 200 โดยไม่มีภาวะ Pneumonia เป็นสาเหตุ
6. Creatinine > 2.0 mg/dL (176.8 µmol/L)
7. Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 µmol/L)
8. Platelet count < 100,000 µL
9. Coagulopathy (international normalized ratio 1.5 หรือ aPTT > 60 วินาที)
คานิยามที่ 3 qSOFA (auick SOFA) score ในการประเมิน ได้แก่
1. alteration in mental status (อาจใช้ Gasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)
2. systolic blood pressure ≤ 100 mmHg
3. respiratory rate ≥ 22/min
คานิยามที่ 4 SOS score (search out severity)
Score
3
2
1
0
1
2
3
อุณหภูมิ (ไข้)

≤ 35

35.1-36

ความดันโลหิต ≤ 80
(ค่าบน)

81-90

91-100

ชีพจร
หายใจ

≤ 40
≤ 8 ใส่เครื่องช่วย
หายใจ

ความรูส้ ึกตัว
ปัสสาวะ/วัน
ปัสสาวะ/
8 ชม.
ปัสสาวะ/
4 ชม.
ปัสสาวะ/
1 ชม.

≤ 500
≤ 160
≤ 80
≤ 20

36.1-38

38.138.4
101-180 181-199

≥ 38.5
≥ 200

ให้ยากระตุ้น
ความดัน
โลหิต
≥ 140
≥35

41-50

51-100
9-20

101-120 121-139
21-25
26-35

สับสน
กระสับกระส่าย
ที่เพิ่งเกิดขึ้น
501-999
161-319
81-159
21-39

ตื่นดี
พูดคุยรู้
เรื่อง
≥1,000
≥320
≥160
≥40

ซึมแต่เรียก
ซึมมาก
ไม่รสู้ ึกตัว
แล้วลืม ต้องกระตุ้น แม้จะกระตุ้น
ตาสลึมสลือ จึงจะลืมตา แล้วก็ตาม
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นิยามการเก็บข้อมูล
1. อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ Hemoculture ก่อนให้
Antibiotic
สูตรคานวณ = จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับการเจาะH/Cก่อนให้Antibioticx100
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้
Antibiotic
2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง หลัง
การวินิจฉัย โดยนับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)
สูตรคานวณ = จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมงx100
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
3. อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชั่วโมงแรก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับ IV fluid จานวน 1.5 ลิตร
(สาหรับผู้ใหญ่) ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังวินิจฉัย
สูตรคานวณ = จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทีไ่ ด้รับIV fluidจานวน 1.5 ลิตร ภายใน1ชั่วโมงx100
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 10.3 : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ภายใน 24
ชั่วโมง ในโรงพยาบาล (ทั้งที่ ER และ Admit)
น้าหนัก : 1
คานิยาม
ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะ
ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต
(Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death)
จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น
Triage Level 1 และ 2 (ตามเกณฑ์การคัดแยก ESI (Emergency severity index))
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต
(Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 12
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
ในปี 2562-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการ
รักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : HDC
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT
แหล่งข้อมูล : มาตรฐาน 43 แฟ้มกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล :
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ที่เสียชีวิตภายใน
24 ชั่วโมง
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
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ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
1. ระบบข้อมูล
- มี National Triage
- จัดทาคู่มือ ER
คุณภาพ และความ
ปลอดภัย (ER Safety
Goals)
- ปรับปรุงเกณฑ์
ประเมินคุณภาพระบบ
การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ECS)
- จัดทามาตรฐาน
ข้อมูลห้องฉุกเฉิน
- สื่อสารนโยบายและ
การดาเนินงานพัฒนา
ห้องฉุกเฉิน

รอบ 6 เดือน
1. ระบบข้อมูล
- จานวน รพ. F2
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
Accident ร้อยละ 40
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล
- จานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital
Safety Index ร้อยละ
40
3. ER คุณภาพ
- จานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA
unit ที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 40

รอบ 9 เดือน
1. ระบบข้อมูล
- จานวน รพ. F2 ขึ้น
ไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
Accident ร้อยละ 60
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล
- จานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital
Safety Index ร้อยละ
60
- จานวนของ
โรงพยาบาลตั้งแต่ F2
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS
คุณภาพ ร้อยละ 70
3. ER คุณภาพ
- จานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA
unit ที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 60

รอบ 12 เดือน
1. ระบบข้อมูล
- จานวน รพ. F2
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม
Accident ร้อยละ 80
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล
- จานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital
Safety Index ร้อยละ
80
3. ER คุณภาพ
- จานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA
unit ที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
วัด
อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน
1
อัตรา
วิกฤต (Level 1 และ Level 2)
ภายใน 24 ชั่วโมง

1
32

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
27 22 17

5
12
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน
เอกสารแสดงผลตัวชี้วัด
- ข้อมูล Triage ผู้ป่วย
- คู่มือ ER คุณภาพ
- ผลการประเมิน ECS
- รายงานการรักษาผู้ป่วย
วิกฤต Level 1, 2
- ข้อมูลการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level
1, 2

ประเมินระดับ
อาเภอ
ตาบล รพ.สต.


โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA
Unit ในโรงพยาบาลระดับ M1, S, A ขึ้นไป เพื่อทาหน้าที่
1.1 จัดทาสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
1.4 Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดทาข้อเสนอแนะ
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดลาดับความสาคัญ
1.6 นาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 256๒
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่ในระบบ
การบาบัดครบ ๑ ปี
ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)
ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒ : ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย (๓ month remission rate)
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. ๐๙๔ ๖๒๕ ๙๔๕๑
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางอาภรณ์ ภูมี
โทร. ๐๘๘ ๓๑๓ ๘๑๑๙
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัด
ครบตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย
(๓ month remission rate)

หน่วย
น้าหนัก
วัด
ร้อยละ
3
ร้อยละ

2

1
๑๖

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
๑๘ ๒๐ ๒๒

5
๒๔

๓๒

๓๔

๔๐

๓๖

๓๘
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ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง
๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)
เป้าหมาย : ร้อยละ ๒๐
น้าหนัก : 3
คาอธิบาย :
ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบาบัดรักษาและมีคะแนนประเมินตาม
แบบคัดกรอง บคก.กสธ.V๒ จาแนกเป็นผู้ติด (Dependence) ยาเสพติด คะแนน ๒๗ ขึ้นไป (แบบประเมิน V๒
ตามที่แนบมาด้วย)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผูต้ ิดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจบาบัด บังคับบาบัด และ
ต้องโทษบาบัด
สูตรการคานวณ : (A/B) x ๑๐๐
A : จานวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลัง
จาหน่ายจากหน่วยบริการ
B : จานวนผู้ติดยาเสพติดที่รับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ จากหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

หน่วย
น้าหนัก
วัด
ร้อยละ
3

1
๑๖

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
๑๘ ๒๐ ๒๒

5
๒๔

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)
เหตุผล : เพื่อให้การดาเนินการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
กาหนด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
ร้อยละ
๓๒
๓๘
๓๖

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่
กาหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี
(Retention Rate ๑ Year)
*******หมายเหตุ : วิธีคานวณ นามาประเมินเฉพาะผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบและติดตามได้
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

มีการลงบันทึกข้อมูลระบบบาบัดจาหน่ายและติดตาม
ครบตามจานวนผู้รับการบาบัดและบาบัดครบตาม
เกณฑ์ ตามรายงาน บสต. บันทึกการติดตามอย่างน้อย
๑ ครั้งในรอบ ๓ เดือนแรก และบันทึกในรอบ ๖ เดือน
๑๒ เดือน ครบ อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี

ดูการบันทึกข้อมูลผลการบาบัด
จาหน่าย และติดตามในรายงาน
บสต.

ประเมินระดับ
อาเภอ
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ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒ : ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย (๓ month remission rate)
เป้าหมาย : ร้อยละ ๔๐
น้าหนัก : ๒
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. ๐๙๔ ๖๒๕ ๙๔๕๑
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางอาภรณ์ ภูมี
โทร. ๐๘๘ ๓๑๓ ๘๑๑๙
คาอธิบาย :
ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบาบัดรักษา และมีคะแนนประเมิน
ตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V๒ ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน ๒-๓ และผู้เสพ (Abuse)
คะแนน ๔-๒๖
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาครบตามเกณฑ์กาหนด ได้รับการ
ติดตาม (พบตัว) และหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนแรกหลังบาบัดครบเกณฑ์ ในระบบสมัครใจบาบัด บังคับบาบัด
และต้องโทษบาบัด
สูตรการคานวณ : (A/B) x ๑๐๐
A : จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดครบตามเกณฑ์และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
๓ เดือน หลังจากบาบัดครบตามกาหนด และติดตามแล้วพบตัว
B : จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัด
ครบตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย
(๓ month remission rate)

หน่วย
น้าหนัก
วัด
ร้อยละ
2

1
๓๒

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
๓๔ ๓๖ ๓๘

5
๔๐

เหตุผล : เพื่อให้การดาเนินการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
กาหนด
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
๔๑.๕๐
๔๘.๖๑
๔๒.๘๙

ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บาบัดครบ
ร้อยละ
ตามเกณฑ์กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจาหน่าย (๓ month
remission rate)
***หมายเหตุ วิธีคานวณ นามาประเมินเฉพาะผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบและติดตามได้
แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

มีการลงบันทึกข้อมูลระบบบาบัดและ
ดูการบันทึกข้อมูลผลการบาบัด จาหน่าย
จาหน่ายและติดตามครบตามจานวนผู้รับ และติดตาม ในรายงาน บสต.
การบาบัดและบาบัดครบตามเกณฑ์ ตาม
รายงาน บสต. บันทึกการติดตามอย่างน้อย
๑ ครั้งในรอบ ๓ เดือนแรก

ประเมินระดับ
อาเภอ


แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่ รับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
ชื่อ-สกุล............................................................... อายุ

ปี

เลขประจําตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่ ............................ซอย/ถนน......................หมู่บ้าน/ชุมชน..................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .....................................................
ภูมิลําเนาเดิม (จังหวัด) ...................................................................อาชีพ.........................................................................................................
ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) วันที่คัดกรอง............................ สถานที่คัดกรอง...........................
ยาบ้า  ไอซ์ ยาอี กัญชา กระท่อม สารระเหย เฮโรอีน ฝิ่น อื่นๆ (ระบุ)..............................................
ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้และคัดกรองครั้งนี้ คือ.....................................
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

1. คุณใช้.......................บ่อยเพียงใด
2. คุณมีความต้องการ หรือมีความรู้สึกอยากใช้.......................จนทน

ไม่ได้บ่อยเพียงใด
3. การใช้........................ทําให้คณ
ุ เกิดปัญหาสุขภาพ ครอบครัว
สังคมกฎหมาย หรือการเงินบ่อยเพียงใด
4. การใช้....................... ทําให้คณ
ุ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือ
ุ เคยทําตามปกติได้บ่อยเพียงใด
ทํากิจกรรมทีค่ ณ

เพียง
ไม่เคย 1–2
ครั้ง

3
4

4
5

6
6

0

4

5

6

7

0

5

6

7

8

0

เคยแต่ก่อน 3 เดือน
ที่ผ่านมา
3

เคยในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา
6

0

3

6

5. ญาติ เพื่อน หรือคนที่รู้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์
จับผิด หรือแสดงท่าทีสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับ
การใช้..............................หรือไม่
6. คุณเคยลด หรือหยุดใช้.........................แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่
ระดับผลกระทบจากการใช้

2-3

ต่ํา*

4-26

ปานกลาง**

27+

สูง***

คุณเคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดหรือไม่
 ไม่เคย
เคย
ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อยเพียงใด
 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน
 มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วันติดต่อกัน
หมายเหตุ *อนุมานว่าเป็นผูใ้ ช้

**อนุมานว่าเป็นผู้เสพ

(สัปดาห์ละ 5–7 วัน)

2
3

ไม่เคย

ระดับคะแนน

เกือบทุกวัน

0
0

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

รวมคะแนน

เดือนละ สัปดาห์ละ
1–3 ครั้ง 1–4 ครั้ง

..........

คัดกรองโรคร่วมหรือโรคอื่น ๆ ที่สําคัญ
 การคัดกรองโรคที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น ลมชัก เบาหวาน หัวใจ
ความดัน
 การคัดกรองโรคติดต่อในระยะติดต่อ เช่น วัณโรค สุกใส งูสวัด
 การคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตใจ
-โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q) -ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (8Q)
-โรคจิต (แบบคัดกรองโรคจิต)
 การคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษยารุนแรง
-ใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
-ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
-ใช้ยานอนหลับเป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ข้อแนะนํา
 ให้การบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention)
 ให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยา 10 ชุดบริการ
 ประเมินเพิ่มเติม วางแผนและ ให้การบําบัดรักษาแบบเข้มข้น
รายบุคคล
***อนุมานว่าเป็นผู้ติด
ลงชื่อ...................................................................ผู้สัมภาษณ์
(.......................................................................................)

แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่ รับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
สิ่งทีค่ วรคํานึงถึงก่อนการทําการคัดกรอง
เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเกิดความไว้วางใจและได้คําตอบที่เป็นจริง ผู้ทําการคัดกรองควรปฏิบัติดังนี้
 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ถกู สัมภาษณ์กอ่ น โดยการชวนพูดคุยเรือ่ งทัว่ ๆ ไป สั้นๆ แสดงท่าทีที่จริงใจ เป็นมิตร
 มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ใช้ยาและสารเสพติด ไม่ตัดสินถูกผิดในคําตอบที่ไม่เห็นด้วย
 แสดงท่าทีให้เห็นว่ากําลังตัง้ ใจฟังในสิง่ ที่เขาพูด
 ไวต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผูถ้ กู สัมภาษณ์และแสดงความเห็นอก เห็นใจ
 แจ้งให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลที่ให้นี้ไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ

แนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่มผู้ป่วย
ผู้ใช้

ผู้เสพ

ผู้ติด

แนวทางการช่วยเหลือ
 การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion)
 การให้คําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice : BA) และหรือ การบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI)
จํานวน 1 - 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
 การบําบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)
หมายเหตุ : กลุ่มผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล บสต.
 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน/วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์/มัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์ (1 เดือน)
 การบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing :MI) (Motivational Enchantment
Therapy :MET) 1 – 2 เดือน
 การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) 1-2 เดือน
 จิตสังคมบําบัด ได้แก่ Modified MATRIX, จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน, จิตสังคมบําบัดในรพ.สต., คลินิกใกล้ใจ
ในชุมชน (1-2 เดือน)
 + การรักษาด้วยยา (Medication)
 การรักษาโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)
 การบําบัดแบบผู้ป่วยนอก จิตสังคมบําบัด เช่น Modified Matrix, MATRIX Program (4 เดือน),
การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) 2-4 เดือน, การบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (MET) 2-4 เดือน,
ครอบครัวบําบัด 2-4 เดือน, จิตบําบัดแนวซาเทียร์ (Satir Model) 2-4 เดือน
 การบําบัดแบบผู้ป่วยใน ได้แก่ การบําบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC),
การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) 4 เดือน -1 ปี
 + การรักษาด้วยยา (Medication)
 การรักษาโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

แนวปฏิบัติการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) สําหรับผู้ใช้หรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
(10 ชุดบริการ)
-การให้ความรู้และการฝึกทักษะการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและยาเสพติด -การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว (MMT)
-การป้องกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค
-การให้บริการรักษาด้านจิตเวชและการให้คําปรึกษาเกีย่ วกับยาเสพติด
-การแจกถุงยางอนามัย
-การให้คําปรึกษาและตรวจการติดเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ
-การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด
-การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันการเสพติดซ้ํา
-กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพือ่ น
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 12.1 : ร้อยละคะแนนผลสาเร็จในการดาเนินงานการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 12.2 : ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามแบบประเมิน
ระบบบัญชีทั้งหมด
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
โทร. 084-5174358
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญณิชา โตหนองหว้า
โทร. 081-2614714
นางประคอง โสมาบุตร
โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑ ต่อ ๒๐๔
ตัวชี้วัด
12.1 ร้อยละคะแนนผลสาเร็จในการ
ดาเนินงานการเงินการคลัง
12.2 ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชี
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด

น้าหนัก หน่วย
วัด
3
ร้อยละ
คะแนน
1
ร้อยละ

1
70

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
75 80 85

5
90

๗๕

๘๐

๙๕

๘๕

๙๐

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562
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ตัวชี้วัดที่ 12.1 : ร้อยละคะแนนผลสาเร็จในการดาเนินงานการเงินการคลัง
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
น้าหนัก : 3
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
โทร. 084-5174358
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางธัญณิชา โตหนองหว้า
โทร. 081-2614714
คาอธิบาย :
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีปัญหาทางด้านการเงินโดยมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ทาให้ขาดสภาพคล่อง
หรือมีสถานะการเงินอยู่ในระดับวิกฤติ กาหนดเป็นเกณฑ์วัดเป็น 7 ระดับ ประกอบด้วยดัชนีทางการเงิน 3
กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current
Ratio), อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และ อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio)
2) กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital :
NWC) และ รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income or EBITDA)
3) กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาทางการเงิน เป็นการคาดการณ์ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิจะ
หมดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หรือ จะหมดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน
ระดับคะแนนที่แสดงถึงการขาดสภาพคล่องหรือวิกฤติสูงสุดคือระดับ 7 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ดังนี้
1) Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน
2) Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน
3) Cash Ratio < 0.8 = 1 คะแนน
4) ทุนหมุนเวียนสุทธิติดลบ = 1 คะแนน
5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน
6) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย < ๓ เดือน = ๒ คะแนน
7) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย < ๖ เดือน = ๑ คะแนน
หน่วยบริการที่มีค่าดัชนีน้อยกว่ามาตรฐาน แสดงถึงการเข้าสู่สถานะความเสี่ยงทางการเงินและต้อง
เฝ้าระวัง ซึ่งจะมีการประเมินทุกไตรมาส
นอกจากนี้ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังหน่วยบริการยังต้องให้ความสาคัญในการ
วางแผนการใช้เงิน (Planfin) การควบคุมกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน การควบคุมค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ให้เป็นไปตามค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน การบริหารจัดการภายใน ค้นหามาตรการเพิ่ม
รายได้ และเรียกเก็บชดเชยให้ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนจัดระบบบริการผู้ป่วยในให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากที่สุด อันจะนาไปสู่สถานะด้านการเงินการคลังที่ดี ซึ่งการประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ปรับมาจาก
การประเมินของเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งได้นาประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา
ของหน่วยบริการในจังหวัดมหาสารคามมาเป็นเกณฑ์ในการกากับการทางานด้วย

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562
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หลักเกณฑ์การประเมิน : กรอบในการประเมินมี 4 ด้าน ได้แก่
1. นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม (20 คะแนน)
2. การจัดเก็บรายได้ (20 คะแนน)
3. ผลการดาเนินงาน (40 คะแนน)
4. ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน (20 คะแนน)
การประเมินจะใช้ข้อมูลไตรมาส 4/61 - ไตรมาส 3/62 ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากพื้นที่ และ
จากเว็ปไซด์ของกองเศรษฐกิจและประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คะแนนที่ได้ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
น้าหนัก หน่วย
เกณฑ์การให้คะแนน
วัด
1
2
3
4
ร้อยละคะแนนผลสาเร็จในการดาเนินงาน
3
ร้อยละ 70
75 80 85
การเงินการคลัง
คะแนน

5
90

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
4.36
4.80
4.32

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของ
ระดับ
หน่วยบริการ
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดการดาเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในแต่ละปีมีความแตกต่าง
กัน ความหมายของผลการประเมินในแต่ละปีจึงมีความแตกต่างกัน
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แนวทางการประเมินผล :
ส่วนที่ 1 นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม (20 คะแนน)
กรอบการ
ประเมิน
1. นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร/
แผนพัฒนา/
นวัตกรรม

รายละเอียดการประเมิน

แหล่งข้อมูล

คะแนน

หน่วยบริการมีนโยบาย/แผนพัฒนา/
นวัตกรรมที่ชัดเจน เช่น แผนพัฒนา
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้าง
นวัตกรรมใหม่ มีการกากับ ติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 นวัตกรรม, นวัตกรรม
หรือนวตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติ
ใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะ
ได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ
ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้
ใหม่ และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็น
ที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทาง
ปฏิบัติ ทาให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
เช่น เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือ
ให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ
- สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือ
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุง
แต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัย
มาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบ
การศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุง
พัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่าง
แพร่หลาย
- ได้มีการนามาปฏิบัติจริงใน
วงการนั้น)

1. แผนการดาเนินงานที่
ระบุกิจกรรม เป้าหมายที่
ชัดเจนทั้งด้านเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่าย เป็นราย
กิจกรรม (6 คะแนน)
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ CFO
อย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง (ไตรมาสละ 8
คะแนน) (เนื้อหาต้อง
ประกอบด้วยสถานการณ์
การเงิน/ประเด็นที่เป็น
ปัญหา/แนวทางการ
แก้ไข/รายงานผลการ
แก้ปัญหาที่มีการติดตาม
ในไตรมาสถัดๆไป เป็น
ระยะ
3. มีการใช้นวัตกรรมใน
การดาเนินงาน (มีการ
ระบุกิจกรรม/เป้าหมาย/
รายงานผลงานที่ชัดเจน)
(6 คะแนน) เช่น
โปรแกรม RCM เป็นต้น

คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ข้อ 1 ให้คะแนนตาม
ประเด็นย่อยที่ระบุไว้ด้าน
ละ (รายได้/จ่าย) 3
คะแนน รวม 6 คะแนน
(ไตรมาส 4 /61, 2-3/62
ให้คะแนนเต็มทุกรพ./
ไตรมาส 1/62 คะแนน
ตามผลงานจริง)
ข้อ 2 ให้คะแนนตาม
เนื้อหา 4 ประเด็นๆละ 2
คะแนน (รวม 8 คะแนน/
ถ้าไม่มีรายงานการประชุม
= 0 คะแนน
(ไตรมาส 4/61-3/62)
ข้อ 3 ให้คะแนนตามที่ระบุ
ประเด็นๆละ 2 คะแนน/มี
ประเด็นแต่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 1 คะแนน/ไม่มี
กิจกรรม 0 คะแนน

ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส
4/61 - ไตรมาส 3/62)
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ส่วนที่ 2 การจัดเก็บรายได้ 20 คะแนน
วิธีการประเมินผล
หลักฐานประกอบการประเมิน
1. หน่วยงานมีศูนย์จัดเก็บรายได้/
คาสั่ง/มีผัง (Flow chat)/แนวทางใน
การบริหารจัดการลูกหนี้ (ค่ารักษา)
ที่ชัดเจน (20 คะแนน)
- มีทั้งศูนย์จัดเก็บรายได้และ
แนวทางการจัดเก็บรายได้ชัดเจน
- ตรวจสอบผังหรือแผนภูมทิ ี่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรครบทุกสิทธิ
(ขรก.กรมบัญชีกลาง, บัตรทอง,
ประกันสังคม, พรบ., ต่างด้าว,
อปท.)

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.


1. หน่วยงานมีศูนย์จัดเก็บรายได้
(2 คะแนน)/คาสั่ง (2 คะแนน)/แนว
ทางการจัดเก็บรายได้ชัดเจน (2 คะแนน)
รวม 6 คะแนน
- มีครบถ้วน ข้อละ 2 คะแนน
- มีไม่ครบถ้วน 1 คะแนน
- ไม่มี 0 คะแนน
2. ผัง/แผนแผนภูมิที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรครบทุกสิทธิ (ขรก.กรมบัญชีกลาง,
บัตรทอง, ประกันสังคม, พรบ., ต่างด้าว,
อปท.) 7 สิทธิละ 2 คะแนน/ไม่มีแต่ละ
สิทธิ = 0 คะแนน รวม 14 คะแนน
ตั้งแต่ไตรมาส 4/61-3/62
ส่วนที่ 3 ผลผลิตจากการดาเนินงาน 40 คะแนน
กรอบการ
รายละเอียดการประเมิน
แหล่งข้อมูล
คะแนน
ประเมิน
3. ผลผลิต 3.1 การบริหารและควบคุม
https://dhes.moph.go.
คะแนนเต็ม 2 คะแนน
จากการ
แผนการเงิน (Planfin)
th/pcs/ ณ ไตรมาส 4/61 ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน
ดาเนินงาน
3.1.1 ผลต่างหมวดรายได้ - 3/62
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน
รวม ± ไม่เกิน ร้อยละ 5
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน
3.1.2 ผลต่างค่าใช้จ่ายรวม
± ไม่เกิน ร้อยละ 5
3.2 ผลต่างรายได้และค่าใช้จ่าย https://hfo62.cfo.in.th
คะแนนเต็ม 1 คะแนน
(EBIDA) เป็นบวก
ณ ไตรมาส 4/61-3/62
ผ่านเกณฑ์ = 1 คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์ = 0 คะแนน
3.3 กาไรสุทธิ (มีค่าเสื่อมฯ)
https://hfo62.cfo.in.th
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
(NI+Depreciation) เพิ่มขึ้น
ไตรมาส 4/61 กับ
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ไตรมาส 4/60
= 5 คะแนน
ไตรมาส 1/62 กับ
- เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 10
ไตรมาส 1/61
ให้คะแนนตามสัดส่วนการเพิ่ม
ไตรมาส 2/62 กับ
จริง
ไตรมาส 2/61
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน
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กรอบการ
ประเมิน

รายละเอียดการประเมิน
3.4 ทุนสารองสุทธิ (NWC)
เพิ่มขึ้น

3.5 เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุน
กับกลุ่มโรงพยาบาลขนาด
เดียวกัน (ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล)
3.5.1 P14 ต้นทุนยา
3.5.2 P15 ต้นทุน
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์
3.5.3 P151 ต้นทุนวัสดุ
ทันตกรรม
3.5.4 P16 ต้นทุนวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
3.5.5 P23 วัสดุใช้ไป

แหล่งข้อมูล

คะแนน

https://hfo62.cfo.in.th
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ไตรมาส 4/61 กับ
ไตรมาส 4/60
ไตรมาส 1/62 กับ
ไตรมาส 1/61
ไตรมาส 2/62 กับ
ไตรมาส 2/61
https://dhes.moph.go.
th/hgr/ เปรียบเทียบ
ข้อมูล
ไตรมาส 4/61 กับ
ไตรมาส 4/60
ไตรมาส 1/62 กับ
ไตรมาส 1/61
ไตรมาส 2/62 กับ
ไตรมาส 2/61

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป
= 5 คะแนน
- เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 10
ให้คะแนนตามสัดส่วนการเพิ่ม
จริง
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน

3.6 การบริหารต้นทุนบริการ https://hfo62.cfo.in.th
แบบ Quick Method OP และ ณ ไตรมาส 4/61-3/62
IP (ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล)
3.7 สัดส่วนของต้นทุนบริการ
ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล
(ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล)

https://hfo62.cfo.in.th
ณ ไตรมาส 4/61-3/62

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน

คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ = 1 คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์ = 0 คะแนน
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กรอบการ
ประเมิน

รายละเอียดการประเมิน

แหล่งข้อมูล

คะแนน

3.8 รายได้เพิ่มขึ้น ดังนี้
3.8.1 P05 รายได้จาก
EMS
3.8.2 P06 รายได้ค่ารักษา
เบิกต้นสังกัด (ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.)
3.8.3 P07 รายได้ค่ารักษา
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
3.8.4 P08 รายได้
ประกันสังคม
3.8.5 รายได้รวม
3.9 สถานะการเงิน ประเมิน
สถานะการเงินของหน่วยบริการ
ตามเกณฑ์กลางของกระทรวง

https://dhes.moph.go.
th/hgr/เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูล
ไตรมาส 4/61 กับ
ไตรมาส 4/60
ไตรมาส 1/62 กับ
ไตรมาส 1/61
ไตรมาส 2/62 กับ
ไตรมาส 2/61

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน

https://hfo62.cfo.in.th
ณ ไตรมาส 4/61-3/62

3.10 Productivity ที่ยอมรับ
ได้
3.10.1 อัตราครองเตียง
(อัตราตามเตียงจริง ≥ 80%)
3.10.2 CMI (ไม่น้อยกว่า
ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาล)
รพศ. A = 1.6
รพท. S = 1.2
รพท. M1 = 1.0
รพช. M2 = 0.8
รพช. F1-F3 = 0.6
3.11 ความเหมาะสมของอัตรา
การ Admit น้อยกว่า 1 วัน
(ยกเว้น Refer และ Dead)

https://hdcservice.moph.g
o.th/hdc
ณ ไตรมาส 4/61-3/62
รพ.กุดรังและรพ.ชื่นชม
ไม่ประเมิน

คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ระดับ 0 = 2 คะแนน
ระดับ 1 - 3 = 1 คะแนน
ระดับ 4 - 7 = 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน

สปสช.
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
รพ.กุดรังและรพ.ชื่นชม
- ไม่เกินร้อยละ 5 = 5 คะแนน
ไม่ประเมิน
- มากกว่า ร้อยละ 5 ให้คะแนน
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 ตามสัดส่วนจริง
3.12 การบริหารจัดการภายใน https://hfo62.cfo.in.th
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
3.12.1 ประสิทธิภาพการ ณ ไตรมาส 4/61-3/62 ผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ = 5 คะแนน
ทากาไรจากการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ = 4 คะแนน
(Operating Margin)
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 3 คะแนน
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กรอบการ
ประเมิน

รายละเอียดการประเมิน
(≥ ค่ากลาง)
3.12.2 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (Return on
Asset) (≥ ค่ากลาง)
3.12.3 ประสิทธิภาพการ
ชาระหนี้ (ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน
การชาระหนี้) Average
Payment Period
ถ้า Cash Ratio น้อยกว่า 0.8
และ Average payment Period
< 180 วัน หรือ ถ้า Cash Ratio
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 และ
Average payment Period <
90
3.12.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน
การเรียกเก็บหนี้ UC (Average
Collection Period) ≤ 60 วัน
3.12.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ในการเรียกเก็บหนี้ CSMBS
(Average Collection Period)
≤ 60 วัน
3.12.6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ในการเรียกเก็บหนี้ SSS
(Average Collection Period)
≤ 60 วัน
3.12.7 การบริหารสินค้า
คงคลัง (Inventory
Management) ≤ 60 วัน

แหล่งข้อมูล

คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์0-2ข้อ = 0 คะแนน
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ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน 20 คะแนน
กรอบการ
รายละเอียดการประเมิน
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
4. ผลลัพธ์จาก 4.1 ผลคะแนนรวมในส่วนที่
สรุปผลข้อมูลด้านที่ 2
การดาเนินงาน 3 มีการพัฒนาดีขึ้นอย่าง
โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ไตรมาส 4/61 กับ ไตรมาส 4/60
ต่อเนื่อง

ไตรมาส 1/62 กับ ไตรมาส 1/61
ไตรมาส 2/62 กับ ไตรมาส 2/61
ไตรมาส 1/62 กับ ไตรมาส 4/61
ไตรมาส 2/62 กับ ไตรมาส 1/61

4.2 อัตราความครอบคลุม
การมีหลักประกันสุขภาพ
ของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
99.92

ตรวจสอบจากโปรแกรมข้อมูล
การบริการ hosxp หรือ
โปรแกรมอื่น
ณ ไตรมาส 4/61-3/62

คะแนน
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้น
ไป = 15 คะแนน
- เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ
10 ให้คะแนนตามสัดส่วน
การเพิ่มจริง
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ความครอบคลุม ร้อยละ
99.92 ขึ้นไป 5 คะแนน
หากต่ากว่าร้อยละ
99.92 จัดคะแนนตาม
สัดส่วนผลงานจริง
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ตัวชี้วัดที่ 12.2 : ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามแบบประเมินระบบบัญชี
ทั้งหมด
เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิทวัส ละอองทอง
นางวนิดา จันทเดช
โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางประคอง โสมาบุตร
โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑ ต่อ ๒๐๔
คาอธิบาย :
คุณภาพระบบบัญชีตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ตรงตามแบบประเมินระบบบัญชีทั้งหมด
หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยรับตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับอาเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลจังหวัด
มหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สูตรคานวณตัวชี้วัด : จานวนคะแนนรวมที่ตรวจได้ x ๑๐๐
จานวนคะแนนรวมตามแบบประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
วัด
1
ร้อยละ

1
๗๕

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
๘๐ ๘๕ ๙๐

ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด
เหตุผล : เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดจัดทาระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

รายการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

คะแนนแบบ
ตรวจทาน

5
๙๕

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๗๕
๘๐
๘๕

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบจากงบทดลอง

หลักฐานประกอบการประเมิน
งบทดลองและทะเบียนคุมหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินระดับ
จังหวัด
อาเภอ กลุ่มงาน
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๑๙๓
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เป้าหมาย : ระดับ ๕
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๓๔๑๗ ๐๘๖๐
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. ๐๘ ๑๖๗๐ ๗๔๖๒
นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. ๐๘ ๕๖๐๙ ๑๑๐๑
คาอธิบาย :
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ (1) สานัก/กองในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จานวน 13 สานัก/กอง (2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76
แห่ง (3) สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 แห่ง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด
5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ โดย
ดาเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร จานวน 13 ข้อคาถาม และทบทวนทุกปี
2. ดาเนินการภาคบังคับในปี 2561- 2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 ปีละ 6 หมวด
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินการหมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และ
หมวด 5
พ.ศ.
ภาคบังคับ
2561 หมวด 1, หมวด 5 (Maintain)
2562 หมวด 2, หมวด 4
2563 หมวด 3, หมวด 6
2564 หมวด 1- 6
2565 หมวด 1- 6
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3. นาโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement : OFI) 3 ลาดับแรก ที่ได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์ในหมวดที่ดาเนินการมาจัดทาแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน
4. จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการตามเกณฑ์หมวด 7 โดยกาหนดตัวชี้วัดบังคับ
หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการดาเนินงาน และให้กาหนดตัวชี้วัดขึ้นมาเอง หมวดละ 3 ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับ OFI พร้อมจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
5. ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
6. รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อรายงานไปยังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
7. ติดตาม ตรวจประเมินผลการดาเนินงาน โดยทีมตรวจประเมิน (Auditor) สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ เขตสุขภาพที่ 7/ ผู้ตรวจประเมินภายนอก
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award
: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
นาไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุม ทั้ง 7 ด้าน/หมวด คือ
1. การนาองค์การ เป็นการประเมินการดาเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม
ความคาดหวังในผลการดาเนินการ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอานาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการกาหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของ
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการกาหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์การ
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
6. การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการการให้บริการ และกระบวนการอื่น
ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ
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7. ผลลัพธ์การดาเนินการ เป็นการประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ
เกณฑ์เป้าหมาย :
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ปีงบประมาณ 2562
ระดับ 5
(ร้อยละ 100)

ปีงบประมาณ 2563
ระดับ 5
(ร้อยละ 100)

ปีงบประมาณ 2564
ระดับ 5
(ร้อยละ 100)

ปีงบประมาณ 2565
ระดับ 5
(ร้อยละ 100)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ ครบ 13 คาถาม
มีผลประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain)
หมวด 1 และหมวด 5
จัดทาแผนพัฒนาองค์การหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)
จัดทาตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (บังคับหมวดละ 2 ตัวชี้วัด และกาหนด
เองหมวดละ 3 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI) พร้อมจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
Template)
มีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 2 และหมวด 4 และรายงาน
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 (จานวน 10 ตัวชี้วัด)

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562

๑๙๖
เหตุผล :
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของ ส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ระดับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60
๒๕61
๒๕62
ระดับ 5

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

มีเอกสารแสดง
การดาเนินการพัฒนาองค์กรตามตัวชี้วัด ดังนี้
การดาเนิน การ
- แบบฟอร์ม 1 สรุปการส่งรายงาน
พัฒนาองค์กรตาม
- แบบฟอร์ม 2ก. ลักษณะสาคัญองค์การแบบย่อ
เกณฑ์คุณภาพการ 1 หน้า (one page)
บริหารจัดการ
- แบบฟอร์ม 2ข. ลักษณะสาคัญองค์การแบบเต็ม
ภาครัฐ (PMQA) (ไม่เกิน 10 หน้า)
- แบบฟอร์ม 3ก. การประเมินองค์กรตามแนว
ทางการตอบ ADLI และจุดแข็ง/จุดอ่อน
- แบบฟอร์ม 3ข. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
โอกาสในการปรับปรุง พร้อมคะแนน
- แบบฟอร์ม 3ค. การจัดลาดับโอกาส ในการ
ปรับปรุง
- แบบฟอร์ม 4 การประเมินคะแนนคุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐตามแบบประเมินตนเอง
(Self-Assessment) หมวด 2 และ หมวด 4
และการแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- แบบฟอร์ม 5 การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 2 และ

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.


คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562

๑๙๗
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.

หมวด 4 (อย่างน้อยหมวดละ 1 แผน)
- การดาเนินการและผลการพัฒนาองค์กร และ
การประเมินผลตัวชี้วัดในหมวด 2 และหมวด 4
โดยเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
วิธีการ
ระดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเมินผล คะแนน
๑
จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ ครบ 13 คาถาม
เกณฑ์การให้คะแนน
0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน
5 คาถาม
7 คาถาม
9 คาถาม
11 คาถาม 13 คาถาม
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คาถาม ต่อ 0.2 คะแนน (Interval)
๒
มีผลประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 1 และหมวด 5
เกณฑ์การให้คะแนน
หมวด
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมวด 2
5
7
9
11
13
คาถาม
คาถาม
คาถาม
คาถาม
คาถาม
หมวด 4
6
8
10
12
14
คาถาม
คาถาม
คาถาม
คาถาม
คาถาม
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คาถาม ต่อ 0.1 คะแนน (Interval)
๓
จัดทาแผนพัฒนาองค์การหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)
พ.ศ.
เกณฑ์การให้คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
2562
มีแผน 1 หมวด
มีแผน 2 หมวด
๔
จัดทาตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (บังคับหมวดละ 2 ตัวชี้วัด และ
กาหนดเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI) พร้อมจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template)

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562

๑๙๘
วิธีการ
ระดับ
ประเมินผล คะแนน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
หมวด

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมวด 2 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
หมวด 4 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ต่อ 0.1 คะแนน (Interval)
มีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 2 และหมวด 4 และรายงาน
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 (จานวน 10 ตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระยะเวลา
0.5 คะแนน
1 คะแนน
รอบ 3 เดือน ส่งหลังวันที่ 21 ธ.ค. 61
ส่งภายในวันที่ 21 ธ.ค. 61
รอบ 6 เดือน ส่งหลังวันที่ 22 มี.ค. 62
ส่งภายในวันที่ 22 มี.ค. 62
รอบ 9 เดือน ส่งหลังวันที่ 21 มิ.ย. 62
ส่งภายในวันที่ 21 มิ.ย. 62
รอบ 12 เดือน ส่งหลังวันที่ 20 ก.ย. 62
ส่งภายในวันที่ 20 ก.ย. 62
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลคะแนนรอบ 3 เดือน + รอบ 6 เดือน + รอบ 9 เดือน + รอบ 12 เดือน
4
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๑๙๙
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อตัวชี้วัด
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA) ของผู้บริหาร
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ ส่วนราชการลงสู่ระดับบุคคล
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง/ประเทศ
จานวนองค์ความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)
ตัวชี้วัดเลือก (ที่สอดคล้องกับ OFI)

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 256๒
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA
ขั้น 3
เป้าหมาย : ระดับ 5
น้าหนัก : 4
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทร. 089-9442510
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสุมาลี ใหม่คามิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔
คาอธิบาย :
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามาทบทวน
เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
สาหรับรพ. F3 ใช้เกณฑ์ประเมินการขึ้นทะเบียนของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สูตรการคานวณ : ให้คะแนนจากระดับความสาเร็จที่ดาเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕
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โดยที่ : สาหรับโรงพยาบาลระดับ S M2 F1 F2
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA
๒
โรงพยาบาลมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง
๓
โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA
๔
โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้ ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
๕
โรงพยาบาลผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3 และไม่หมดอายุการรับรอง
เงื่อนไข ระดับ 5 ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ ข้อมูลการรับรองจากเว็บไซต์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดยที่ : สาหรับโรงพยาบาลระดับ F3
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช.
๒
โรงพยาบาลมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง
๓
โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช.
๔
โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการของ สปสช. พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ ปฏิบัติตามมาตรฐานได้
ครบถ้วน
๕
โรงพยาบาลผ่านการประเมินเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช.โดยไม่มีเงื่อนไข
เหตุผล : 1. ตอบสนองตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 256๒ ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
2. เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนได้เข้าถึงหน่วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

โรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3

แห่ง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
11
11
11

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ระดับ 5

ข้อมูลการรับรองจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หลักฐานการ คาสั่ง แผนงาน โครงการ รายงานการ
ประชุม รายงานสรุปกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาล

ระดับ 1-4

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 256๒
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
น้าหนัก : 6
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย
จำนวน ๖ ตัวชีว้ ัด ได้แก่
15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการดาเนินงาน ใน
ระดับดีมากขึ้นไป
15.3 ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล
15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี
15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี
โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วย น้า
วัด หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน
15.1.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
ร้อยละ 0.6 ๓.๐๕ ๒.๘ ๒.๕๕ ๒.๓ ๒.๐๕
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
15.1.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 0.4 ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0
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ตัวชี้วัด
15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ดาเนินงาน ในระดับดีมากขึ้นไป
15.3 ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการ
ดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพใน
โรงพยาบาล
15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันได้ดี
15.4.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมได้
15.4.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงควบคุมได้
15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

หน่วย น้า
วัด หนัก 1
ร้อยละ 1 <60
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
60 70 80

5
85

ร้อยละ

50

55

60

65

70

ร้อยละ 0.5

๑๐

๑5

๒0

๒5

๓๐

ร้อยละ 0.5

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

ร้อยละ

1

80

82.5

85

87.5

90

ร้อยละ

1

46

51

56

61

66

1
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ตัวชี้วัดที่ 15.1 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
เป้าหมาย : ๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓0
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี
โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔
คาอธิบาย :
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100–125
mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ
โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (อัตราประชากร
กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดัน
โลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ
ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ใน
ปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์* และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจความ
ดันโลหิตซ้าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม. หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน **หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วภายใน 6 เดือน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย :
1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สูตรการคานวณ :
1. (A/B) x 100
สูตรคานวณตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
A = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
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2. (C/D) x 100
สูตรคานวณตัวชี้วัด อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
C = จานวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน
D = จานวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2562
เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
หน่วย
วัด
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

น้า
หนัก
0.6

เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๓.๐๕ ๒.๘ ๒.๕๕ ๒.๓ ๒.๐๕

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต ร้อยละ 0.4 ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0
ที่มา : ข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑
เหตุผล : 1. เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

๓๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕
๒. ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒.๘๑
๒.๘๘
๓.๐๖
-

-

๕๐.๖๗

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดที่ 15.2 : ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการดาเนินงาน
ในระดับดีมากขึ้นไป
เป้าหมาย : สถานบริการสาธารณสุขได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน (เกณฑ์การให้คะแนนรวม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน มาจากการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 50 คะแนน และการประเมินผลลัพธ์
ตัวชี้วัดบริการ 50 คะแนน)
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี
โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔
คาอธิบาย :
การดาเนินงาน NCD Clinic Plus เป็นแนวทางการประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาโดยใช้หลักการ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA โดยในปี 2562 ได้มีบูรณาการร่วมกับงาน
คลินิกชะลอไตเสื่อม เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และลดความซ้าซ้อนของการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ; ผลลัพธ์การให้บริการและผลลัพธ์การดูแลรักษา จานวน 11
ตัวชี้วัด ได้แก่
๒.๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐)
๒.๒ ร้อยละ ๔๐ ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐)
๒.๓ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg (มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ ๖๐)
๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)] ลดลงจาก
งบประมาณที่ผ่านมา (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐)
๒.๕ ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน (น้อยกว่าร้อยละ ๒)
๒.๖ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕)
๒.๗ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐)
๒.๘ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐)
๒.๙ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงทีม่ ี CVD Risk ≥ 20% ในช่วงไตรมาส 1, 2
และมีผล CVD Riskลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐)
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๒.๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐)
๒.๑๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 1-4 และได้รับยา
ACEi/ARB (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐)
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการดาเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย
1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1
3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3
สูตรคานวณ การคิดคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562
คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) และผลลัพธ์ตวั ชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
สรุปผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus = ข้อ ๑ (๕๐) + ข้อ ๒ (๕๐) = ๑๐๐ คะแนน
ผลการประเมิน
ส่วนที่ 1 การประเมิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD
Clinic Plus (50 คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
 ดีเด่น (85 – 100 คะแนน)
 ดีมาก (80 – 84 คะแนน)
 ดี (70 – 79 คะแนน)
 พื้นฐาน (60 – 69 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD
Clinic Plus (50 คะแนน)

 ต่ากว่าพื้นฐาน (< 60 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน
NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ดาเนินงาน ในระดับดีมากขึ้นไป
(คู่มือการดาเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒)

หน่วยวัด น้าหนัก
คะแนน

1

๑
<60

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
60 70 80

๕
85

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การดาเนินงาน NCD Clinic Plus
เหตุผล : โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต และเป็นภาระโรคอันดับหนึ่งของประเทศไทย จาก
รายงานภาระโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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มากกว่า ๓ แสนคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อถึงร้อยละ
๗๕ ของการเสียชีวิตทั้งหมด (๓๔๙,๐๙๐ คน) ซึ่งพบว่าคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงมากถึงประมาณ ๑๔ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การกินหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้น้อย การมีกิจกรรมทางกายน้อย
ภาวะเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีภาวะอ้วน ระดับ
น้าตาล และไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ หากอาการของโรครุนแรงมากขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตามมา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินการดาเนินงาน NCD คะแนน
๕๓.๘๕
Clinic Plus
- ระดับพื้นฐาน
- ระดับดี
๗.๗๐
- ระดับดีมาก
๖๑.๕๔
- ระดับดีเด่น
๓๐.๗๖
แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
ดาเนินงาน NCD Clinic Plus
- ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus

หลักฐาน
ประเมินระดับ
ประกอบการประเมิน อาเภอ ตาบล รพ.สต.
ฐานข้อมูล HDC
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ตัวชี้วัดที่ 15.3 : ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล
เป้าหมาย : ร้อยละ 60
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-6259451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิตยา โพกลาง
โทร. 087-2254584
คาอธิบาย :
คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยบริการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้ครบทุกระยะและเป็นการ
ส่งเสริมป้องกันการชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกันและจัดการโรค)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพวัดจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการคัดกรอง CKD
2. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM ที่ ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
3. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่ควบคุมระดับ BP ได้
4. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่การได้รับยา ACE-I/ARB
5. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละความสาเร็จ หมายถึง ความสาเร็จในการดาเนินงาน CKD Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยมีการ
ดาเนินงานทั้ง 2 ส่วนประกอบรวมกัน ต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
เกณฑ์เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการดาเนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล

2562
ร้อยละ 60

2563
ร้อยละ 65

2564
ร้อยละ 70

วัตถุประสงค์ :
เพื่อการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการพัฒนางานเพื่อ
ชะลอและลดจานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้
แหล่งข้อมูล :
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม, HDC และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินเชิงคุณภาพของการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ (อ้างอิงจาก
เกณฑ์ คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ สานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนความสาเร็จในการดาเนินงาน
คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล

น้าหนัก
1

1
50

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
55
60
65

5
70

ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ (50 คะแนน)
องค์
คะแนน
กิจกรรม
ประกอบ
(ร้อยละ)
1
ทิศทางและนโยบาย
6
1.1 ทิศทาง/นโยบาย/เป้าประสงค์รวมถึงการสื่อสารทิศทางนโยบาย เป้าประสงค์ในการ (1.5)
ดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ไปยังผู้มีส่วนร่วม/หน่วยงานทุกระดับ
1.2 องค์กรมีการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคลินิกชะลอไตเสื่อม
(1.5)
คุณภาพ
1.3 องค์กรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของคลินิกชะลอไตเสื่อมในการดาเนินงาน
(1.5)
1.4 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
(1.5)
2

3

ระบบสารสนเทศ
2.1 ระบบข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ได้
อย่างทันถ่วงที
2.2 ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงเพื่อการให้บริการต่อเนื่องในเครือข่าย และสามารถเชื่อมโยง
กับ Data center ของจังหวัด/อาเภอ
2.3 การใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม
2.4 ระบบการสอบทวนความถูกต้องของข้อมูล

8
(2.0)

การปรับระบบและกระบวนการบริการ
3.1 การบริการคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และการประเมินระยะของโรค
3.2 การปรับรูปแบบบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อม
3.3 การให้ความรู้ที่จาเป็นต่อผู้ป่วย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.4 ผู้ประสานงาน System Manager ร่วมกับทีมสหสาขา
3.5 ทีมสหสาขาในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรังของคลินิกชะลอไตเสื่อม
3.6 เครือข่ายร่วมดูแล ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรัง
3.7 ระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน Home health care

16
(2.0)
(2.0)
(2.0)
(2.0)
(2.0)
(2.0)
(2.0)

(2.0)
(2.0)
(2.0)
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องค์
ประกอบ

กิจกรรม
3.8 การประเมินติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา

4

5

6

คะแนน
(ร้อยละ)
(2.0)
(2.0)

ระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง
4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมทักษะในการจัดการตนเองที่เหมาะสมร่วมกับทีมสหสาขา
4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษาและการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเองร่วมกันกับภาคีสังคม
4.4 สื่อและ/หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ

8
(2.0)
(2.0)

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ให้บริการ
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่จัดทาขึ้นตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับประเทศ
5.2 ระบบการประสานงานให้คาปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการระบบกับผู้
ให้บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข

8
(4.0)

การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน
6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน (เช่น การลดเค็ม
การใช้ยา NSAIDs และการใช้ยาแผนโบราณที่เหมาะสม)
6.2 สนับสนุนนโยบายแผนการดาเนินงานที่เอื้อต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน

4
(2.0)

(2.0)
(2.0)

(4.0)

(2.0)
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพ วัดจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จานวน 5 ตัว โดยใช้แหล่งข้อมูล HDC (50 คะแนน)
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับ
การคัดกรอง CKD

ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM
ที่ ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี

ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM
ที่ ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (ต่อ)

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย CKD Stage 1-4 ที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD Stage 1-4 ที่การ
ได้รับยา ACE-I/ARV

ระดับผลงาน
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
15
20

ระดับคะแนนตามผลงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
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ตัวชี้วัด

ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการ
ลดลงของ eGFR ได้ตามเป้า

ระดับผลงาน
25
30
35
40
45
50
55
60
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70

ระดับคะแนนตามผลงาน
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ตัวชี้วัดที่ 15.4 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี
เป้าหมาย : โรคเบาหวานควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓0
: โรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 09-4625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี
โทร. 0๙-๓๕๔๓-๓๒๗๔
คาอธิบาย :
ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg%
ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค
ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับ
โรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และควบคุมไม่
เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สาหรับในปี 2560
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)
สูตรการคานวณ :
1. สูตรคานวณตัวชี้วัด (เบาหวาน)
(A/B) x 100
A = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
B = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. สูตรคานวณตัวชี้วัด (ความดันโลหิตสูง) (C/D) x 100
C = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
D = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
๑. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้
๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก

๑
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๑5 ๒0 ๒5

๕
๓๐

๔๐

๕๐

๑. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ร้อยละ
0.5
สามารถควบคุมได้
๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
ร้อยละ
0.5
๓๐ ๓๕
สูงที่สามารถควบคุมได้
เหตุผล : 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี

๔๕

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมได้
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
13.21
14.17
๑๕.๙๑
(ข้อมูล ณ ๑ ต.ค.๖๑)
37.63
44.75
๕๔.๒๙
(ข้อมูล ณ ๑ ต.ค.๖๑)

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
๑. การประเมินตามเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ (PLUS)
- ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus
๒. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
๓. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

หลักฐาน
ประกอบการ
ประเมิน
ใช้ฐานข้อมูล
HDC กระทรวง
สาธารณสุข

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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ตัวชี้วัดที่ 15.5 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔
คาอธิบาย :
ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
หมายเหตุ : รหัส ICD 10 ที่จะนามาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10.-E14. ร่วมกับ
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15)
อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียน
Type area 1 และ 3 หมายถึง
1.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี Type
area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอาศัยอยู่จริง
1.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี Type
area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ : (A/B) x 100
A = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนามาประเมิน CVD Risk ได้แก่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
B = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนามาประเมิน CVD Risk ได้แก่
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1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด
ร้อยละ

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
80 82.5 85 87.5 90

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
1
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
เหตุผล : เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)

ร้อยละ

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของ
สถานบริการสาธารณสุข
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูล
HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงสูง
มาก (≥30%) หลังเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
สานักงานป้องกันควบคุมโรค

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๓๔.๒๕
๘๗.๒๐
๙๐.๒๗

หลักฐานประกอบ
ประเมินระดับ
การประเมิน
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
ฐานข้อมูล HDC

กระทรวงสาธารณสุข
เทียบกับค่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 15.6 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
เป้าหมาย : ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-6259451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิตยา โพกลาง
โทร. 087-2254584
คาอธิบาย :
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr หมายถึง ผล
ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่คานวณจาก serumcreatinine ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic method และ
คานวณโดยใช้สมการ CKD-EPI ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr หมายถึง ค่า eGFR ของผู้ป่วยที่มีการตรวจ
creatinine ≥ 2 ค่า ใน 1 ปี และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 หากมีค่า eGFR ๑ ค่า ใน ๑ ปี จะไม่นามาประเมิน
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น
N183-N184, (N189 ที่มี ๖๐ > eGFR ≥ ๑๕) หรือ (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12,
*I13, * I15) ที่มี ๖๐> eGFR ≥ ๑๕) และมีการคานวณ eGFR (LABTEST 15) และสัญชาติไทย (File
PERSON : สัญชาติไทย รหัส ๐๙๙) เท่านั้น
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการ เปลี่ยนแปลง < 4
B = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
เกณฑ์การให้คะแนน
วัด
1
2
3
4
5
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
1
ร้อยละ 46
51 56 61 66
2
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m /yr
เหตุผล : เพื่อใช้ประเมินผลสาเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่
เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆ มาตรการรวมกัน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73 m2/yr

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
65.62
58.99
64.20

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
อัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr

หลักฐาน
ประกอบการ
ประเมิน
ฐานข้อมูล HDC

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Prevention Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
เป้าหมาย : 1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี
2558-2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
น้าหนัก : 6
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. 094-625-9451
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
โทร. 095-663-0041
คาอธิบาย :
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบ
ของหน่วยบริการนั้นๆ (ขึ้นชื่อตามทะเบียนราษฎร์) ที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap-smear หรือ VIA
การคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-7๐ ปี ในปี พ.ศ.2562 สามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และผ่านการประเมินผลดังกล่าว จาก
อาสาสมัครประจาหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไป
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี 2558-2562 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80)
= ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562 × 100
จานวนกลุ่มเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ 2558
ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
= ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2562 × 100
จานวนกลุ่มเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ 2562
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก หน่วย
วัด
4
ร้อยละ

1
40

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
50 60 70

5
80

1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(สะสม ปี 2558-2562 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่
2
ร้อยละ 50
60 70 80 90
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี
2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
เหตุผล : เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ เป็น PA (Performance Agreement) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับจังหวัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ

หน่วยวัด

1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี
2558-2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80)

ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
31.58
40.93
50.84
73.56

71.95

87.50

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
๑. ร้อยละผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(สะสม ปี ๕๘-๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)

หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
จากฐานข้อมูล HDC
กระทรวงสาธารณสุข

๒. ร้อยละผลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)

จากฐานข้อมูล HDC
กระทรวงสาธารณสุข

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Prevention Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ตัวชี้วัดที่ 17.1 : ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ตัวชี้วัดที่ 17.2 : ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้าดี
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี
โทร. 086 234 6335
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ
โทร. 081 964 7879
2. นางศิริมา วิริยะ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสาวนิศาชล เสนาคา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วย น้าหนัก
วัด
ร้อยละ
3
คะแนน

ร้อยละคะแนนความสาเร็จของ
อาเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ร้อยละคะแนนความสาเร็จของ
ร้อยละ
อาเภอจัดการสุขภาพในการ
ดาเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัดกรอง
ผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์
และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี

2

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100

50

60

90

70

80
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ตัวชี้วัดที่ 17.1 : ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
น้าหนัก : 3
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี
โทร. 086 234 6335
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ
โทร. 081 964 7879
คาอธิบาย :
ตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
หมายถึง ตาบลที่มีการดาเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี ใน 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ตาบลมีการดาเนินการออกและบังคับใช้
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจาย
เชื้อในสิ่งแวดล้อม คน ปลา ตาบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศกกษาธิการ
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชน
อายุ 15 ปีขก้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกรายที่ตรวจ
พบพยาธิ
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีในประชาชนอายุ 40 ปี
ขก้นไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้าดี ดาเนินการส่งต่อเพื่อรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้าดี และให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ตาบลมีการดาเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีแก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนความสาเร็จของ
อาเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

หน่วย น้าหนัก
วัด
ร้อยละ
3
คะแนน

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100

เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อๆ ละ 20 คะแนน การให้คะแนนโดยกาหนดพื้นที่การ
ประเมิน ดังนี้
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เกณฑ์การประเมินสาหรับพื้นทีด่ าเนินงาน ปี 2562 จานวน 1 ตาบล โดยอาเภอที่มีพื้นที่ดาเนินการ
มากกว่า 1 ตาบล จะทาการสุ่มประเมิน กาหนดเป็นคะแนนความสาเร็จ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ลาดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี และมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ดังนี้
1.1 มีคาสั่งฯ ระดับอาเภอ
ได้ 5 คะแนน
1.2 มีคาสั่งฯ ระดับตาบล
ได้ 5 คะแนน
1.3 มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน ได้ 5 คะแนน
1.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคฯ
ได้ 5 คะแนน
2 มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขก้น ในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย โดยใช้แบบ
คัดกรองความเสี่ยงและมีการตรวจอุจจาระโดยวิธี Modified Kato-katz และมีการบันทกกข้อมูล
ในโปรแกรม Isan cohort ครบถ้วนและสมบูรณ์ เป้าหมายตาบลละ 905 ราย (ใช้ข้อมูล ณ วันที่
31 สิงหาคม 2562)
2.1 ทาได้ร้อยละ 100
ได้ 20 คะแนน
2.2 ทาได้ร้อยละ 95
ได้ 15 คะแนน
2.3 ทาได้ร้อยละ 90
ได้ 10 คะแนน
2.4 ทาได้น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้ 5 คะแนน
3 โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดีในโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศกกษาธิการ ได้แก่ คู่มือ/หลักสูตร
การเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี มีแผนการเรียนการสอน และมีโครงงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.1 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนทุกแห่ง
ได้ 20 คะแนน
3.2 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ขก้นไป ได้ 10 คะแนน
3.3 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ขก้นไป ได้ 5 คะแนน
4 อปท.ในพื้นที่เป้าหมายมีการดาเนินงานในการกาจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้
4.1 มีบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ได้ 10 คะแนน
4.2 มีการออกและใช้ข้อบังคับจัดการสิ่งปฏิกูล ได้ 5 คะแนน
4.3 ส่งเสริมการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามควบคุมกากับผู้ประกอบการฯ ในการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ได้ 5 คะแนน
5 มีการสื่อสารสาธารณะโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีแก่ประชาชน และการรณรงค์ สร้างกระแสปรุงเมนูปลาสุก
และสนับสนุนผู้ประกอบการปรุงเมนูปลาปลอดพยาธิ
5.1 มีการสื่อสารสาธารณะ เช่น ออกเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/การจัดนิทรรศการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ 5 คะแนน
5.2 มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับครอบคลุมร้อยละ
100 ได้ 5 คะแนน
คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจาปีงบประมาณ 2562
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ลาดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
5.3 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี มากกว่าร้อยละ 80 ได้ 5 คะแนน
5.4 ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้ 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน
เหตุผล : กาหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสานโดยวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
รายการ
ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพ
ในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี (ร้อยละ 80)

หน่วย ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2559
2560
2561
ร้อยละ
NA
NA
80

แนวทางการประเมินผล :
ประเมินระดับ

วิธีการประเมินผล
- ดูเอกสารคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ/ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล, สถานการณ์/
การจัดทาแผนงาน/โครงการ
- ดูรายงานผลการคัดกรอง
OV เปรียบเทียบเป้าหมาย

หลักฐานประกอบการประเมินผล
- คาสั่งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ/ตาบล
- แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลงาน

- ทะเบียนผู้รับบริการ สรุปผลการตรวจคัด
กรองฯ, ภาพถ่ายกิจกรรม
- โปรแกรม Isan cohort
- ประเมินโรงเรียนในพื้นที่
- คู่มือ/หลักสูตรการเรียนการสอน, แผนการเรียน
เป้าหมาย 1 โรงเรียน
การสอน, โครงงานที่เกี่ยวข้อง
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ติดตามประเมิน อปท.พื้นที่ - บ่อบาบัดที่ถูกสุขลักษณะ
เป้าหมาย
- ข้อบังคับจัดการสิ่งปฏิกูลของอปท., แผนงาน/
โครงการ
- กฎหมาย/พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินชุมชน
- สอบถามความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
- ทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ
- สื่อต่างๆ นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายกิจกรรม

อาเภอ

ตาบล





รพ
สต.
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ตัวชี้วัดที่ 17.2 : ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
เป้าหมาย : รายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายการ อัลตราซาวด์ ปีงบประมาณ 2562 รวม 7,000 ราย
1. อาเภอเมืองมหาสารคาม 1,000 ราย
8. อาเภอนาเชือก 100 ราย
2. อาเภอโกสุมพิสัย 1,000 ราย
9. อาเภอนาดูน 100 ราย
3. อาเภอเชียงยืน 1,000 ราย
10. อาเภอวาปีปทุม 100 ราย
4. อาเภอกันทรวิชัย 500 ราย
11. อาเภอแกดา 100 ราย
5. อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1,200 ราย
12. อาเภอยางสีสุราช 100 ราย
6. อาเภอกุดรัง 500 ราย
13. อาเภอชื่นชม 100 ราย
7. อาเภอบรบือ 1,200 ราย
น้าหนัก : 2
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร. พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
โทร. 089-944-2510
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นางศิริมา วิริยะ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. นางสาวนิศาชล เสนาคา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอ
จัดการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัด
กรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์
และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี

หน่วย น้าหนัก
วัด
1
ร้อยละ
2
50

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
60 70 80

5
90

สูตรการคานวณ :
ร้อยละคะแนนความสาเร็จของอาเภอจัดการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อ
ค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
= คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม
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เกณฑ์การประเมิน : ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อค้นหาผู้ป่วยและคัดกรองโดยใช้วิธีการตรวจ
อัลตร้าซาวด์และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
ลาดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถกงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีโดยวิธีอัลตร้า
ซาวด์ และผลการดาเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีที่ผ่านมาพร้อม
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา (10 คะแนน)
- มีเอกสารรายงานผลการตรวจ u/s และสรุปผลการดาเนินงานครบถ้วน
10 คะแนน
- ไม่มีรายงาน 0 คะแนน
1.2 จัดทาแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
(10 คะแนน)
- ไม่มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน/โครงการสนับสนุนฯ ได้ 0 คะแนน
1.3 กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจอัลตร้าซาวน์พบภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและได้รับการรักษา (30 คะแนน)
กิจกรรม
คะแนน
มีการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 90%
30
การส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 80%
25
การส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 70%
20
การส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา < 70%
15
ไม่มีการส่งต่อ
10
2

2.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหาด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวน์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โดยใช้ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่กาหนด 50 คะแนน
กิจกรรม
คะแนน
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 80%
50
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 70%
40
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 60%
30
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย <
20
60%
2.2 - มีการบันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort ครอบคลุม ครบถ้วนถูกต้อง
10 คะแนน
- บันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort ครอบคลุม ไม่ครบถ้วนถูกต้องได้
0 คะแนน

คะแนน
50

60
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ลาดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
3 3.1 มีการดาเนินงานส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา จัดระบบการติดตาม
เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี ได้
20 คะแนน
กิจกรรม
คะแนน
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 80%
20
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 70%
15
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 60%
10
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 50%
5
3.2 มีทีม “หมอครอบครัว (Family care team)” จัดกิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยม
บ้านให้คาแนะนาแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะท้ายในชุมชนได้
20 คะแนน
กิจกรรม
คะแนน
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี/เป้าหมาย 90%
20
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี/เป้าหมาย 80%
15
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี/เป้าหมาย 70%
10
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี/เป้าหมาย < 70%
5
รวมคะแนน

คะแนน
40

150

รายละเอียดการดาเนินงาน : ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้วิธีการตรวจ
อัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถกงบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีโดยวิธีอัลตร้าซาวด์
และผลการดาเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้าดีที่ผ่านมาพร้อมปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหา
1.2 จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการ
จัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการส่งต่อและ
การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอ
ครอบครัวเป็นแกนนาในการสนับสนุน
2
2.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหาด้วยวิธีการ
ตรวจอัลตร้าซาวน์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดย
ใช้ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่กาหนด
ครบตามจานวนเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน วิเคราะห์
สถานการณ์การเข้าถกงบริการและการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้าดี พร้อมข้อเสนอแนะ
- แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม
คู่มือ/แนวทางการดูแลผู้ป่วย
- สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/การส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรับการรักษา
- รายงานผลการตรวจ CT
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ทะเบียนประชาชนอายุ 15 ปีขก้นไป
- รายงานการคัดกรองอัลตร้าซาวด์
- ภาพถ่ายกิจกรรมการดาเนินงาน
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ขั้นตอนที่

3

รายละเอียดการดาเนินงาน
2.2 การลงทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งท่อน้าดีเพื่อเข้าสู่การคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ครอบคลุมทุกรายและ
มีการบันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort
ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์
สนับสนุนการจัดระบบการดูแลผู้ปวยมะเร็ง
ท่อน้าดีในระยะท้ายในชุมชน มีการดาเนินงาน
ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา
จัดระบบการติดตามเยี่ยมบ้านและการดูแล
ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
3.1 มีการดาเนินงานติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีม
หมอครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี
3.2 ทีม “หมอครอบครัว (Family care
team)” จัดกิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
ให้คาแนะนาแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้าดีในชุมชน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

- มีแผนงาน / โครงการดูแลต่อเนื่อง/การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน/การดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติของ Palliative Care
- ทะเบียนผลงานเยี่ยมบ้านของทีมหมอ
ครอบครัว
- ทะเบียนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจ
CT และส่งต่อเพื่อรับการรักษา
- สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรมการดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยาสูบ และได้รับการติดตามบาบัด
ตัวชี้วัดที่ 18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 18.2 ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
ตัวชี้วัดที่ 18.3 ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดที่ 18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
ตัวชี้วัดที่ 18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน
เป้าหมาย : - คัดกรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
- การติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
- ร้อยละ 100 ของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
- ร้อยละ 100 ของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่
น้าหนัก : 6
ตัวชี้วัด
18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
18.2 ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
18.3 ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัดผู้
สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90)
18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย
อสม. ชักชวน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายปริชาติ บุตะกะ

หน่วย นน.
นับ (wi)
ร้อยละ 1

๑
70

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
75 80 85

๕
90

ร้อยละ

1

21.8 21.3 20.8 20.3 19.8

ร้อยละ

1

80

85

90

95

100

ร้อยละ

1

๘๐

๘๕

๙0

๙๕

๑๐๐

ร้อยละ

2

๘๐

๘๕

๙0

๙๕

๑๐๐

โทร. ๐๘๕-๗๕๘๗๘๗๘
โทร. 094-5301036
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ตัวชี้วัดที่ 18.1 : ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 18.2 : ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
ตัวชี้วัดที่ 18.3 : ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
เป้าหมาย : - คัดกรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
- การติดตามและได้รับการบาบัด สูบยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
น้าหนัก : 3
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา
โทร. ๐๘๕-๗๕๘๗๘๗๘
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายปริชาติ บุตะกะ
โทร. 094-5301036
นางสุมาลี ใหม่คามิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คาอธิบาย :
ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่สูบยาสูบภายในรอบ 12 เดือน ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่นๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นในปากหรือจมูก
หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน
การติดตามบาบัด หมายถึง ผู้เสพติดยาสูบได้รับคาแนะนา คาปรึกษา เพื่อการเลิกบุหรี่ และมีการติดตาม
ผล 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน และกรณีตอบว่าเลิกสูบแล้ว ก็ควรติดตามต่อให้ครบ 12 เดือน เพื่อป้องกัน
การกลับไปสูบซ้า
สูตรการคานวณ :
1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
= จานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 ที่ได้รับการคัดกรอง x 100
จานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562 ในหน่วยบริการนั้นๆ
2. ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
=
จานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป สูบยาสูบ x 100
จานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 ที่ได้รับการคัดกรอง ในหน่วยบริการนั้นๆ
3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
=
จานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการติดตาม บาบัด x 100
จานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบยาสูบ ในปี 2562 ในหน่วยบริการนั้นๆ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัดผู้สูบ
ยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90)

หน่วย นน.
นับ (wi)
ร้อยละ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
75 80 85

๑
70

ร้อยละ

1

21.8 21.3 20.8 20.3 19.8

ร้อยละ

1

80

85

90

95

๕
90

100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานจังหวัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
16.50
22.27

1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร
ร้อยละ
อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
14.93
สูบยาสูบ
3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผู้สูบ
ร้อยละ
69.71
ยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงาน HDC จังหวัดมหาสารคาม การคัดกรองและการบาบัดผู้ติดบุหรี่
(แฟ้ม special pp)

34.05
95.27

แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล
ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป

หลักฐานประกอบการประเมิน
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส
1B50 (1B501, 1B502, 1B503, 1b504, 1B505, 1B506),
1B51, 1B52
ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปี ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส
ขึ้นไป สูบยาสูบ
1B50, 1B501,1B502, 1B503, 1b504, 1B505, 1B506
ร้อยละการติดตามและได้รับการ
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส
บาบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร
1B530, 1B531, 1B532, 1B540, 1B541, 1B542, 1B550,
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1B551, 1B552, 1B560, 1B561, 1B562,
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ตัวชี้วัดที่ ๑๘.๔ : ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทร. 089-9442510
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสุมาลี ใหม่คามิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔
คาอธิบาย :
ประชาชนผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ทั้ง
ชายและหญิง
เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย หมายถึง อสม.ทุกคน ร่วมกัน ค้นหา ชักชวน ผู้ที่สูบ
บุหรี่ สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป้าหมาย อสม. ๑ คน
ชวนประชาชนที่สูบบุหรี่ ให้เลิกบุหรี่อย่างน้อย ๓ คน โดย อสม.รายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแบบ
รายงาน อสม.๑ (โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว็ปไซต์ www.thaiphc.net
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ)
เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
สูตรการคานวณ :
จานวนประชาชนผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย x ๑๐๐
จานวน ๓ เท่า ของ อสม.ทั้งหมดในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ

1

หน่วย
วัด
ร้อยละ

1
๘๐

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
๘๕ ๙0 ๙๕

5
๑๐๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ
3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
-
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินจากการบันทึกข้อมูล
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯ
๒. สรุปจากรายงาน อสม.๑
๓. เจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ
HDC ประชากรที่สูบบุหรี่และเลิก
สูบบุหรี่

หลักฐานประกอบการประเมิน
๑. เว็ปไซต์ www.thaiphc.net
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯ
๑. รายงาน อสม.๑ จัดเก็บที่
ระดับ รพ.สต.
๑. ระบบรายงานHDC

ประเมินระดับ
จังหวัด
อาเภอ



ตาบล


-

-
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ตัวชี้วัดที่ ๑๘.๕ : ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน
เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐
น้าหนัก : 2
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทร. 089-9442510
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสุมาลี ใหม่คามิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔
คาอธิบาย :
ประชาชนที่เลิกผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่ผ่าน
มา ทั้งชายและหญิง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และสามารถเลิก
ผู้สูบบุหรี่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน (ประมวลผลงานจากโปรแกรมการบันทึกข้อมูลของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เว็ปไซต์ www.thaiphc.net โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ) และรายงาน
อสม.๑ ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ระดับ รพ.สต.
สูตรการคานวณ : จานวนผู้สูบบุหรี่โดย อสม. ชักชวน เลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 6 เดือน x ๑๐๐
จานวน ๓ เท่า ของ อสม.ทั้งหมดในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย
อสม. ชักชวน

น้าหนัก
2

หน่วย
วัด
ร้อยละ

1
30

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
35 40 45

5
50

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม.
ชักชวน

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
-
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แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

๑. ประเมินจากการบันทึกข้อมูล
๑. เว็ปไซต์ www.thaiphc.net
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯ
๒. สรุปจากรายงาน อสม.๑
๑. รายงาน อสม.๑ จัดเก็บที่
ระดับ รพ.สต.
๓. เจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ HDC ๑. ระบบรายงานHDC
ประชากรที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่
4. รายงานผลงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี 1. ระบบรายงาน
เลิกบุหรี่ทั่วไทย ในระบบรายงาน
www.thaiphc.net
www.thaiphc.net (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)

ประเมินระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป้าหมาย : ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก : 5
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร เสนาลาด
โทร. 092-4423654
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายสุริยา ขันทชาติ
โทร. 098-1965791
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย (Service Plan) การพัฒนาเมืองสมุนไพร การพัฒนางานวิจัย
ทางการแพทย์แผนไทย การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วย นน.
นับ (wi)
19.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมือง ระดับ 2
สมุนไพร
รพท.
19.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ
40)
รพช.
(ร้อยละ
40)
รพ.สต.
(ร้อยละ
60)

19.3 จานวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก

เรื่อง

2

1

๑
1

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
2
3
4

๕
5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

1

2

3

4

5
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ตัวชี้วัดที่ 19.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ระดับ 5
น้าหนัก : 2
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร เสนาลาด
โทร. 092-4423654
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายสุริยา ขันทชาติ
โทร. 098-1965791
คาอธิบาย :
เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจาลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพร ให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการดาเนินงานภายใต้ ๔
มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อน
พื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน มาตรการที่ ๒ พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร
มาตรการที่ ๓ ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและการตลาด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในระบบบริการ
ฐานข้อมูลสมุนไพร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก การผลิต การแปรรูป และการขาย
สมุนไพร
Shop หมายถึง ร้านค้าที่มีการซื้อ-ขาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา
Outlet หมายถึง จุดบริการที่มีการซื้อ-ขาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรและภูมิ
ปัญญา
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ
มหาสารคามเมืองสมุนไพร ระดับ 5

ปีงบประมาณ 62
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ
มหาสารคามเมืองสมุนไพร ระดับ 5

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ แบบครบ
วงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ
แหล่งข้อมูล :
1. ข้อมูลจากแบบประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงาน (รายงานทุก
ไตรมาส)
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
3. ข้อมูลการประเมินการกากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ไร่/อาเภอ
มีแผนความต้องการใช้ยาสมุนไพร และมีปริมาณการใช้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอาเภอ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5
ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 3

วิธีการประเมิน :
1. ข้อมูลจากแบบรายงานในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร
2. ข้อมูลจากการนิเทศงาน, บันทึกการประชุม, คาสั่ง ฯลฯ
3. ข้อมูลการประเมินการดาเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
สูตรคานวณ :
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : (A/B) x 100
รายการข้อมูล
A = จานวนครั้งที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
2. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 3 : (A/B) x 100
รายการข้อมูล
A = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร (บาท)
B = มูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน (บาท)
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ตัวชี้วัดที่ 19.2 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป้าหมาย : ร้อยละ 30
น้าหนัก : 2
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร เสนาลาด
โทร. 092-4423654
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายสุริยา ขันทชาติ
โทร. 098-1965791
คาอธิบาย :
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพ ดังนี้
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา - ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา - ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา - ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม้อเกลือ
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
- การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน
การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ
ประกอบด้วย
- การฝึกสมาธิบาบัด
- ฝังเข็ม
- การกดจุดบาบัด
- การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

น้าหนัก
รพท. (0.8)
รพช. (0.8)
รพ.สต. (1.2)

หน่วย
วัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1
6
16
26

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
8
10 12
18 20 22
28 30 32

5
14
24
34
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หมายเหตุ
1. อาเภอเมืองมหาสารคาม ใช้ผลคะแนนระดับ รพท. รวมกับ คะแนนระดับ รพ.สต.
2. อาเภออื่นๆ ใช้ผลคะแนนระดับ รพช. รวมกับ คะแนนระดับ รพ.สต.
เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
อาเภอ

ระดับ

เมือง

รพท.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รพช.
รพ.สต.

แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน

2559
7.92
35.89
16.06
18.33
28.77
23.76
8.20
33.32
20.81
22.53
23.11
22.80
18.56
62.67
35.73
16.53
36.77
24.73
14.39
47.33
30.37
21.45
47.73
32.54
13.08
36.11
27.18
16.39
45.80

ปีงบประมาณ
2560
13.45
32.63
19.68
21.20
36.07
28.13
10.67
34.28
22.03
25.69
32.53
28.86
26.12
55.01
37.04
14.59
34.61
22.87
24.41
47.15
35.24
18.03
41.96
28.95
15.60
42.54
30.39
17.65
46.88

2561
16.87
31.85
21.24
24.07
48.42
31.48
11.43
38.98
24.60
22.90
36.13
28.96
28.77
58.09
39.95
15.48
36.64
24.13
18.40
48.67
31.83
17.71
43.73
29.67
16.31
42.47
32.22
20.51
46.09
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อาเภอ

ระดับ

ภาพรวม
ยางสีสุราช
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
กุดรัง
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
ชื่นชม
รพช.
รพ.สต.
ภาพรวม
รวม
รพช
รพ.สต.
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม

2559
33.21
20.43
33.10
27.63
12.56
35.96
27.72
13.99
41.06
35.72
15.72
36.04

ปีงบประมาณ
2560
33.59
22.10
39.88
31.67
14.08
35.43
25.75
16.35
36.81
27.92
18.45
39.67

2561
33.90
28.24
46.23
37.32
21.93
48.72
36.50
20.36
43.51
31.29
18.94
41.56

แนวทางการประเมินผล :
วิธีการประเมินผล

หลักฐานประกอบการประเมิน

ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
อ้างอิงข้อมูลรายงานจากสานักงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด (HDC)
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
ปีงบประมาณ 2561

ประเมินระดับ
อาเภอ ตาบล รพ.สต.


-



สูตรคานวณ : (A/B) x 100
รายการข้อมูล
A = จานวนครั้งทีม่ ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
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ตัวชี้วัดที่ 19.3 : จานวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก
เป้าหมาย :
น้าหนัก : 1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร เสนาลาด
โทร. 092-4423654
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายสุริยา ขันทชาติ
โทร. 098-1965791
คาอธิบาย :
งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง งานวิชาการและองค์ความรู้ทางสุขภาพที่ดาเนินการ
และเขียนผลงานตามเกณฑ์ทางวิชาการ ในจานวน 4 ประเภท คือ
1. งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบคาถามหรือปัญหา
สงสัยที่ผู้วิจัย ต้องการคาตอบหรืออยากรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นที่ยอมรับ
เป็นสากล เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และอธิบายขั้นตอนการทาได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้
ให้รวมถึงงานวิจัยประเภทที่พัฒนามาจากงานประจา (Routine to research –R2R) โดยR2R ให้ยึดกรอบ
และเกณฑ์ของงานวิจัย R2R ที่สานักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
ใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement Process :
CQI) หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
4. การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการทางานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งอาจจะเป็น
ระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆที่ทาให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดดังนั้น Best Practice จึงไม่ใช่
เป็นแค่เพียงวิธีการทางานที่ดีแต่เป็นการทางานที่ดีกว่าหรือดีที่สุดซึ่งมีทั้งการทางานในเชิงระบบบริหารและ
เทคนิควิธีการต่างๆทาให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด
งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งเป็นประเภทงานวิจัย เช่น
งานวิจัยแบ่งตามผลประโยชน์ แบ่งตามจุดมุ่งหมาย แบ่งตามกระบวนการเก็บข้อมูล แบ่งตามคุณลักษณะ
ข้อมูล จานวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และ การแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและตารับ
การนาไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการนางานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
การนาไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการนางานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น ทะเบียนได้ และ/หรือ
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้
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เกณฑ์เป้าหมาย :
ระดับ
จานวนงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (เรื่อง)

1
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

5
5

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบครบวงจรห่วงโซ่ถึงขั้นตอนการนาไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อต่อยอดและส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์
แหล่งข้อมูล :
การสารวจและดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายการวิจัย ในระดับอาเภอ
รายการข้อมูล :
A = จานวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
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สรุปผลการตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
อาเภอ ........................................ จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด

1

2

3

4

5

คะแนน คะแนน
ผลงำน เทียบ ถ่วง
เกณฑ์ น้้ำหนัก
0

1. อำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวติ ที่มีคุณภำพ
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
คลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริกำรตำม
หลักเกณฑ์คุณภำพของคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster)

4

ระดับ

1

2

3

4

5

5

ระดับ

75

80

85

90

95

0

2.1 ด้ำนกระบวนกำร
2.2 ด้ำนผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนของ
ตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัว
3. ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว
3.1 ระดับควำมสำเร็จที่ดำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรพัฒนำระดับ 1-5
3.2 ผลกำรประเมินรำยหมวด จำก
คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดำว
4. ระดับควำมสำเร็จโรงพยำบำลที่ใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผลและมีกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ
ต้ำนจุลชีพ

2
3

คะแนน
คะแนน

1
70

2
75

3
80

4
85

5
90

0
0

2

ระดับ

1

2

3

4

5

0

3

คะแนน

65

70

75

80

85

0

4.1 กำรประเมินโรงพยำบำลที่ใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล (Rational Drug Use
Hospital)

4

ระดับ

1

2

3

4

5

0

4.2 กำรประเมินกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ
(AMR)
5. ควำมสำเร็จของโครงกำรควบคุมวัณโรค
ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพำะ

1

ระดับ

1

2

3

4

5

0

5.1 อัตรำควำมสำเร็จกำรรักษำผู้ปว่ ยวัณ
โรคปอดรำยใหม่
5.2 อัตรำควำมครอบคลุมกำรรักษำ
(Treatment coverage)
5.3 ผลกำรค้นหำผู้ปว่ ยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก

1

ร้อยละ

77

79

81

83

85

0

1

ร้อยละ

40

50

60

70

80

0

2

ร้อยละ

60

70

80

90

100

0

5

5

7

เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด
5.4 คะแนนของกำรดำเนินงำนคลินิกวัณ
โรคผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
6. ควำมสำเร็จของเครือข่ำยบริกำร (CUP)
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรสรรหำ
และพัฒนำกำลังคนได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

น้้ำหนัก หน่วยวัด
3

ร้อยละ

1

2

3

4

5

90

91

92

93

94

คะแนน คะแนน
ผลงำน เทียบ ถ่วง
เกณฑ์ น้้ำหนัก
0

4

6.1 ระดับควำมสำเร็จของเขตสุขภำพ
(เครือข่ำยบริกำร CUP) ที่มีกำรบริหำร
จัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ

0.5

ระดับ

องค์ประ องค์ประ องค์ประ องค์ประ องค์ประ
กอบที่ กอบที่ กอบที่ กอบที่ กอบที่
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
ผ่ำนที่ ผ่ำนที่ ผ่ำนที่ ผ่ำนที่ ผ่ำนที่
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

0

6.2 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมเกณฑ์ที่กำหนด
6.3 ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรนำ
ดัชนีควำมสุขของคนทำงำน
(Happinometer) คนทำงำนไปใช้

0.5

ร้อยละ

75

80

85

90

95

0

1

ร้อยละ

1

2

3

4

5

0

6.4 ร้อยละของหน่วยงำนสำธำรณสุขที่
มีบคุ ลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70)

1

ร้อยละ

67

68

69

70

71

0

6.5 ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน
องค์กรแห่งควำมสุข (Happy
Organization)

1

ระดับ

60

70

80

90

100

0

7. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
Digital Transformation เพื่อก้ำวสู่กำร
เป็น Smart Hospital

4

7.1 ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำน Smart Hospital
7.2 มีกำรใช้ Application สำหรับ PCC
ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิทกุ แห่ง
8. ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย
8.1 ควำมสำเร็จของกำรป้องกันและลด
กำรตำยมำรดำ
8.2 ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
บริกำรดูแลก่อนคลอดคุณภำพ

3

ระดับ

1

2

3

4

5

0

1

ระดับ

1

2

3

4

5

0

ระดับ

1

2

3

4

5

0

6
1
1.25

เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด

1

2

3

4

5

คะแนน คะแนน
ผลงำน เทียบ ถ่วง
เกณฑ์ น้้ำหนัก
0

8.2.1 ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ำกับ 12 สัปดำห์
8.2.2 ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครบ 5
ครั้งตำมเกณฑ์
8.2.3 ร้อยละของทำรกแรกเกิดมี
น้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม
8.2.4 อัตรำทำรกแรกเกิดมีภำวะขำด
ออกซิเจน

0.25

ร้อยละ

70

75

80

85

90

0.25

ร้อยละ

70

75

80

85

90

0

0.5

ร้อยละ

9

8

7

6

5

0

0.25

อัตรำต่อ
ทำรก
เกิดพัน
รำย

25

24

23

22

21

0

8.3 ควำมสำเร็จของกำรป้องกันภำวะ
ขำดสำรไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทำรก
แรกเกิด

1.5

8.3.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
วิตำมินเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และโฟลิก
8.3.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
วิตำมินเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และโฟลิก
- จำกรำยงำนเฉพำะกิจ
- สุ่มสัมภำษณ์
8.3.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมำณ
ไอโอดีนในปัสสำวะน้อยกว่ำ 150
ไมโครกรัมต่อลิตร

0.25

ร้อยละ
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95
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0.125 ร้อยละ
0.125 ร้อยละ
0.5 ร้อยละ

80
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45
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50
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55

100
100
60

0
0
0

ร้อยละ

11

9

7

5

3

0

ร้อยละ

90

92.5

95

97.5

100

0

ร้อยละ

80

85
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0

ร้อยละ

20
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40
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ร้อยละ

92

94

96
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100
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8.3.4 ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อม
ธัยรอยด์ (TSH) ในทำรกแรกเกิดมำกกว่ำ
11.2 mU/L

0.25

0.5

8.4 ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำเด็ก
2.25
ปฐมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
8.4.1 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มี
0.2
พัฒนำกำรสมวัย
8.4.2 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี
0.5
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร
8.4.3 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี
0.25
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสัยล่ำช้ำ
(ตรวจครั้งแรก)
8.4.4 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม

0.5

เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด
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60
60

63
63

0
0

8.4.5 ร้อยละของเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I

0.3

8.4.6 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน
- จำกรำยงำน 43 แฟ้ม (HDC)
- สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็ก 3-5 ปี
ในศูนย์เด็กเล็ก
9. ร้อยละคะแนนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN &
CLEAN hospital

0.5

9.1 โรงพยำบำลที่พฒ
ั นำอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN
hospital

3

ร้อยละ
คะแนน

80

85

90

95

100

0

9.2 โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีกำรควบคุมกำรจัดกำรมูลฝอย
ติดเชื้อด้วยระบบ Digital Infectious
Control

1

ร้อยละ
คะแนน

60

70

80

90

100

0

9.3 อำเภอมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยง
จำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
10. ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน Fast
track
10.1 ควำมสำเร็จของกำรดูแลผู้ปว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง
10.1.1 Door to Refer
10.1.2 อัตรำตำยของผู้ปว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง
10.1.3 อัตรำผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับกำรฟื้นฟูสภำพ
10.2 ควำมสำเร็จของกำรดูแลผู้ปว่ ยติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community - acquired

1

ร้อยละ
คะแนน
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1
1

นำที
ร้อยละ
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ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด
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เกณฑ์ น้้ำหนัก
0

10.2.1 อัตรำกำรใช้เครื่องมือในกำร
คัดกรองกำรติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis
screening tools) ได้แก่ qSOFA score,
SOS score หรือ Early warning score

0.5

ร้อยละ
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80

85

90

10.2.2 อัตรำกำรได้รับ Antibiotic
ภำยใน 1 ชั่วโมง (นับจำกเวลำได้รับกำร
วินิจฉัย)

0.5

ร้อยละ

70

75

80

85

90

0

10.2.3 อัตรำกำรเจำะ Hemoculture
ก่อนให้ Antibiotic
10.2.4 อัตรำกำรได้รับ IV 30 ml/kg
(1.5 ลิตร สำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก
(ในกรณีไม่มีข้อห้ำม)

0.5

ร้อยละ
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ร้อยละ
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10.3 อัตรำกำรเสียชีวติ ผู้ปว่ ยเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต (Level 1 และ Level 2)
ภำยใน 24 ชั่วโมง

1

อัตรำ

32

27

22

17

12

0

11. ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่
บำบัดครบตำมเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและ
คงอยู่ในระบบกำรบำบัดครบ ๑ ปี

5

11.1 ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัด
ครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับกำร
ติดตำมดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention
Rate ๑ Year)

3

ร้อยละ

๑๖

๑๘

๒๐

๒๒

๒๔

0

11.2 ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยำเสพ
ติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์กำหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลัง
จำหน่ำย (๓ month remission rate)

2

ร้อยละ

๓๒

๓๔

๓๖

๓๘

๔๐

0

12. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
กำรเงินกำรคลัง
12.1 ร้อยละคะแนนผลสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกำรเงินกำรคลัง
12.2 ร้อยละของคุณภำพระบบบัญชี
หน่วยบริกำรผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดตำมแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด

4
70

75

80

85

90

0

1

ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

0

13. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)

4

ระดับ
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เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด
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0

14. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
พัฒนำโรงพยำบำลมำตรฐำนผ่ำนกำร
รับรอง HA ขั้น 3

4

15. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

6

15.1 อัตรำผู้ปว่ ยเบำหวำนรำยใหม่จำก
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน และ อัตรำประชำกร
กลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บำ้ น

1

15.1.1 อัตรำผู้ปว่ ยเบำหวำนรำยใหม่
จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕

0.6

ร้อยละ

0.6

๓.๐๕

๒.๘๐

๒.๕๕

๒.๓๐

๒.๐๕

0

15.1.2 อัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับกำรวัดควำม
ดันโลหิตที่บำ้ น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓0

0.4

ร้อยละ

0.4

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

0

15.2 ร้อยละคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยำบำล
ที่มีกำรดำเนินงำน ในระดับดีมำกขึ้นไป

1

ร้อยละ
คะแนน

1

<60

60

70

80

85

0

15.3 ร้อยละคะแนนควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภำพใน
โรงพยำบำล

1

ร้อยละ

1

50

55

60

65

70

0

15.4 ร้อยละของผู้ปว่ ยเบำหวำนที่
ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี และ
ผู้ปว่ ยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ
ควำมดันได้ดี

1

0.5

ร้อยละ

0.5

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

0

0.5

ร้อยละ

0.5

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

0

15.4.1 ร้อยละของผู้ปว่ ย
โรคเบำหวำนควบคุมได้
15.4.2 ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคควำมดัน
โลหิตสูงควบคุมได้

เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด
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ผลงำน เทียบ ถ่วง
5
เกณฑ์ น้้ำหนัก
87.5 90
0

15.5 ร้อยละของผู้ปว่ ยเบำหวำน ควำม
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับกำรประเมิน
โอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)

1

ร้อยละ

1

80

82.5

85

15.6 ร้อยละของผู้ปว่ ย CKD ที่มีอัตรำ
กำรลดลงของ eGFR
<4ml/min/1.73m2/yr

1

ร้อยละ

1

46

51

56

61

16. ร้อยละของสตรีที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม
16.1 ร้อยละของสตรีอำยุ ๓๐-๖๐ ปี ที่
ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
(สะสม ปี 2558-2562 ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80)

6
4

ร้อยละ
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16.2 ร้อยละของสตรีอำยุ 30-70 ปี ที่
ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม (ปี
2562 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

2

ร้อยละ
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90
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17. ร้อยละคะแนนควำมสำเร็จของอำเภอ
จัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

5

17.1 ร้อยละคะแนนควำมสำเร็จของ
อำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ำดี

3

ร้อยละ
คะแนน
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17.2 ร้อยละคะแนนควำมสำเร็จของ
อำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพเพื่อค้นหำคัด
กรองผู้ปว่ ยโดยวิธกี ำรตรวจอัลตร้ำซำวด์
และดูแลรักษำผู้ปว่ ยมะเร็งท่อน้ำดี
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ร้อยละ

50
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90
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18. ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป
บริโภคยำสูบ และได้รับกำรติดตำมบำบัด

6

18.1 ร้อยละกำรคัดกรองผู้สูบยำสูบ
ของประชำกร อำยุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 80)

1

ร้อยละ

70

75

80

85

90

0

66

0

เกณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

น้้ำหนัก หน่วยวัด

1

2

3

4

คะแนน คะแนน
ผลงำน เทียบ ถ่วง
5
เกณฑ์ น้้ำหนัก
19.8
0

18.2 ร้อยละควำมชุกประชำกรอำยุ 15
ปีขึ้นไป สูบยำสูบไม่เกินร้อยละ 20.8
18.3 ร้อยละกำรติดตำมและได้รับกำร
บำบัดผู้สูบยำสูบของประชำกร อำยุ 15 ปี
ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90)

1

ร้อยละ

21.8

21.3

20.8

20.3

1

ร้อยละ

80

85

90

95

100

0

18.4 ร้อยละของประชำชนผู้สูบบุหรี่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 3 ล้ำน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ

1

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

0

18.5 ร้อยละของประชำชนที่เลิกสูบบุหรี่
โดย อสม. ชักชวน
19. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
19.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
เมืองสมุนไพร
19.2 ร้อยละของผู้ปว่ ยนอกได้รับ
บริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก

2

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

0

2

ระดับ

1

2

3

4

5

0

2

รพท.
(ร้อยละ
40)

6

8

10

12

14

0

รพช.
(ร้อยละ
40)

16

18

20

22

24

0

รพ.สต.
(ร้อยละ
60)

26

28

30

32

34

0

เรื่อง

1

2

3

4

5

0

5

19.3 จำนวนผลงำนวิจัยสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย กำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน กำรแพทย์ทำงเลือก

1

รวม

96

0
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และ หำกตัวชี้วัดใดไม่สำมำรถรำยงำนผลได้ เนื่องจำก
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