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คำนำ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการพั ฒ นางาน
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะนาประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการพัฒนา
งานคุณภาพชีวิตของคนไทย ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเชิงตะกอน โดยเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และในปีงบประมาณ 2564 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการ Re-Treat ประเด็น
การพัฒนางานสาธารณสุข จานวน 7 ประเด็นเพื่อเป็นการพัฒนางานที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นการปรับ
กระบวนการทางาน ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เน้นมาตรการการทางานให้เกิดเป็น กระบวนงาน แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการ พชอ. และ พชต. เน้นกระบวนการบูรณาการงานกันกับทุกภาคส่วน
เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีสุขภาวะที่ดี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวทางการทางาน การให้นิยามตัวชี้วัด Ranking ประจาปีงบประมาณ
2564 จานวน 51 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลงานของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ขอขอบคุณ
คณะผู้ บ ริ ห ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ ใ ห้ น โยบายการท างานพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการพั ฒ นางาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุข ต่อไป
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สารบัญ
แผนปฎิบัตริ าชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัด Ranking ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด Template ตัวชี้วัด Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับความสาเร็จเพื่อลดอัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย
R 2.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
R 2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
R 2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
R 2.4 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
R 2.5 ระดับความสาเร็จการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี เจริญเติบโต
สูงดี สมส่วน
การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
R 3.1 ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
R 3.2 ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โดยการตรวจ Hct หรือ CBC
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
R 5.1 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
R 5.2 ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
R 5.3 ร้อยละของผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ DM HT
R 6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
R 6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
Good Control
R 7.1 ร้อยละของผูป้ ่วยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ดี
R 7.2 ร้อยละของผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
CKD
R 8.1 ร้อยละของผูป้ ่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
R 8.2 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ผลสาเร็จในการดาเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานสุขภาพจิต
R 12.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
(TEDA4I)
R 12.2 ระดับความสาเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก
ระดับความสาเร็จในการให้บริการบาบัดรักษาและเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่
ร้อยละสถานบริการที่มีการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย
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สารบัญ (ต่อ)
R 15 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานยาเสพติด
R 15.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานบาบัดยาเสพติด
R 15.2 ความสาเร็จในการดาเนินงานควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
R 15.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE
R 16 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
R 16.1 อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร
R 16.2 ระดับความสาเร็จของอาเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (EOC)
R 16.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล
R 17 ผลสาเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี
R 18 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
R 18.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
R 18.2 ร้อยละตาบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
R 19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
R 19.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ
R 19.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ
R 19.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ติดดาว
R 19.4 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
R 20 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
R 21 ระดับความสาเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate care)
R 22 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired
R 23 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
R 24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)
R 25 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
R 26 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
R 27 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด
R 28 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันวัณโรค
R 28.1 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
R 28.2 อัตราการขาดการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่
R 28.3 อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก
R 28.4 อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่ และกลับเป็นซ้า
R 28.5 อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปว่ ย วัณโรคปอดรายใหม่
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สารบัญ (ต่อ)
R 29 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ
R 29.1 ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป
R 29.2 ร้อยละการติดเชื้อซ้าโรคพยาธิใบไม้ตับ
R 30 มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสาหรับหน่วยงาน (การรายงาน 506)
R 31 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี
R 31.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
R 31.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด(OPV3)
R 31.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1)
R 32 โรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) บูรณาการดาเนินงาน
1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบอาเภอละ 1 แห่ง
R 33 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ
R 34 ระดับความสาเร็จการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุม่ วัย
R 35 ระดับความสาเร็จของการพัฒนากลไกการดาเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ
R 36 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชาทางการแพทย์
R 37 ระดับความสาเร็จของการการดาเนินงาน RDU
R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
R 38.1 ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟืน้ ฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
R 38.2 รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปัจจุบัน
R 38.3 ร้อยละผลการดาเนินงานทับหม้อเกลือ
R 39 อาเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
R 40 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ตามมาตรฐาน
R 40.1 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น
R 40.2 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี
R 40.3 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น
R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
R 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
R 43 ระดับความสาเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มคี ุณภาพมาตรฐาน
R 44 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี
R 45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
R 46 อาเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
R 47 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ
R 48 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564

หน้า
116
116
118
119
121
121
122
122
124
126
128
131
133
134
137
137
139
140
141
143
143
144
145
147
149
151
154
156
160
161
162

ง

สารบัญ (ต่อ)
R 49 ร้อยละของหน่วยบริการในอาเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
R 50 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)
R 50.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
(Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2)
R 50.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น (Smart tools & Smart service)
(รพ.ระดับ F1 F2 F3)
R 50.3 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตดิ ตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer
R 51 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบัญชี
-ภาคผนวก
-เอกสารไฟล์ power point ถ่ายทอดนโยบายปี 2564 Re-Treat2564
-Gantt chart Re-Treat 2564 (7 ประเด็น)
-แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

หน้า
163
165
165
165
169
170

A

แผนปฎิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย (Goal) : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักด้านสุขสภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission) : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ค่านิยมองค์กร(Core Value)
M = Mastery เป็นนายตนเอง
O= Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P= People Centered ใส่ใจประชาชน
H=Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
วัฒนธรรมองค์กร
 รับผิดชอบ
 ตรงต่อเวลา
 พัฒนาเป็นนิจ
 จิตบริการ
 ทางานเป็นทีม

B

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

ตัวชีว้ ัด Ranking ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ลาดับ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ น้าหนักคะแนน

R 1 ระดับความสาเร็จเพื่อลดอัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิด ความสาเร็จระดับ 5
มีชีพแสนคน

ส่งเสริม

R 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย

ส่งเสริม

1

/

2.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

≥ ร้อยละ 90

ส่งเสริม

0.5

2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
2.4 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
≥ ร้อยละ 90
≥ ร้อยละ 85

ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม

0.5
1
1

2.5 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63
เด็กชาย 113 cm ,
เด็กหญิง 112 cm

ส่งเสริม

0.5

2.6 ระดับความสาเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยคุณภาพ

ความสาเร็จระดับ 5

ส่งเสริม

ร้อยละ 90

ส่งเสริม
ส่งเสริม

1

ร้อยละ 90

ส่งเสริม

1

ส่งเสริม

0.5

R 3 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
3.1 ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก โดยการตรวจ Hct หรือ CBC
R 4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี

ไม่เกิน 29 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน

R 5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan ร้อยละ 85
5.2 ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ร้อยละ90
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
5.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
ร้อยละ60
R 6 การติดตามผู้ปว่ ยรายใหม่ DM HT
6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
R 7 Good Control
7.1 ร้อยละของผู้ปว่ ยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ดี

ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม

1
0.5

ส่งเสริม

0.5

>= 40%

NCD
NCD
NCD
NCD
NCD

7.2 ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี >= 50%

NCD

R 8 CKD
8.1 ร้อยละของผู้ปว่ ย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
8.2 ร้อยละของผู้ปว่ ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
R 9 การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus

>= 60%
>= 70%

ตอบประเด็น
Retreat
/

/

/
/

/
/

0.5
0.5
/
1
1

>= 80%

NCD
NCD

/
1

>= 67%

NCD

1

ระดับดีขนึ้ ไป

NCD

1

/

ความสาเร็จระดับ 5

NCD

1

ตอบประเด็น
Retreat
/

>= 90%

NCD

0.5

/

ความสาเร็จระดับ 5

NCD
NCD

0.5

12.2 ระดับความสาเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก

ความสาเร็จระดับ 5

NCD

1

R 13 ระดับความสาเร็จในการให้บริการบาบัดรักษาและเฝ้าระวัง
ผู้พยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่

ความสาเร็จระดับ 5

NCD

0.5

R 14 ร้อยละสถานบริการที่มีการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ ย ร้อยละ 80
ประคับประคองระยะท้าย

NCD

0.5

R 15 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานยาเสพติด
15.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานบาบัดยาเสพติด

ความสาเร็จระดับ 5

NCD
NCD

1

ความสาเร็จระดับ 5

NCD

0.5

ความสาเร็จระดับ 5

NCD

0.5

ความสาเร็จระดับ 5
ความสาเร็จระดับ 5

NCD
NCD
NCD

0.5
0.5

ความสาเร็จระดับ 5
ความสาเร็จระดับ 5

NCD
NCD

0.5
0.5

ลาดับ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

R 10 ผลสาเร็จในการดาเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs
R 11 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อ
น้าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
R 12 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานสุขภาพจิต
12.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า
ด้วยเครือ่ งมือมาตรฐาน (TEDA4I)

R 16

R 17
R 18

R 19

R 20
R 21

15.2 ความสาเร็จในการดาเนินงานควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
15.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER
ONE
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
16.1 อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร
16.2 ระดับความสาเร็จของอาเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)
16.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล
ผลสาเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
18.2 ร้อยละตาบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
19.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
19.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ
19.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ติดดาว
19.4 ร้อยละของผู้ปว่ ยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับความสาเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ ย
ใน (Intermediate care)

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ น้าหนักคะแนน

ความสาเร็จระดับ 5

พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ

ความสาเร็จระดับ 5
ความสาเร็จระดับ 5

พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ

1
0.5

ร้อยละ 70

พัฒนารูปแบบ

0.5

ร้อยละ 70

พัฒนารูปแบบ

1

ร้อยละ 100

พัฒนารูปแบบ

1

ความสาเร็จระดับ 5
ร้อยละ 70

/
0.5
0.5
/
1

/

ลาดับ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

R 22 อัตราตายผู้ปว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด
community-acquired
R 23 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปว่ ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กาหนด
R 24 อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)
R 25 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
R 26 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA
R 27 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
R 28 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันวัณโรค
28.1 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่
28.2 อัตราการขาดการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่
28.3 อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง
โดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก
28.4 อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ปว่ ยรายใหม่
และกลับเป็นซ้า
28.5 อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปว่ ย
วัณโรคปอดรายใหม่
R 29 การรักษา/ควบคุม/ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ
29.1 ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน
กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
29.2 ร้อยละการติดเชื้อซ้าโรคพยาธิใบไม้ตับ
R 30 มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสาหรับหน่วยงาน
(การรายงาน 506)
R 31 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี
31.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
31.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด(OPV3)
31.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน
R 32 (MMR1)
โรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS)

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ น้าหนักคะแนน

ตอบประเด็น
Retreat

น้อยกว่าร้อยละ 28

พัฒนารูปแบบ

ไม่ประเมิน

ร้อยละ 50

พัฒนารูปแบบ

1.5

/

น้อยกว่าร้อยละ 7
ความสาเร็จระดับ 5

พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ

1.5
1

/

ความสาเร็จระดับ 5

พัฒนารูปแบบ

1

ความสาเร็จระดับ 5
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R 33 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่
ความเป็นเลิศ
R 34 ระดับความสาเร็จการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย
R 35 ระดับความสาเร็จของการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
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R 36 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชา
ทางการแพทย์
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R 37 ระดับความสาเร็จของการการดาเนินงาน RDU
R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
38.1 ร้อยละผู้ปว่ ยนอกทั้งหมดที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
38.2 รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปัจจุบนั
38.3 ร้อยละผลการดาเนินงานทับหม้อเกลือ
R 39 อาเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
R 40 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน
40.1 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเริม่ ต้น
40.2 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี
40.3 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเริม่ ต้น
R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
R 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
R 43 ระดับความสาเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
R 44 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี
R 45 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA
R 46 อาเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
R 47 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ
R 48 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปีงบประมาณ
R 49 2564
ร้อยละของหน่วยบริการในอาเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
R 50 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
(Smart tools & Smart service)
50.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
(Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2)
50.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น
(Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ F1 F2 F3)
50.3 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ติดตั้งและใช้งานระบบ
Smart Refer
R 51 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบัญชี
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ตัวชี้วัด R1
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

รายละเอียดตัวชี้วัด Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับความสาเร็จเพื่อลดอัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด ภายใน 42 วัน แม้ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ทตี่ าแหน่งใด
จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแล
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. การเยี่ยมเสริมพลัง หมายถึง กระบวน(process) การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นที่มีหลักการและเหตุผลบนหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการ ได้ผลลัพธ์เป็น
ระบบ(system) หรือแนวทาง(guideline) การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด อย่างมีคณ
ุ ภาพ ลดการตายมารดา ตลอดจนชื่นชมให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ
ภาคีเครือข่าย ใช้ศักยภาพของตนเองและทีมงานดาเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการ
พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อลด
การตายมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
ระดับความสาเร็จระดับ 5 (อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
1. พัฒนาระบบ(system)การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดให้มคี ุณภาพ
และมีมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตามที่กาหนด
2. ติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
เพื่อลดการตายของมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ สู่ระยะคลอด และหลังคลอด
3. พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
4. เฝูาระวังภาวะโรคร่วม (Comorbidity) ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด
หญิงตั้งครรภ์, หญิงขณะรอคลอด ขณะคลอด และหญิงหลังคลอดภายใน 42 วัน
การรายงานการตายมารดา มีขั้นตอนดังนี้
1. สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาเบื้องต้นให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภายใน 24 ชั่วโมง
2. สถานบริการสาธารณสุข ส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (ก1 หรือ CE) ให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 7 วัน
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลและลงพื้นที่ทบทวนสาเหตุ
การตายมารดา (MM-conference) และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา
(ก1 หรือ CE) ให้ศูนย์อนามัย ภายใน 15 วัน
4. ศูนย์อนามัย จัด MM-conference ระดับเขต ร่วมกับ MCH Board และผูเ้ ชี่ยวชาญ
และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (ก1 หรือ CE) ให้กรมอนามัย ภายใน 30 วัน
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ , สานักทะเบียนราษฎร์
A : จานวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กาหนด
B : จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) X 100,000
ปีละ 1 ครั้ง

2
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ทุก 6 เดือน
2. มีทะเบียนและรายงานผลการดาเนินงานคัดกรองความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับ
บริการฝากครรภ์ทุก 3 เดือน (ใช้เกณฑ์คัดกรองจากสมุดบันทึกสุขภาพ)
3. รายงานผลการซ้อมแผนฉุกเฉินทางูติศาสตร์ หรือ ภาวะเสีย่ งสูงที่เป็นปัญหาของพื้นที่
ปีละ 1 ครั้ง
4. มีการจัดประชุมวิชาการผู้ปุวยรายกรณีที่เป็นความเสี่ยงสูง หรือประชุมประจาปี
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
5. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ปีละ 1 ครั้ง
6. โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
7. ไม่มีมารดาตาย
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
ผ่านข้อ 1 - 3
2 คะแนน
ผ่าน ข้อ 1 - 4
3 คะแนน
ผ่านข้อ 1 -5
4 คะแนน
ผ่านข้อ 1 - 6
5 คะแนน
ผ่าน ทั้ง 7 ข้อ
เอกสารสนับสนุน
1. แบบรายงานการตายมารดา CE หรือ แบบรายงาน ก1
2. แบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
3. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
อัตราส่วนการตาย
อัตราส่วนการตายต่อ 11.40
5.69
23.03
มารดา
การเกิดมีชีพแสนราย
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 ,045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 085-419-2898
โทรสารที่ทางาน : 045-241-918 E-mail : keng295@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และผู้จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301, 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-624-9475
โทรสารที่ทางาน : 045-241-918 E-mail : rr.tippawon@gmail.com

3
ตัวชี้วัด R 2
คานิยาม

ตัวชี้วัดย่อย (R 2.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาการเด็กสมวัย
-เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
-การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ
9, 18, 30, 42, และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน
อยู่นอกเขต)
-พัฒนาการสงสัยล่าช้ า หมายถึง เด็กที่ไ ด้รับตรวจคัดกรองพั ฒนาการโดยใช้คู่มื อ
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนา
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า
ส่งต่อทันที (1B262: เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน
-พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รบั การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุม่
ที่แนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
-พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รบั การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน
ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
-การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ
9, 18, 30, 42, และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1:
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน
อยู่นอกเขต)
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
1.ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน
อยู่นอกเขต)
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
และType3)
B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กาหนด
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ = B / A x 100
ทุกเดือน

4
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 2.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1/รอบที่ 2 (เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80
2 คะแนน
ร้อยละ 80-84
3 คะแนน
ร้อยละ 85-89
4 คะแนน
ร้อยละ 90-94
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ
Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
90.15 88.87
91.13

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
ร้อยละ
การคัดกรอง
พัฒนาการ
นางปริตา วรากรโอฬาร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 โทรสาร : 045-241918
E-mail : mai.j4959@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
-พัฒนาการสงสั ย ล่ า ช้ า หมายถึ ง เด็ ก ที่ ได้ รั บ ตรวจคั ด กรองพั ฒ นาการโดยใช้ คู่ มื อ
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อ
ทันที (1B262: เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1.ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims

5
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
และType3)
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)
ที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
สูตรคานวณ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
= B / A x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1/รอบที่ 2 (เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 15
2 คะแนน
ร้อยละ 15- 19
3 คะแนน
ร้อยละ 20 -24
4 คะแนน
ร้อยละ 25 - 29
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30
เอกสารสนับสนุน
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และคู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
23.43 25.16
26.11

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับ
ร้อยละ
การคัดกรอง
พัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า
นางปริตา วรากรโอฬาร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 โทรสาร : 045-241918
E-mail : mai.j4959@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com
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ตัวชี้วัดย่อย (R 2.3)
คานิยาม

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
-พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุม่
ที่แนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน
อยู่นอกเขต)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims
แหล่งข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รายการข้อมูลที่ 1
C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
รายการข้อมูลที่ 2
E = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ทั้งเด็กที่ต้องแนะนาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
สูตรคานวณ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
= E / C x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1/รอบที่ 2 (เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 15
2 คะแนน
ร้อยละ 15- 19
3 คะแนน
ร้อยละ 20 -24
4 คะแนน
ร้อยละ 25 - 29
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30
เอกสารสนับสนุน
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และคู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
นางปริตา วรากรโอฬาร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 โทรสาร : 045-241918
E-mail : mai.j4959@gmail.com
หน่วยงานจัดทาข้อมูล
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com
ตัวชี้วัดย่อย (R 2.4)
เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
คานิยาม
-พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รบั การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน
ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260)
-เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้าน
อยู่นอกเขต)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นาข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม และโปรแกรม Ub-Sims
แหล่งข้อมูล
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รายการข้อมูลที่ 1
A= จานวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ
5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ
5 ด้านภายใน 30วัน(1B260)
รายการข้อมูลที่ 2
B= จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กาหนด
สูตรคานวณ
A X 100
B
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
รอบที่ 1 /รอบที่ 2
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80
เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
2 คะแนน
ร้อยละ 80-84
สมวัย (ร้อยละ)
3 คะแนน
ร้อยละ 85-89
4 คะแนน
ร้อยละ 90-94
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95
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เอกสารสนับสนุน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 2.5)
คานิยาม

1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)
และคู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
4. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ
นางปริตา วรากรโอฬาร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 099-2688599 โทรสาร : 045-241918
E-mail : mai.j4959@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com
ระดับความสาเร็จการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี เจริญเติบโต
สูงดี สมส่วน
หมายถึงการดาเนิน ดังต่อไปนี้
1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝูาระวังและติดตามการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง แปลผล ทุก 3 เดือน (ร้อยละ 90)
2. เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (ร้อยละ 63)
3. มีหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบในการจัดกิจกรรมเชิงรุก ( Health – Social Activity)
เพื่อดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่าหว่าเกณฑ์ (ผอม, เตี้ย)
(อย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง)
-การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง การจัดการเครื่องมือและ
วิธีการชั่งน้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
เฝูาระวังตามรอบระยะเวลาคือ ทุก 3 เดือน อย่างครอบคลุม อย่างน้อย
ร้อยละ 90 มีการบันทึกผลและแปลผลภาวะโภชนาการแจ้งแก่บิดา มาดา หรือผู้ปกครอง
มีฐานข้อมูลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการทั้งด้านขาดและด้านเกิน สรุปผลการเจริญเติบโตเด็กและแนวโน้ม
คืนสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขหรือสนับสนุนการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วม
-เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
-สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรม
อนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD
ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
-สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัย
โลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
-สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กทีม่ ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3
สูตรคานวณ

ระยะเวลาประเมินผล

1.เด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แปลผล ร้อยละ 90
2.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63
3.อาเภอมีหมู่บ้านต้นแบบในการส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการ 1 แห่ง
1. เพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
2. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
3. เพื่อให้เด็กมีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลนาข้อมูลน้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟูม
1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) 2. ศูนย์เด็กเล็ก
A1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รบั การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
A2 = เด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน(แยกเพศชาย, หญิง)
B1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการเฝูาระวัง = (A1 / B1) × 100
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1 / B1) × 100
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี = (A2(ชาย) / B1)
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = (A2 (หญิง) / B1)
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม งวดที่ 2 เดือนมกราคม
งวดที่ 3 เดือนเมษายน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking : รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)
นาคะแนนตัวชี้วดั (1)((2)((3) /หาร 3
ตัวชี้วัด
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
5 คะแนน
1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
60 - 69
70 - 79
80 - 89
 60
 90
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงบันทึกผล
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
54 - 56
57 - 9
60 - 62
 54
 63
3) มีหมู่บ้านต้นแบบหรือนวัตกรรมในการ
ไม่มี
 1 แห่ง
แก้ไขเด็กที่มีปัญหาโภชนาการ
เอกสารสนับสนุน
1.มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณจากท้องถิ่นเพือ่ แก้ไขปัญหา
โภชนาการ(การสนับสนุนเครื่องชั่งน้าหนัก ที่วัดส่วนสูง นม 90 วัน 90 กล่อง /
ตักบาตรนมจืด)
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุพฒ
ั นาการสมวัย
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับค่าเปูาหมาย
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ ศ.)
2561
2562
2563
เด็ก0-5ปี ได้รับการชั่ง
ร้อยละ
77.68
น้าหนัก วัดส่วนสูง
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
ร้อยละ
50.82 63.31 62.45
สมส่วน
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 3
ตัวชี้วัดย่อย (R 3.1)
คานิยาม

นางจิระนันท์ เวียงนนท์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 085 656-1588 E-mail : oppjra@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 ,045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com

การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
-เด็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 59 เดือน
ทุกราย (ไม่นับคนซ้า หากมีซ้าให้นับครั้งแรกของการมารับบริการของไตรมาสนั้นๆ)
-ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้าที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elementaliron 12.5
มิลลิกรัมสาหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม สาหรับเด็กอายุ 2 ขึ้นไป ถึง 5 ปี
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีที่มารับบริการวัคซีน (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตัวอยู่จริง และ
Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูล การจ่ายยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ในโปรแกรมหลักของสถานบริการส่งออกข้อมูล
ตามมาตรฐานโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม
แหล่งข้อมูล
HDC
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีที่ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็กในแต่ละไตรมาส
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีทั้งหมดที่ได้รับยาน้าเสริมธาตุเหล็กในแต่ละไตรมาส
สูตรคานวณ
(A / B) × 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4
(งวดที่ 1 เดือนตุลาคม งวดที่ 2 เดือนมกราคม
งวดที่ 3 เดือนเมษายน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม)
รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)
คะแนน Ranking
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
≥ ร้อยละ 90
ร้อยละ
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีที่ได้รับยาน้า
60
69
70
-79
80
89
60
เสริมธาตุเหล็ก
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
เด็กอายุ 6 เดือน–5 ปี
ร้อยละ
16.75 38.10 63.00
ได้รับยาน้าเสริม
ธาตุเหล็ก
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

นางจิระนันท์ เวียงนนท์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 085 656-1588
E-mail : oppjra@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 ,045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com

ตัวชี้วัดย่อย (R 3.2)

ร้อยละเด็กอายุ 6 – 12 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โดยการตรวจ Hct หรือ CBC
คานิยาม
เด็ก อายุ 6 -12 เดือนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
หมายถึง เด็กอายุ 6 - 12 เดือน ได้รับการตรวจหาความเข้มข้นของเลือดด้วยวิธีตรวจ
Hematrocrit (Hct) หรือ จากการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยการนับแยก
ด้วยเครื่องอัตโนมัติในเลือด CBC
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปญ
ั ญาที่สมบูรณ์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กสัญชาติไทย ที่มีอายุ 6 -12 เดือน ทุกสิทธิ์ที่มารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแห่ง
วิธีจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟูม
แหล่งข้อมูล
HDC
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนเด็กอายุ 6 – 12 เดือน ที่ได้รับการตรวจ Hct หรือ CBC แต่ละเดือน
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเด็กอายุ 6 -12 เดือน ทั้งหมดแต่ละเดือน
สูตรคานวณ
(A / B) × 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)
คะแนนRanking
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ เด็กอายุ 6 - 12 เดือน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
 ร้อยละ
≥ ร้อยละ
ได้รับการตรวจ Hct หรือ CBC
60 - 69
70 -79
80 - 89
60
90
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
23

เด็กอายุ 6 -12 เดือน
ร้อยละ
ได้รับการตรวจ Hct
หรือ CBC
นางจิระนันท์ เวียงนนท์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 085 656-1588
E-mail : oppjra@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 ,045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com

ตัวชี้วัด R 4
คานิยาม

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี
-อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของ
ผู้หญิงอายุ 15-19 ปีต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีต่อ 1,000 คน
ไม่เกิน 29 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ตามยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปีที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทาการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
1.ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
2.ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝูาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
A = จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟูม Labor)
ดูข้อมูลจากจานวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)
B = จานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปีทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
(ประชากรจากการสารวจ Type Area=1,3)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC= (A/B) X 1,000
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก(ตุลาคม 2562–กุมภาพันธ์ 2563)
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2563–กรกฎาคม 2563)
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted)
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564)

1 คะแนน
อัตรามากกว่า 39
ต่อประชากรหญิง
15-19 ปีพันคน

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

อัตราระหว่าง 38-36
ต่อประชากรหญิง
15-19 ปีพันคน

อัตราระหว่าง 35-33
ต่อประชากรหญิง
15-19 ปีพันคน

อัตราระหว่าง 32-30
ต่อประชากรหญิง
15-19 ปีพันคน

5 คะแนน
อัตราน้อยกว่า29 ต่อ
ประชากรหญิง
15-19 ปีพันคน

1. พระราชบัญญัติการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)
และส่งเสริมเครือข่ายการดาเนินงานระดับพื้นที่ด้วยการส่งเสริมกลไกอาเภออนามัย
การเจริญพันธุ์
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
การคลอดมีชีพในหญิง อัตราต่อประชากร
23.44 33.32 31.94
อายุ 15-19 ปี
หญิงอายุ 15-19 ปี
1,000 คน
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 5
ตัวชี้วัดย่อย (R 5.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

นางยุพีพร มีแก้ว ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-242-225 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 089 – 945 - 2936
โทรสาร : 045-241918
E-mail : tingmarasri2506@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-242-225 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 089-624-9475
โทรสาร : 045-241918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
-ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน(ADL 5-11คะแนน
กลุ่มติดเตียง(ADL0-4 คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ
ตามแผนการดูแลผูส้ ูงอายุรายบุคคล(Care plan) ทุกสิทธิ์ที่ได้รับบริการตามชุด
สิทธิประโยชน์
ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหวิชาชีพของหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขถึงบ้านอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้มี
ภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค
ถ้วนหน้าและเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสมานฉันท์
3) สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยัง่ ยืน ลดความแออัด
ในหน่วยบริการด้านสุขภาพ เพิม่ ทักษะในการจัดการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
ครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลสุขภาพทุกระบบ
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ/โรงเรียนผูส้ งอายุทั้งในระดับชุมชนและระดับครอบครัว
ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีดาเนินการทุกอาเภอทุกตาบล
ข้อมูลการจัดทา (Care plan) ผู้สูงอายุรายบุคคล
1) พื้นที่จัดทาCare planรายบุคคล ผ่านระบบโปรแกรมLong Term Care (3C)
2) เสนอ Care plan ผ่านอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตาบล
3) Care Manager ระดับพื้นที่บันทึกข้อมูลระบบผลการอนุมตั ิรายงาน Care plan ตาม
ระบบโปรแกรม Long Term Careทั้งในระบบของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์กรปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย
4) การรายงานผลการดาเนินตามตัวชี้วัด โดยการรายงานผ่านระบบโปรแกรม Long Term
Care (3C) ส่วนกลางโดยกรมอนามัยจะดาเนินการดึงข้อมูลจากระบบโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกต้องส่งผ่านระบบHealth KPIของยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
และคืนข้อมูลให้ศูนย์อนามัยเขต10ๆ ส่งคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายระดับพื้นทีต่ ่อไป
ตามลาดับ
5) ระดับกรมอนามัยเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรม DOH Dashboard กรมอนมัย
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านผูส้ ูงอายุของประเทศต่อไป
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

รายการข้อมูลที่ 2

สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
ตัวชี้วัด

ระบบโปรแกรม Long Term Care สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A =จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan
หมายเหตุ
-ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการ
Long Term Care
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงทุกคนทุกสิทธิ
B = จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชการที่เข้าร่วมที่เข้าร่วม
โครงการLTC
หมายเหตุ
- ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการ Long Term Care
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนทุกสิทธิ
(A/B) x 100
ไตรมาส 1,2,3 และ 4
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking (รอบที่ 1 /รอบที่ 2)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลตาม care plan

เอกสารสนับสนุน
Base Lined Data

ตัวชี้วัดย่อย (R 5.2)
คานิยาม

ร้อยละ60

ร้อยละ60 - 69

ร้อยละ70 - 79

ร้อยละ80 - 84

ร้อยละ 85

1.สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
2 คู่มือการระบบโปรแกรม Long Term Care Long Term Cara
3.คู่มือการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
ร้อยละ
80
85
95
การดูแลตาม
Care plan
ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
-ระบบการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาสนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูส้ ูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาว
-มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดาเนินงานครบองค์ประกอบดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผูส้ ูงอายุในการวางแผนการดูแล
ที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีการสนับสนุนการดาเนินชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพกรมอนามัย
อย่างน้อย ตาบลละ 1 ชมรม
3. มีบริการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/
ทีมหมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูสุขภาพ
ผู้สูงอายุในระดับตาบล
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
-มีการประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน (ADL) /การประเมินสภาวะ
ของผู้สูงอายุ ( TAI ) ประกอบด้วย Functional Activity status และประเมินคัดกรอง
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์
-ชมรมผูส้ ูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ หมายถึง ชมรมผูส้ ูงอายุที่อยู่ในพื้นที่
ตาบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูส้ ูงอายุคณ
ุ ภาพ กรมอนามัย
-มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังภาวะหกล้ม/การฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แผนการปูองกันดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุในระดับตาบล เช่น ทันตสุขภาพการปูองกัน
ความในระดับตาบลหมายถึงมีการจัดบริการปูองกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ร้อยละ 90 ของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจากทีมสหสาขาวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี“สังคมไทย
สังคมสูงวัยไม่ทอดทิ้งกัน ”
2. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืนลดความแออัดใน
สถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีดาเนินการทุกอาเภอทุกตาบล
1) รายงานทางหนังสือราชการหรือส่งข้อมูลผ่านผู้รับผิดชอบงานกลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรายงานตามระบบ
หนังสือราชการ ตามรอบรายงาน 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน
3) รายงานผ่านเว็บไซต์รับ-ส่งงาน ส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
2) ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ
3) จากระบบโปรแกรม Long Term Care ( 3C )
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A = จานวนตาบลที่มรี ะบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
และการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
B = จานวนตาบลทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี
(A / B) x 100
รอบที่ 1 (ตุลาคม 63-มีนาคม 64) และรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 64)
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เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 :
1.มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุในการวางแผนการดูแลทีส่ ่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รายบุคคลและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีการสนับสนุนการดาเนินชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพกรมอนามัยอย่างน้อย ตาบลละ 1 ชมรม
3. มีบริการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย
ท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูสุขภาพ ผู้สูงอายุในระดับตาบล
5. มีการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ การจัดวางสิ่งของไม่เป็นระบบ
การสวมรองเท้าขนาดไม่พอดีกบั เท้า (การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ เปูาหมาย 1 รพ.สต./1 หมู่บ้าน)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
ผ่าน 1 ข้อ
2 คะแนน
ผ่าน 2 ข้อ
3 คะแนน
ผ่าน 3 ข้อ
4 คะแนน
ผ่าน 4 ข้อ
5 คะแนน
ผ่าน 5 ข้อ
เอกสารสนับสนุน
1. 1. หนังสือแนวทางการดาเนินงานผู้สูงอายุ
2.หนังสือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริม Long Term Care
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ตาบลที่มรี ะบบการ
ร้อยละ
80
85
95
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดย่อย (R 5.3)
คานิยาม

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
-ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
-ชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข
-พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านร่างกาย หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง
6 เดือนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้
1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกาลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที
หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที / สัปดาห์
2. รับประทานผัก ผลไม้สด เป็นประจา
3. ดื่มน้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)
หมายเหตุ:
1. ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทางานของกล้ามเนื้อและทาให้
ร่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย การทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทางานบ้าน การทางานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วย
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จักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกาลังกาย
เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว
(ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)
3. รับประทานผัก เป็นประจา (ผัก 1 ส่วน หมายถึง ผักสุก 1 ทัพพี ผักสด 2 ทัพพี)
4. รับประทานผลไม้สด เป็นประจา (ผลไม้ 1 ส่วน หมายถึง ผลไม้ 6 - 8 ชิ้นคา)
5. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552
-พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านจิตใจ หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สงู อายุ ได้รับการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบประเมิน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิตดีกว่า
คนทั่วไป (คะแนน 43 คะแนนขึ้นไป)
-กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขทั้ง 5 ด้าน ให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัด
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ประกอบด้วย
1. สุขสบาย (Happy Health) กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คล่องแคล่ว
ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายให้นานที่สุด
2. สุขสนุก (Recreation) กิจกรรมนันทนาการทีส่ ร้างความสดชื่น สร้างพลังความมี
ชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความซึมเศร้า ความเครียด และความวิตกกังวล
3. สุขสง่า (Integrity) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มี
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และเกิดมุมมองต่อการใช้ชีวิตในเชิงบวก
4. สุขสว่าง (Cognition ) กิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบความจา
การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล และการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สุขสงบ (Peacefulness) กิจกรรมการรับรู้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุม
อารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับ
ตนเองได้ (ตาม Flowchart)
-ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผูส้ ูงอายุกลุม่ ติดบ้าน ติดเตียง ที่มผี ล
การคัดกรองโรคซึมเศร้า แบบ 2 คาถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต่ 1 คะแนนขึ้นไป) จากระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)
-การดูแลทางสังคมจิตใจ หมายถึง การดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์สังคม
และจิตวิญญาณ ตามชุดความรู้การดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุปุวยเรื้อรัง
ที่ติดบ้าน ติดเตียง ประกอบด้วย
1. การสังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม เป็นการสังเกตด้วยความใส่ใจ ถึงสิ่งแวดล้อม ร่างกาย
อารมณ์และพฤติกรรมของผู้สูงอายุมองให้เห็นสิ่งที่เป็นอันตราย ความเสีย่ ง
2. การใส่ใจเข้าใจปัญหา การใช้ทักษะการถาม การฟังอย่างใส่ใจ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ฟัง
ด้วยใจ หรือการใช้แบบคัดกรองทางสุขภาพจิตเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและให้การช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม
3. การเสริมสร้างดูแลใจ การให้การช่วยเหลือตามปัญหาที่พบทั้งทางด้านสังคม อารมณ์และ
จิตใจของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยการใช้ทักษะการฟังเพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้ระบาย การพูดคุย
ให้กาลังใจ การสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่า และการปรับความคิดของผูส้ ูงอายุ
4. การส่งต่อเชื่อมโยง โดยประสานหน่วยงานหรือแหล่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตาม
สภาพปัญหาและอาการที่พบ (ตาม Flowchart)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 65
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามปัญหาสุขภาพ
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และชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
ให้ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี อยูใ่ นสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการ อย่างถ้วนหน้า
และเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์
3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยัง่ ยืน ลดความแออัด
ในสถานพยาบาลเพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน
มีส่วนร่วม
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพ/โรงเรียน
ผู้สูงอายุและชุมชน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดของพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. สุ่มสารวจผูส้ ูงอายุในพื้นที่
2. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน
3. การรายงานข้อมูลในระบบ Health Data Center : HDC
แหล่งข้อมูล
การรายงานข้อมูลในระบบ Health Data Center : HDC
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนผู้สูงอายุทไี่ ด้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนผูสูงอายุทั้งหมดทีไ่ ดรับการประเมิน
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาสที่ 3
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2564
รอบที่ 1 (ตค.63 – มีค.64) ไม่มีการประเมิน
รอบที่ 2 (เมย.64 – กย.64) ประเมินผลดังนี้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ50

ร้อยละ 50-54

เอกสารสนับสนุน
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 55- 59

ร้อยละ 60-64

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65

1.สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุระยะยาว
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
พฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละ
21
21.5
ที่พึงประสงค์
นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ 085–146–1978 E-mail : g6.com.sittisak@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 045-244-801 ต่อ 113
โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : rr.tippawon@gmail.com
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ตัวชี้วัด R 6
ตัวชี้วัดย่อย (R 6.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
วิธีการประเมินผล

การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ DM HT
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจระดับน้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FCBG)
หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิว้ จากการที่ไม่อดอาหาร
(RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการทีไ่ ม่อดอาหาร (RPG)
มีค่า ≥200 mg/dlและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวานในปีงบประมาณ
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตาม
ภายใน 3-6 เดือน)
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีค่าระดับน้าตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพื่อรับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิ ดชอบ ที่ ได้รั บการคัด กรองว่า เป็น กลุ่ม สงสั ยปุว ย
โรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่จริง (type area 1) และ ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต
(type area 3) และPERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จาหน่าย) PERSON.NATION=“099”
(สัญชาติไทย)
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43
แฟูม เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนประชากรสงสัยปุวยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบได้รับการ
ตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ
(ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน)
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
ในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน
(A/B) x 100
A: จานวนกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN และได้รับการตรวจยืนยันโดย
การตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตาม
ภายใน 3-6 เดือน) ประมวลผลจาก
- แฟูม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้าตาลในเลือดจากหลอดเลือดดาหลังอด
อาหาร), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6
เดือน) หรือ
- แฟูม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้าตาลกลูโคสในซีรั่ม/
พลาสม่า), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน
3-6 เดือน)
B: จานวนกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานจากแฟูม NCDSCREEN ประมวลผลจาก
- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้าตาลในเลือดจากหลอดเลือดดาหลังอดอาหาร),
3 (ตรวจน้าตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอยหลังอดอาหาร)โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl
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- BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้าตาลในเลือดจากหลอดเลือดดาโดยไม่อดอาหาร), 4 (ตรวจ
น้าตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอยโดยไม่อดอาหาร)โดยที่ BSLEVEL ≥ 200 mg/dl
ระยะเวลาประเมินผล
2 รอบ ตามการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาส 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ตามรอบ Ranking)

เอกสารสนับสนุน
Base Lined Data

ตัวชี้วัดย่อย (R 6.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
น้อยกว่า ร้อยละ 30
2 คะแนน
ร้อยละ30.00 - 39.99
3 คะแนน
ร้อยละ40.00 - 49.99
4 คะแนน
ร้อยละ 50.00 - 59.99
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานปี 2560
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละการตรวจติดตาม
ร้อยละ
59.18
กลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg
ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้าที่บ้าน
ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (เอกสารแนบ) หลังจากได้รบั การคัดกรองความดัน
โลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนแล้ว
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70
เพื่อยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีความดันโลหิตสูงจริง
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบหมายถึงผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่จริง (Type area 1)
ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต (type area 3)
และPERSON.DISCHARGE=“9”(ไม่จาหน่าย) PERSON.NATION=“099”
(สัญชาติไทย)
1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟูม เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ให้บันทึกผ่านระบบ HDC
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนประชากรกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองใน
ปีงบประมาณ 2564 ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่ ้าน*
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
สูงในปีงบประมาณ 2564 และเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง
(A / B) x 100
2 รอบ ตามการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ประเมินผลครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
น้อยกว่า 40.00 %
2 คะแนน
40.00 – 49.99 %
3 คะแนน
50.00 - 59.99 %
4 คะแนน
60.00 - 69.99 %
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %
ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
* B : กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
* A : กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง
140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
และได้รับการทา Home BP โดยต้องรายงานผลค่าเฉลี่ย Home BP ถัดจากวันสงสัยปุวย
อย่างน้อย 8 วันและไม่เกิน 120 วัน
ตัวอย่างการคานวณเป้าหมายผลงาน
1. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่ สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 120 วันดังนั้นวัน
สุดท้ายของการวัดความดันโลหิตที่บ้านจะต้องไม่เกินวันที่ 30 มกราคม 2564 จึงจะนับเป็น
เปูาหมายและผลการดาเนินงานของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
2. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุม่ สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน
120 วันดังนั้นวันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตที่บ้านจะต้องไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2564 จึงจะนับเป็นเปูาหมายและผลการดาเนินงานของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กองโรคไม่ติดต่อ
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
ร้อยละ
68.00
สงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง
นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 045-244-801 ต่อ 301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
รพช./รพท./รพศ./
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
ระดับอาเภอ : ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอาเภอ
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ตัวชี้วัด R 7
ตัวชี้วัดย่อย (R 7.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3

รายการข้อมูลที่ 4
รายการข้อมูลที่ 5

รายการข้อมูลที่ 6
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

Good Control DM HT
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ดี
-ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน และผู้ปุวยเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (Type 1,3)
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม มีค่าระดับน้าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม* มีค่าระดับน้าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่าร้อยละ 8
*หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่เป็นโรคร่วม ได้แก่
1. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจขาดเลือด I20 – I25
2. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจล้มเหลว I50
3. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคหลอดเลือดสมอง I60 – I69
4. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5
N18.4-N18.5
5. โรคเบาหวานรหัส E10.0 - E14.9 ร่วมกับ รหัสโรคลมชักและโรคลมชักชนิด
ต่อเนื่อง G40 – G41
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
ผู้ปุวยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ปุวยโรคเบาหวานที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (type area 1,3)
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม
เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูล 43 แฟูม และระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
A2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
B1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
B2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
C1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน้าตาล
ในเลือดได้ดี
C2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ
ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
D1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
D2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
E1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม ในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน้าตาล
ในเลือดได้ดี
E2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ ที่ควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดได้ดี
F1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
F2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม ที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด
(A1/B1) x 100
2 รอบ ตามการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาส 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม2564
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เกณฑ์การประเมินผล
Ranking ปี 2564

ประเมิน จากผลงาน 2 ตัว คือ
1.ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานทีไ่ ด้รับการตรวจ HbA1c >=70%
2.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ดี
ประเมินโดยนาคะแนนจาก 2 ข้อ รวมกัน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking รอบที่ 1 /รอบที่ 2
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ ด้รับการ
ตรวจ HbA1C
0.5 คะแนน
< 40.00 %
1.0 คะแนน
40.00 - 49.99 %
1.5 คะแนน
50.00 - 54.99 %
2.0 คะแนน
60.00 - 69.99 %
2.5 คะแนน
≥ 70.00 %

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุม
น้าตาลในเลือดได้ดี
0.5 คะแนน
< 25.00 %
1.0 คะแนน
25.00 - 29.99 %
1.5 คะแนน
30.00 - 34.99 %
2.0 คะแนน 35.00 - 39.99 %
2.5 คะแนน
≥ 40.00 %

วิธีการประเมินผล
คิดจาก 43 แฟูม ในปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลลัพธ์จากระบบรายงานใน HDC
A1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ ด้รับการวินิจฉัยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักที่ขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE
AREA 1, 3 (Type 1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบและอยู่จริง, Type 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จาหน่าย)
PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย)
และได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST = 0531601
ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT
- HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ ม่มีโรคร่วม
- HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม
A1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานขึ้นทะเบียนที่มารับบริการ จากแฟูม CHRONICFU ในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการตรวจ
HbA1C (LABFU.LABTEST = 0531601
ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT
- HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ ม่มีโรคร่วม
- HbA1C ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ปุวยเบาหวานที่มโี รคร่วม
B1 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักที่ขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อาศัยในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ PERSON.TYPE
AREA 1, 3 (Type 1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบและอยู่จริง, Type 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = 9 (ไม่จาหน่าย)
PERSON.NATION = 099 (สัญชาติไทย)
B2 = จานวนผู้ปุวยเบาหวานขึ้นทะเบียน CHRONIC และมารับบริการทั้งหมดจากแฟูม CRONICFU ในปีงบประมาณ 2564
เอกสารสนับสนุน
1. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานปี 2560
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ 2558
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทวั่ ไป พ.ศ. 2562
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสาหรับการ
ดาเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562
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Base Lined Data

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
26 88 28.32 29.37

ร้อยละของผู้ปุวย
ร้อยละ
เบาหวานควบคุม
น้าตาลได้ดี
ตัวชี้วัดย่อย (R 7.2)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
คานิยาม
-ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความด้นโลหิตสูง
ด้วยรหัส I10 –I15
-ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย< 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ
2564 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (Person
type area 1,3 หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
ด้วยรหัส = I10 - I15 และ Person type area = 1 และ 3)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม
ส่งเข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 ประเมินจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูลที่ 1
A1 = จานวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ครั้งสุดท้าย ในปีงบประมาณ 2564
รายการข้อมูลที่ 2
B1 = จานวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
(A1/B1) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
2 รอบ ตามการนิเทศงาน ครั้งที1่ ภายในเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที2่ ภายในไตรมาส 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม2564
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนตามรอบการนิเทศงาน ปี 2564
ค่าคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การประเมินผล
< 45.00 %
45.00 – 49.99 %
50.00 - 54.99 %
55.00 –59.99 %
≥ 60 %

วิธีการประเมินผล
ข้อมูลจาก 43 แฟูม ในปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลลัพธ์จากระบบรายงานใน HDC
เอกสารสนับสนุน
1.แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน ปี2560
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ 2558
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทวั่ ไปพ.ศ.2562
4. รูปแบบการบริการปูองกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสาหรับการ
ดาเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562
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Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 8
ตัวชี้วัดย่อย (R 8.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
57.42 56.05 58.28

ร้อยละของผู้ปุวย
ร้อยละ
ความดันโลหิตสูงคุม
ความดันโลหิตได้ดี
นางจันทร์เพ็ญ หวานคา (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

ระดับจังหวัด: นางจันทร์เพ็ญ หวานคา (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
ระดับอาเภอ : ผู้รบั ผิดชอบงาน NCD ของอาเภอ

CKD
ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
-ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อนี้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ปุวยอาจมีอัตรากรองของไต
(glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่กไ็ ด้
2. ผู้ป่วยที่มี eGFR น้อยกว่า 60 ml/mim/1.73m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะ
ตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้
* ผู้ปุวยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็น CKD จะหมายถึง CKD จากสาเหตุใดก็ตาม เช่น นิ่ว
โรค DM และ HT เป็นต้น
การคัดกรองไตในผู้ป่วย DM และ/หรือ HT หมายถึง
1. ผู้ป่วย HT ได้รับการตรวจ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ 2564
2. ผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจทั้ง serum creatinine และ urine protein อย่างน้อย
1 ครั้งในปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจเลือดและปัสสาวะ
ซึ่งการตรวจ urine protein หมายถึง การตรวจ LAB วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส lab คือ 0440206 หรือ
2. urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส lab คือ 0440205 หรือ
3. microalbuminuria รหัส lab คือ 0440204 หรือ
4. macroalbuminuria รหัส lab คือ 0440203
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ผู้ปุวยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ
เครือข่ายทั้งหมด (Person type area 1,3)
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วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

วิธีการประเมินผล :
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
รอบที่ 1/รอบที่ 2

เอกสารสนับสนุน :
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล
43 แฟูม เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)
ตัวตั้ง (A) หมายถึง จานวนผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ในเขตรับผิดชอบ ที่ไม่เคยได้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง (ต้องไม่มีรหัสโรค N181 - N189 ก่อนการคัดกรอง) ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคไต
ตัวหาร (B) หมายถึง จานวนผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ในเขตรับผิดชอบ ที่ไม่เคยได้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง (ต้องไม่มีรหัสโรค N181 - N189 ก่อนการคัดกรอง) และเป็น
ประชากร Type area 1,3 สัญชาติไทย : File PERSON : สัญชาติไทยรหัส 099
(A/B) x 100
2 รอบ ในไตรมาสที่ 2 และ 4 ตามรอบการประเมิน ranking
จาก 43 แฟูม HDC
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
น้อยกว่า 50.00 %
2 คะแนน
50.00 - 59.99 %
3 คะแนน
60.00 – 69.99 %
4 คะแนน
70.00 – 79.99 %
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %
1. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานปี 2560
2. แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
Base Lined data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของผู้ปุวย
ร้อยละ
74.77 77.22 80.41
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ทางไต
นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301, 045-244-802 ต่อ 301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ หวานคา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301, 045-244-802 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
ระดับอาเภอ : ผู้รบั ผิดชอบงาน NCD อาเภอ
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ตัวชี้วัดย่อย (R 8.2)
คานิยาม
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
• CKD = ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
• eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการ
คานวณจากค่า serum creatinine ของผู้ปุวย ตามสมการ CKD-EPI)
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 67
เพื่อใช้ประเมินผลสาเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
(CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน
- ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ปุวยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD
ที่มีรหัสโรคเป็น
'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132, 'E142, 'N083',
'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021',
'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033',
'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045',
'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 'N057',
'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 'N068', 'N069’,
'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082',
'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119',
'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139',
'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 'N2019', 'N210',
'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280',
'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618'
ที่มคี ่า eGFR ระหว่าง 15 – 59.99
• การตรวจติดตาม eGFR ของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อย
ทุก 6 เดือน และในผู้ปุวยโรคไตเรือ้ รัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน
• โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟูม) และ HDC
คานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time
HDC
A =จานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5
B = จานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
พิจารณาค่าของ eGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
คานวณ Stage เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
ผู้ปุวยจะต้องได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จึงจะถูกนามาประเมินอัตรา
การลดลงของ eGFRได้ เปรียบเทียบกับค่า GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณและการตรวจแต่
ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFRอาศัยวิธี simple linear regression
(y = mx+b)
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFRคานวณจากสูตร
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เมื่อ n = จานวนครั้งของการตรวจ GFR
x = จานวนวันที่ตรวจ eGFRที่ห่างจากการตรวจ eGFRครั้งแรก
y = ค่าของ eGFRณ.วันที่ตรวจ
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง ตามการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ใช้ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
1 คะแนน
น้อยกว่า 52 %
2 คะแนน
52.00 – 56.99 %
3 คะแนน
57.00 – 61.99 %
4 คะแนน
62.00 – 66.99 %
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 67 %
เอกสารสนับสนุน
คาแนะนาสาหรับการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังก่อนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของผู้ปุวย CKD
ร้อยละ
65.56
ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<5
ml/min/1.73m2/yr
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล
รพช./รพท./รพศ.
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับจังหวัด : นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
ระดับอาเภอ : ผู้รับผิดชอบงาน CKD ของโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด R 9
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
-NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการ ที่มีการ
พัฒนาคุณภาพ เกิดความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการและดาเนินการทางคลินิกให้เกิด
กระบวนการ ปูองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค
กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มปุวยเพือ่ การดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาสเสีย่ ง รักษา ควบคุมความ
รุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแลที่จาเป็นใน
ระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ
ซึ่งมีการประเมิน 2 ส่วนคือ
1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) เป็นการประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ทิศทางและนโยบาย ระบบ
สารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการบริการ มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเองระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและ ระบบการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (50 คะแนน) จานวน 12 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การตรวจติดตามกลุม่ สงสัยปุวยโรคเบาหวาน>= ร้อยละ60
2) ผู้ปุวยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl
>= ร้อยละ60
3) ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี >= ร้อยละ 40
4) ผู้ปุวยเบาหวานที่มคี วามดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg >= ร้อยละ60
5) ผู้ปุวยเบาหวานที่มภี าวะอ้วน [BMI ≥25กก./ตร.ม] ลดลงจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา >= ร้อยละ 10
6) การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ปุวยเบาหวาน<= ร้อยละ2
7) ผู้ปวุ ยเบาหวานรายใหม่ลดลง >= ร้อยละ 5
8) การตรวจติดตามกลุม่ สงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง>= ร้อยละ 70
9) ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ด>ี = ร้อยละ 60
10) ผู้ปุวยเบาหวาน และหรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง>= ร้อยละ 80
11) ผู้ปุวยเบาหวาน และหรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk > 20% ในช่วง
ไตรมาสที่ 1,2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3,4
>= ร้อยละ 40
12) ผู้ปุวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย >= ร้อยละ 50
คะแนนประเมินคุณภาพจากการประเมินกระบวนการ 50 คะแนน และ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมิน ดังนี้
-ระดับดีเด่น 85-100 คะแนน
-ระดับดีมาก 80-84 คะแนน
-ระดับดี
70-79 คะแนน
-ระดับพื้นฐาน 60-69 คะแนน
-ต่ากว่าพื้นฐาน <60 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ต้องมี ค่าคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พัฒนา clinic NCD ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
กลุ่มเปูาหมายในการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
- โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1
- โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3
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วิธีจัดเก็บข้อมูล

ปีละ 2 ครั้ง โดย
1. ประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินออนไลน์ ของกองโรคไม่ติดต่อ
และส่งแบบประเมินตนเองเป็นไฟล์ Excel ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. จากการสุ่มประเมินจากทีมจังหวัด ตามรอบการนิเทศงาน
- ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
- ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
หมายเหตุ เนื่องจากกองโรคไม่ตดิ ต่อ จะนาระบบการประเมินออนไลน์
จากเขตสุขภาพที่ 10 ไปขยายผลใช้ในระดับประเทศต่อไป
แหล่งข้อมูล
1 การประเมินกระบวนการพัฒนา เป็นไฟล์ Excel ประเมินตนเอง
และผลการสุ่มประเมินจากทีมจังหวัด
2 การประเมินการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ใช้ข้อมูล 43 แฟูม โดยใช้ข้อมูลจาก HDC
รายการข้อมูลที่ 1
A = คะแนนการประเมินกระบวนการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอ (สสอ.รพช.รพท.รพศ.) ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
(คะแนนเต็ม 250 คะแนน)
รายการข้อมูลที่ 2
B = คะแนนผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
(รพ.สต.รพช.รพท.รพศ.) ตามตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด (คะแนนเต็ม 250 คะแนน)
สูตรคานวณ
(A x 50) + (B x 50 )
250
250
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
คะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 50 คะแนน
และการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 50 คะแนน มีระดับผลการประเมินดังนี้
ระดับ
คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ค่าคะแนน
NCD Clinic Plus
Ranking
ดีเด่น
85 – 100 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก
80 – 84 คะแนน
4 คะแนน
ดี
70 – 79 คะแนน
3 คะแนน
พื้นฐาน
60 – 69 คะแนน
2 คะแนน
ต่ากว่าพื้นฐาน
< 60 คะแนน
1 คะแนน
การผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง
- เครือข่ายบริการระดับอาเภอ ได้คะแนนประเมินรวม มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน
วิธีการประเมินผล :
1. ประเมินตนเองทุกเครือข่าย ในการดาเนินงาน NCD Clinic Plus (คะแนนเต็ม 100
คะแนน) ในรอบไตรมาส 1 และ 2ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (50 คะแนน)
ใช้ข้อมูลการประเมินตนเอง และ จากการนิเทศตามห้วงเวลา
ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (50 คะแนน)ใช้ข้อมูลจาก HDC
2. รับการสุม่ ประเมินจาก สานักงานปูองกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีละ 1 ครั้งเฉพาะเครือข่ายทีส่ ุ่มประเมิน
(รายละเอียดจากคู่มือแนวทางการดาเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563)
เอกสารสนับสนุน
คู่มือแนวทางการดาเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 10
คานิยาม

สรุปผลการดาเนินงาน NCD Clinic Plus จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
จานวน 26 แห่งเครือข่ายทั้ง 25 อาเภอ
นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
รพศ./ รพท./ รพช./สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ระดับจังหวัด นางจันทร์เพ็ญ หวานคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 080 415 9495
E-mail : pomwank@gmail.com
ระดับอาเภอ/เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic ของอาเภอ

ผลสาเร็จในการดาเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs
-ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs หมายถึง ชุมชนที่มีการดาเนินการเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยปุวยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบ
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น ภาคสาธารณสุข และ
ภาคประชาชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน ชุมชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวทางการ
ปูองกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) 5 ขั้นตอน ผนวกกับ
การใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter for health
promotion) ทั้ง 5 ประเด็น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการชุมชน/นโยบาย
สาธารณะ ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
-ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน หรือ ชุมชนในเขตเมือง ตามเขตปกครอง
เกณฑ์การดาเนินงาน “ชุมชนวิถใี หม่ ห่างไกล NCDs” 5 ข้อ ประกอบด้วย
1. มีคณะทางานระดับชุมชนที่ประกอบด้วย ผู้นาตามกฎหมาย ผู้นาตามธรรมชาติ อสม.
ตัวแทนผู้ปุวยกลุม่ โรค NCD เป็นต้น
2. ชุมชนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรค
ปัญหาและปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกัน เพื่อวางแผนกาหนด
มาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนตามกลุม่ วัย
3. ชุมชนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดทาแผนงาน/โครงการแบบมี
ส่วนร่วมมีการเสนอแผน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
4. มีกิจกรรม การลดเค็มในชุมชน เพื่อสร้างกระแสการดูแลสุขภาพ ลดปุวยโรคไต
ในชุมชน

32
5. ชุมชนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีการติดตามประเมินผล
อย่างมีส่วนร่วม และสรุปการดาเนินงานเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
ในระยะต่อไป
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
รพ.สต.ดาเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
ครอบคลุม 25 อาเภอ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง จนท.สธ. และชุมชนในการวางระบบการดาเนินงานดูแล
สุขภาพผู้ปุวย และสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ปุวย NCD ลดปัจจัยเสีย่ ง NCD
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
รพ.สต.และ PCU ทุกแห่งๆ ละ 1 ชุมชน มีการดาเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่ สงสัยปุวยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัยเด็ก
วัยรุ่น/วัยเรียน วัยทางาน วัยสูงอายุ (Type 1 และ 3)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
1.ชุมชนร่วมกับ รพ.สต. รวบรวม ประเมินผล บันทึกและรายงานผลการดาเนินงาน
เป็นไฟล์ให้อาเภอและอาเภอรวบรวมส่งให้จังหวัด
2.จังหวัดประเมินภาพรวมของอาเภอ และสุ่มประเมินชุมชน
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนชุมชน (หมู่บ้าน) ของแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์การดาเนินงาน
“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนชุมชน (หมู่บ้าน) ทั้งหมดของแต่ละอาเภอที่ดาเนินงาน
“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
สูตรคานวณ
( A / B ) * 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง จากรายงานการดาเนินงานรายสถานบริการ และการสุม่ ประเมิน
จากจังหวัด ตามรอบการนิเทศงาน
รอบที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
รอบที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2564
วิธีการประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงานของอาเภอ และจังหวัดสุ่มประเมินชุมชน
1. ชุมชน/รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. สุ่มประเมิน จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามรอบ Ranking
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
รอบที่ 1 /รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
น้อยกว่า 40.00 %
2 คะแนน
40.00 – 49.99 %
3 คะแนน
50.00 - 9.99 %
4 คะแนน
60.00 - 69.99 %
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %
เอกสารสนับสนุน
1. แนวทางการดาเนินงานปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยยึดชุมชนเป็นฐาน
2. แนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. คู่มือการดาเนินงานปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน :
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (CBI NCDs) สาหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบ
งานโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางสาวอลิษา สุพรรณ
(หัวหน้ากลุ่มงาน NCD การแพทย์สขุ ภาพจิตและยาเสพติด)
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรสาร : 0 4524 1918
โทรศัพท์มือถือ : 081-790-4981
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หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

ตัวชี้วัด R 11

ร้อยละของประชาชนกลุม่ เสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดีด้วยวิธี
อัลตร้าซาวด์
-การคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดี เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์
กลุ่มเสี่ยง เพื่อหาความผิดปกติของตับและท่อน้าดี
-กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป (person 1,3 ) ที่มีประวัตดิ ังต่อไปนี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)
2. กลุ่ม Chronic Dyspepsia กลุม่ อาการปวดท้องช่วงบน ท้องอืด จุกเสียดแน่นท้อง
จุกลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว หรือมีอาการแสบร้อนกลางทรวงอกหลังรับประทาน
อาหาร เป็นเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
ร้อยละ 90 ของเปูาหมายที่กาหนด
1.ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้าดี เพื่อส่งต่อการวินิจฉัยและรักษา
2.อัตราตายด้วยมะเร็งตับและท่อน้าดี ลดลงสองในสาม ในปี 2578
ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปที่
- มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)
- กลุ่ม Chronic Dyspepsia กลุ่มอาการปวดท้องช่วงบน ท้องอืด
จุกเสียดแน่นท้อง จุกลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว หรือมีอาการแสบร้อนกลางทรวงอกหลัง
รับประทานอาหาร เป็นเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
- กลุ่มเสีย่ ง ที่ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจ PPF3,
Liver mass และ Dilated Duct
- ไม่เป็นผู้ปุวยกลุ่มพิษสุราเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง
1. จัดเก็บข้อมูลตามแบบ แบบฟอร์ม CCA 01 , CCA02 , CCA03 , CCA04 , CCA
05 บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 43 แฟูม
1.1 รหัสการวินิจฉัย Z128 : Specific screening for CA
1.2 อัลตร้าซาวด์ รหัส หัตถการการตรวจบันทึกใน43แฟูม โรงพยาบาล
= 8876หรือบันทึกใน 43 แฟูมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หัตการ=9270700
กรณีผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ พบสิ่งผิดปกติ บันทึก ดังนี้
-PDF = R 932 Abnormal fining on diagnosis imagine of liver
-Fatty liver = k760
-Cirrhosis = k746
-Liver mass = D376 (mass hepatic)
-Dilated duct K8.31 bile duct obstruction
-Gall bladder thickening =k82.8 cholecystitisunspecified = K81.9

คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

ระดับจังหวัด : นางสาวอลิษา สุพรรณ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 081-790-4981
ระดับอาเภอ :
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน “ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค NCDs” ระดับอาเภอ
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-Gall stone = K80.2
-Ascites = R18
-อื่น ๆ Jaundice = R17, CA Liver = C22, CHCA = C22.1
2. หากพลความผิดปกติ ได้แก่ Liver mass หรือ Dilate Duct ให้ส่งต่อ รพ.แม่ข่าย
เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา
3. สรุปผลการดาเนินงาน ราย เดือน
แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลจาก 43 แฟูม (ประชากร Person Type area 1,3)
2. จากแบบสรุปผลการดาเนินงานรายอาเภอ
รายการข้อมูลที่ 1
A= จานวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ฯ
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนกลุ่มเสีย่ งตามเปูาหมายที่ได้รับทั้งหมด
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานที่ดาเนินงานได้
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
รอบที่ 1 /รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
น้อยกว่า69.99 %
2 คะแนน
70.00 – 74.99 %
3 คะแนน
80.00 – 84.99 %
4 คะแนน
85.00 – 89.99 %
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 %
วิธีการประเมินผล :
1. ระบบฐานข้อมูลใน 43 แฟูม
2. จากแบบสรุปผลการดาเนินงานรายอาเภอ
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ
94.00 96.40
100
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองมะเร็งตับและท่อ
น้าดีด้วย
วิธีอัลตร้าซาวด์
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางสาวภูรดิ า พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์หน่วยงาน 045-243-301 045-244-801 โทรศัพท์มือถือ 089 949 5856
e-mail : ncdatlotus@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล
รพช./รพท./รพศ./สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด R 12
ตัวชี้วัดย่อย (R 12.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ระดับความสาเร็จการดาเนินงานสุขภาพจิต
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
(TEDA4I)
-เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่าน
อย่างน้อย1 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222,
1B232, 1B242) เพื่อเข้าสู่ระบบ TEDA4I ใน รพท./รพช. / และรับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือมาตรฐานTEDA4I จากพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
( 1B271, 1B272, 1B273, 1B274 และ 1B275 )
-ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กได้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินจิ ฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมิน
พัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคูม่ ือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
พัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ เช่น คู่มอื คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี
สาหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โปรแกรม
การฝึก/กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด นักเวชศาสตร์
สื่อความหมาย) เป็นต้น
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รบั การกระตุ้นด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน (TEDA4I) มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70
1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
2. พัฒนาระบบบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน TEDA4I ของหน่วยบริการทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความสมารถ ในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก ให้มีพัฒนาการสมวัย
เด็กอายุ 0 -5 ปี ณ ช่วงเวลาที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเป็นเด็ก
ในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
สถานบริการสาธารณสุข รพท. / รพช. นาข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
43 แฟูม
รพท./ รพช. / HDC จังหวัด
A = จานวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า
B = จานวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
A X100
B
ประเมินผลจาก HDC ทุกเดือน
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เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ Milestone ในการดาเนินงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (TEDA4I)
ขั้นตอน 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้า ใน 43 แฟูม
2. มีการนาส่งเด็กตามข้อ1 เข้าสู่ระบบกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ที่โรงพยาบาลชุมชน
3. เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครือ่ งมือTEDA4I ต้องติดตาม
(ไม่ทุกราย 0.5 คะแนน , ทุกราย 1 คะแนน )
4. มีข้อมูลการรายงานการติดตามการกระตุ้นพัฒนาการ
5. เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการครบตามเกณฑ์ 90 วันด้วยเครื่องมือTEDA4I >ร้อยละ 70
ค่าคะแนน <ร้อยละ 70 = 0.5 คะแนน ,>ร้อยละ 70 = 1 คะแนน
** หากไม่มีเด็กที่พัฒนาการล่าช้า (จากการคัดกรอง DSPM กลุ่มงานส่งเสริม ) จะไม่ประเมินตัวชี้วัดนี้ **
ระดับ
ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone
คะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1 คะแนน
/
2 คะแนน
/
/
3 คะแนน
/
/
/
4 คะแนน
/
/
/
/
5 คะแนน
/
/
/
/
/
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
เด็กที่มีพัฒนาการ
# NA # 53.48 56.94
ล่าช้าได้เข้ารับการ
ร้อยละ
(60%) (60%)
กระตุ้นพัฒนาการด้วย
TEDA4I
ตัวชี้วัดย่อย (R 12.2)
ระดับความสาเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก
คานิยาม
-การคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่ม โรค หมายถึง การคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก
นักเรียนรายบุคคลโดยคุณครูประจาชั้น ด้วยเครื่องมือ 1.) แบบสังเกตพฤติกรรม สาหรับเด็ก
สมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 6-12 ปี 2.) แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์เด็ก 3.) แบบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง (SDQ)
-เด็กอายุ 6-15 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 ปี 1 วัน ถึงอายุ 15 ปี 11 เดือน 29 วัน
ที่เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็น
เด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยูจ่ ริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
-ระยะเวลาดาเนินงานคัดกรองโดยครู ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
-ระดับความสาเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก หมายถึง หน่วยงานมีการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดทัง้ 5 ขั้นตอน
-โรคสมาธิสั้น (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) หมายถึง ภาวะ
ผิดปกติทางจิตเวชที่ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว ทาให้มี
ลักษณะอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บ
รายละเอียดไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง
3-7 ปี แต่ในรายที่เป็นไม่มาก อาการจะแสดงออกชัดเจนกว่าในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป
โดยสาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็น
ส่วนที่ทาหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งชั่งใจทางานน้อยกว่าปกติ
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2

-การประเมินเด็กเสี่ยงสมาธิสั้น หมายถึง การประเมินเด็กกลุม่ อายุ 6-15 ปี โดยใช้
แบบประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม สาหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และการ
เรียนรู้ช้า โดยคุณครูประจาชั้นเป็นผู้ประเมินเด็ก และอยู่ใกล้ชิดเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ซึ่งให้ครูประเมินเด็กจากการสังเกตลักษณะพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนที่
เด็กแสดงออกบ่อย ๆ ทั้งนี้ ในเด็ก 1 คน อาจประเมินพบหลายภาวะที่สามารถเกิดร่วมกันได้
และเด็กกลุ่มเสีย่ งจากการประเมินของครู ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อพบพยาบาลเฉพาะทางจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น ที่คลินิกจิตเวชเด็กฯ ในโรงพยาบาลเพื่อทาการประเมินเด็กซ้าเตรียมเด็ก
กลุ่มเสี่ยงสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และการเรียนรู้ช้า เข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
-การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่เด็กได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นและ
ได้รับการบริการตามระบบการดูแลรักษา หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการสาธารณสุข
-ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็ก หมายถึง เด็ก 6-15 ปี ที่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ตาม
เกณฑ์วินิจฉัยโรค ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ตามมาตรฐานการ
จาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส
โรคของ ICD 10 หมวด F90.0-F90.9 ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
จนถึงในปีงบประมาณ 2563
1. ร้อยละผลงานตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่มโรค≥ร้อยละ 80
2. การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25
1.เพื่อให้ผู้ปุวยโรคสมาธิสนั้ ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที
เพราะการรักษาโรคนี้ต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวเด็ก
พ่อแม่ผู้ปกครอง และคุณครูผสู้ อน ซึ่งต้องใช้หลายศาสตร์ร่วมกันเพือ่ ผลการรักษาที่ดี
2.เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน
สู่นาการกาหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนต่อไป
เด็กอายุ 6-15 ปี ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
1. จนท.สาธารณสุข ประสานและชี้แจงครูประจาชั้นทุกห้องเรียนในโรงเรียน
เขตรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลการการคัดกรองเด็กนักเรียนในโปรแกรม “ระบบงาน
เฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็ก” ในเว็บไซด์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
URL : http://www.phoubon.in.th/
2. รวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงาน และแบบรายงานที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
1) แบบการประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม สาหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม
แอลดี และระบบเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็กสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2) แบบรายงานผลการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
3) การบันทึกข้อมูลการให้บริการเด็กโรคสมาธิสั้นทีไ่ ด้รบั การตรวจวินจิ ฉัย
จากแพทย์ในหน่วยบริการ (43 แฟูม) และส่งข้อมูลเข้า HDC จังหวัดอุบลราชธานี ทุกเดือน
1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
2.ระบบเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็กสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A = จานวนผู้ปุวยสมาธิสั้น อายุ 6-15 ปี ในปีงบประมาณ 2556
สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2563
B = จานวนผู้ปุวยโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6-15 ปี คาดประมาณการจาก
ความชุกที่ได้จากการสารวจ
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กาหนดเปูาหมายรายอาเภอให้)
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สูตรคานวณ

A x100
B
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาสที่ 2 และ 4
เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 (รอบที่ 1 / รอบที่ 2)
การดาเนินงานตามกระบวนการเป็นระดับแบบมีเงื่อนไข ดังนี้
กาหนดเป็นขั้นตอนของความสาเร็จ(Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้
กระบวนการประเมิน เป็นตามเงื่อนไข 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีข้อมูล รายชื่อกลุ่มเปูาหมาย (คัดกรอง และ ผูม้ สี มาธิสั้น)
(โปรแกรมเฝูาระวังโรคสุขภาพจิตในเด็ก และ HDC)
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีช่องทางในการประสานงาน ภาคีเครือข่าย เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูล
เด็กกลุ่มเสีย่ ง และผู้ปุวยโรคสมาธิสั้น
3. มีการประเมินเด็กกลุม่ เสี่ยงซ้า โดยครูและผู้ปกครอง และมีการแปลผลโดย จนท.สาธารณสุข >=80%
4. ผู้ปุวยเด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น ≥ ร้อยละ 30
5. โรงพยาบาลมีกรอบยารักษาโรคสมาธิสั้นและมีการดาเนินการสั่งจ่ายยารักษาโรคสมาธิสั้น
ระดับ
คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ขั้นตอนที่ 1
/
/
/
/
/

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
/
/
/
/

/
/
/

/
/

ขั้นตอนที่ 5

/

1.จากฐานข้อมูลกรมสุขภาพจิต
2.แบบสังเกตพฤติกรรม สาหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และการเรียนรู้ช้า
3.แบบรายงานผลการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4.ระบบเฝูาระวังโรคจิตเวชในเด็กสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และ HDC จังหวัดอุบลราชธานี
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของเด็กอายุ
ร้อยละ
4.18
2.37
3.23
6-15 ปี ได้รับการ
คัดกรองสุขภาพจิต
การเข้าถึงบริการโรค
ร้อยละ
สมาธิสั้น >=30%
นางเนาวรัตน์ สืบภา ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 082-165-3914
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824
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ตัวชี้วัด R 13
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จในการให้บริการบาบัดรักษาและเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ในพื้นที่
-ระดับความสาเร็จการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย หมายถึง
อาเภอมีการดาเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาโดยมีเปูาหมายสาคัญ คือ ลดหรือไม่ให้เกิดการ
ฆ่าตัวตาย และดูแลเฝูาระวังในกลุม่ ที่มีความเสี่ยงไม่ให้กลับไปทาร้ายตัวเองซ้า
-การฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ การกระทาของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจ
และเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต
ซึ่งอาจจะกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทาโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่ง
กระทาได้สาเร็จ
-การพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระทาต่อตนเองโดยมุง่ หวังให้จบชีวิต
แต่ไม่สาเร็จ
-การประเมินค้นหาความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ด้วยเครื่องมือ 8 Q
ในกลุ่มเสีย่ ง 7 กลุ่มได้แก่ (1) ผู้ปวุ ยโรคทางกายเรื้อรัง (เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด) (2) หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด (3) ผู้มีปญ
ั หา
สุรา/ยาเสพติด (4) ผู้สูงอายุ (5) ผู้ที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน (6) ผู้ปุวยที่มีอาการทาง
กายหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ (7) ผู้ที่มีการสูญเสีย : คนรักหรือทรัพย์สินจานวนมาก
-การบันทึกรายงาน มีการบันทึกข้อมูลผู้พยายามทาร้ายตนเองกรณีเสียชีวิต และกรณี
ไม่เสียชีวิต ในระบบ 43 แฟูม (Codeรหัส X60-X84) และมีการลงบันทึกข้อมูลการติดตาม/
เยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้พยายาม ทาร้ายตนเอง (ไม่เสียชีวิต) ในระบบ 43 แฟูม ทุก Case
(รหัส Z093= Personal history of self-harm) และมีการส่งรายงานแบบเฝูาระวัง
รง 506 S ส่ง สนง.สสจ. ทุก case ทั้ง 3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีเสียชีวิต +แบบสอบสวนการฆ่าตัวตาย (2) กรณีไม่เสียชีวติ (3) กรณีนัดติดตาม
/เยี่ยมบ้านภายใน 10 วัน หลังเกิดเหตุหรือภายหลังให้บริการ
1. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ≤ 8.0 ตอประชากรแสนคน
2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
(ร้อยละ 90)
1.ทาให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ
กลุ่มบุคคล อาชีพ สถานที่ช่วงเวลา เมื่อนามาเปรียบเทียบกัน
2.เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การกาหนด
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระบบพื้นที่ต่อไป
3.จานวนผู้ฆ่าตัวตายลดลงจากปีที่ผ่านมา และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับการติดตาม
ดูแล ไม่ให้กลับมาทาร้ายตนเองซ้า
เป้าหมายย่อย 1. ผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อย 2. ผู้ที่เคยมีประวัตกิ ารลงมือทาร้ายตนเอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรง
มาตรฐานการจาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 แต่ไม่เสียชีวิต
และคงได้รับการดูแลบาบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งต่อ เพื่อการเฝูาระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ และไม่กลับมา
ทาร้ายตนเองซ้าอีกครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันทีล่ งมือทาร้ายตนเอง
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 )
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วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3
รายการข้อมูลที่ 4
สูตรคานวณ

เป้าหมายย่อย 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายในทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดย งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผน
กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายย่อย 2. รวบรวมข้อมูลสถิติจานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทีม่ ารับบริการในหน่วย
บริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายอาเภอ/สถานบริการ ของกองกองยุทธศาสตร์และแผน
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และศูนย์สารสนเทศ (Data center) กรมสุขภาพจิต
แบบรายงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1.) แบบเฝูาระวัง การพยายามทาร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S
2.) แบบรายงานสอบสวนการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต
3.) แบบเฝูาระวังการพยายามฆ่าตัวตาย (กรณีไม่เสียชีวิต) : กรมสุขภาพจิต รง. 506.S
4.) แบบรายงานการติดตามเยี่ยมผู้พยายามฆ่าตัวตาย: กรมสุขภาพจิต รง. 506.S
5.) การบันทึกข้อมูลผู้พยายามทาร้ายตนเอง กรณีเสียชีวิต/ไม่เสียชีวิต และบันทึกการติดตาม
เยี่ยม ที่มารับบริการในหน่วยบริการ (43 แฟูม)และส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกเดือน
6.) รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎร์
ของกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายย่อย 1. ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายย่อย 2. ข้อมูลสถิตHิ DC สนง.สสจ.อุบลราชธานี / รพศ./ รพท./รพช.
และเอกสาร (รง.506).s
A = จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ
B =จานวนประชากรกลางปี มหาดไทย (ณ 31 ธันวาคม 2562)
C = จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
(ต.ค.2563 - ก.ย.2564)
D = จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังไม่เสียชีวิต (ต.ค.2561 - ก.ย.2564)
เป้าหมายย่อย 1.
จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จX 100,000 = อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ = (A/B) X 100,000
จานวนประชากรกลางปี 2563
เป้าหมายย่อย 2.
จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าฯ X 100
จานวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังไม่เสียชีวิตตัวเองซ้า
= (C/D) X 100

ระยะเวลาประเมินผล

ประเมินผลทุกเดือน
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking (รอบที่ 1 / รอบที่2)
กาหนดเป็นขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
อาเภอมีการดาเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนดในขั้นตอนที่ 1-5
1. สถานการณ์และการจัดทาแผน
1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การฆ่าตัวตายและกลุม่ ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในพื้นที่ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี วิเคราะห์หา
ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมนาเสนอกรอบแนวคิดหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ในเขตที่รับผิดชอบ (0.5 คะแนน)
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ การปูองกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่แต่ละอาเภอ ปีงบประมาณ 2564 (0.5 คะแนน)
2. มีการประเมินค้นหาความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
2.1 ประเมิน น้อยกว่า 40% (0.3 คะแนน)
2.2 ประเมิน 40-79.99% (0.6 คะแนน)
2.3 ประเมิน > 80% ( 1 คะแนน)
3. จานวนผลการบันทึก ระหว่าง รายงานแบบเฝ้าระวัง รง 506 S เปรียบเทียบกับ 43 แฟูม
3.1 ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจานวนเท่ากับ รง 506 S 40 % (0.3 คะแนน)
3.2 ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจานวนเท่ากับ รง 506 S 40-79.99 % (0.6 คะแนน)
3.3 ร้อยละของข้อมูลใน 43 แฟูม มีจานวนเท่ากับ รง 506 S 80 % ( 1 คะแนน)
4.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี ≥ ร้อยละ 90
5.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกินร้อยละ 8.00 ต่อประชากรแสนคน
ระดัน
ระดับความสาเร็จ
ค่าคะแนน
1
2
3
4
5
1 คะแนน
/
2 คะแนน
/
/
3 คะแนน
/
/
/
4 คะแนน
/
/
/
/
5 คะแนน
/
/
/
/
/
เอกสารสนับสนุน
1.ข้อมูลจากฐานข้อมูลhttps://suicide.dmh.go.th/
2.แบบ รง 506.S
3.ชุดข้อมูล 43 แฟูม จากหน่วยบริการสาธารณสุข
4.ระบบข้อมูลใน HDC
5.ข้อมูลรายงานการตายทีร่ วบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย
Base Lined Data
Base Line Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
6.63
7.20
6.23
อัตราการฆ่าตัวตาย
อัตราต่อประชากร
(118 คน) (135 คน) (117 คน)
(จาก รง.506.S)
แสนคน
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
96.74
94.25
94.12
ไม่กลับมาทาร้าย
ร้อยละ
ตัวเองซ้าในระยะ
เวลา 1 ปี
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 14
คานิยาม

1.นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้างานสุขภาพจิต กลุม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824
2.นางสาวมะลิวรรณ มานะ ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 087-976-6485
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
โทร 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้างานสุขภาพจิต
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824
2.นางสาวมะลิวรรณ มานะ
ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 087-976-6485
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
โทร 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com
ร้อยละสถานบริการที่มีการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ระยะท้าย
-การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต. หมายถึง
การพัฒนาระบบการการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายในโรงพยาบาล
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อให้ผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายได้
จัดการอาการปวด และอาการรบกวน ในระยะท้ายของชีวิต เช่น
อาการเหนื่อย สับสน อย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ภายใต้ 5 กระบวนการ ได้แก่
1) มีทะเบียนข้อมูลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายทุกราย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) มีทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้าย ประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย
3) มีการเยี่ยมบ้าน และจัดกิจกรรมการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย ร่วมกัน ระหว่างทีม
เจ้าหน้าที่ และครอบครัว
4) ผู้ปุวยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคองระยะท้ายได้รับการจัดการอาการอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
4.1 ผู้ปุวยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคองระยะท้ายได้รับการจัดการอาการ
อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
4.2 มีการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการ
จ่ายค่าชดเชยการให้บริการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบันทึกรหัสการ
เยี่ยมบ้านทุกโรคใดๆ (1AXXX) ในแฟูม community service ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5
4.3 มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง
โดยมีการบันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD-10TM
รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5
5) มีเครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม
หรืออาสาสมัครดูแลผู้ปุวย และอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง มีการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ุวยประคับประคองระยะ
ท้ายใน รพ. และ รพ.สต. ภายใต้ 5 กระบวนการ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง
วิธีจัดเก็บข้อมูล
จังหวัด ประเมินภาพรวมอาเภอ และสุม่ ประเมิน รพ./รพ.สต.
แหล่งข้อมูล
แบบเกณฑ์การประเมิน Palliative care
สูตรคานวณ
ผลรวมคะแนนการประเมิ น การพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ปุ ว ยประคั บ ประคองระยะท้ า ย
ตามเกณฑ์ × 100
คะแนนรวม (จานวน รพ./รพ.สต. ทั้งหมด × 12 คะแนน)
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 2 ครั้ง จากการประเมินตนเองของ โรงพยาบาล และ รพ.สต.
ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 เดือน กันยายน 2564
เกณฑ์การประเมินRanking (รอบที่ 1 /รอบที่2)
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต.
(รายละเอียดเกณฑ์การประเมินตามภาคผนวกแนบท้าย)
คะแนนประเมิน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต.
คะแนน
ค่าคะแนน Ranking
80 – 100 คะแนน
5 คะแนน
70 – 79.99 คะแนน
4 คะแนน
60 – 69.99 คะแนน
3 คะแนน
50 – 59.99 คะแนน
2 คะแนน
< 50 คะแนน
1 คะแนน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นางจุฑาพร สายสรรพมงคล
(พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์มือถือ 081-790-4411 โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
2. นางพิศมัย วรรณชาติ
(นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 092-225-9454
โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
Email : jumpitsamai@gmail.com
3. นางสาวศรีสุคนธ์ หลักดี
(นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 081-790-2731
โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
Email : srisukon_55@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
และผู้จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางจุฑาพร สายสรรพมงคล
(พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 081-790-4411
โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
2. นางพิศมัย วรรณชาติ
(นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 092-225-9454
โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
Email : jumpitsamai@gmail.com
3. นางสาวศรีสุคนธ์ หลักดี
(นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 081-790-2731
โทรสาร 045-242-225, 045-241-918
Email : srisukon_55@hotmail.com
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ภาคผนวก
เกณฑ์การประเมิน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และรพ.สต.
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาระบบการระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายใน รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง
ปีงบประมาณ 2564
กระบวนการ
กิจกรรม
เกณฑ์
ค่าคะแนน
คะแนนทั้งหมด
12 คะแนน
1.มีทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย
จานวน 1 ข้อ
1 คะแนน
ประคับประคองระยะท้ายทุกรายใน
1.1 มีทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย
ไม่มี
0
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
ประคับประคองระยะท้ายทุกราย ข้อมูล
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุลที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์
มี
1
2.มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย
จานวน 1 ข้อ
1 คะแนน
ประคับประคองระยะท้าย
2.1 มีทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ุวย
ไม่มี
0
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล
ประคับประคองระยะท้ายประกอบด้วย
มี
1
เภสัชกรนักกายภาพบาบัด แพทย์
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นัก
แผนไทย
กายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย
3.มีการเยีย่ มบ้าน และจัดกิจกรรม
การดูแลผู้ปุวยระยะท้าย ร่วมกัน
ระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

จานวน 3 ข้อ
3.1 มีการเยี่ยมบ้าน โดยทีม สหวิชาชีพ
3.2 มีการจัดกิจกรรมการดูแลผู้ปวุ ยระยะ
ท้าย ร่วมกันระหว่างทีมเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ครอบครัว
3.3 ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้าน

4 คะแนน
ไม่มี
มี
≥ 3 เดือนขึ้นไป
2 เดือน
1 เดือน
> 1 เดือน
1 เดือน
< 1 เดือน

0
1
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
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กระบวนการ
4.ผู้ปุวยที่เข้าสู่การดูแล
ประคับประคองระยะท้ายได้รับการ
จัดการอาการอย่างมีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน

กิจกรรม
จานวน 3 ข้อ

เกณฑ์

ค่าคะแนน
3 คะแนน

4.1 ผู้ปุวยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคอง
ระยะท้ายได้รับการจัดการอาการอย่างมี
คุณภาพโดยได้รับการบรรเทาอาการปวด
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

ไม่มี

0

มี

1

4.2 มีการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
ระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการ
จ่ายค่าชดเชยการให้บริการของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบันทึก
รหัสการเยี่ยมบ้านทุกโรคใดๆ (1AXXX)
ในแฟูม community service ร่วมกับ
การวินิจฉัย Z51.5
4.3 มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกในการดูแล
ประคับประคองโดยมีการบันทึกหัตถการ
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
แพทย์แผนไทย ICD-10TM รหัส U778779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 ร่วมกับ
การวินิจฉัย Z51.5
5.มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง
จานวน 2 ข้อ
ร่วมกับหน่วยงานราชการหรือภาค
5.1 มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง
ประชาสังคม หรืออาสาสมัครดูแล
ผู้ปุวย และอุปกรณ์การดูแลต่อเนือ่ ง ร่วมกับหน่วยงานราชการหรือภาคประชา
สังคม หรืออาสาสมัครดูแลผู้ปุวย
ที่บ้าน

ไม่มี

0

มี

1

ไม่มี

0

มี

1

5.2 มีศูนย์เบิกอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน

2 คะแนน
ไม่มี
มี

0
1

ไม่มี
มี

0
1
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ตัวชี้วัด R 15
ตัวชี้วัดย่อย (R 15.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2

สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ปีงบประมาณ 2564

Base Lined Data

ระดับความสาเร็จการดาเนินงานยาเสพติด
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานบาบัดยาเสพติด
-ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)
-ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ปุวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการ
บาบัดรักษาและมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก กสธ. ดังนี้
- ผู้ใช้ยาเสพติด) User) คะแนน 2 - 3
- ผู้เสพยาเสพติด ) Abuse) คะแนน 4 - 6
- ผู้ติดยาเสพติด ) Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป
ร้อยละ 55
ผู้ปุวยยาเสพติด ที่ได้รับการคัดกรองเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ ิดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษา
และติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงานข้อมูลการ
บาบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
รวบรวมข้อมูลการบาบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบาบัดรักษา
ฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ รายงานจากสถานพยาบาล
A = จานวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ ิดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี หลังจาหน่าย
B = จานวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ตดิ ที่รับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานบาบัดฟื้นฟูผเู้ สพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ
เสียชีวิต หรือผู้ปุวยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT
(เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจาหน่าย)
(A/B) x 100
ทุก6 เดือน
รอบที่ 1 /รอบที่ 2
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนางานยาเสพติด
2 คะแนน
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบาบัดยาเสพติด/ค่ายบาบัดฯ
3 คะแนน
มีการประชุมภาคีเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4 คะแนน
มี ก ารด าเนิ น งานบ าบั ด ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และลงข้ อ มู ล รายงาน
ในระบบ บสต.เป็นปัจจุบัน
5 คะแนน
ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปี 1 (Retention Rate ระบบสมัครใจ) >ร้อยละ 55.00
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของผู้ปุวยยา
ร้อยละ
48.57 41.23 48.30
เสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 1
(Retention Rate)
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 15.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

/

1. นางรัชนีพร เชื้อสระคู
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ 065-749-2656
2. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ 092-718-5455
3. นายประมวล มาลา
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 087-337-7311
โรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ 092-718-5455
2.นายประมวล มาลา
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 087-337-7311
ความสาเร็จในการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
-ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคนาทา
แบกกุ้ม (Nicotianatabacum) และให้ความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นทีม่ ีสารนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธสี ูบ ดูด ดม อม เคีย้ ว กิน เปุาหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา
หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
-การดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายถึง
1. มีแผนงานการดาเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในระดับอาเภอ
2. มีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ออกตรวจเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ ศ.2560.และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง/ปี
3. มีการดาเนินงานชุมชนและสถานศึกษาต้นแบบเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และยาสูบ อย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง
4. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผลิตภัณฑ์ยาสูบ มากกว่าร้อยละ 55
5. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเครื่องดื่มแลอกอฮอล์ มากกว่าร้อยละ 55
ค่าความสาเร็จระดับ 5
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและปูองกันนักสูบ
นักดื่มหน้าใหม่
3. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา /ลดแรงสนับสนุนการดืม่ เพื่อควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมาย
4. เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ และช่วยให้ผสู้ ูบ ผู้ดมื่ เลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. เพื่อพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบ
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. ภาคีเครือข่ายควบคุมบุหรี่และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
3. ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
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วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ปีงบประมาณ 2564

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

1.รายงานผ่านระบบ 43 แฟูมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
2.รายงานผลการดาเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
1.HDC กระทรวงสาธารณสุข
2.รายงานผลการดาเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
ปีละ 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
เกณฑ์การประเมินผล
จานวนคะแนน
1.มีแผนงานการดาเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
1 คะแนน
แอลกอฮอล์ในระดับอาเภอ
2.มีการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ออกตรวจเฝูาระวังและบังคับใช้
1 คะแนน
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ไม่น้อยกว่า 7
ครั้ง/ปี
3. มีการดาเนินงานชุมชนและสถานศึกษาต้นแบบเพื่อควบคุมการ
1 คะแนน
บริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบอย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง
4. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รบั การคัดกรองผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1 คะแนน
มากกว่าร้อยละ 55
5. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รบั การคัดกรองเครื่องดื่ม
1 คะแนน
แอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 55
*** การประเมิน แต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน
 คู่มือการบันทึกข้อมูลการบาบัดผู้เสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในระบบ
43 แฟูม (Special PP) โครงการสร้างวิทยากรหนุนเสริมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
 คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในระบบ 43 แฟูม
(Special PP) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมา (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ประชาชนอายุ 15 ปี
ร้อยละ
25.30 47.65 60.05
ขึ้นไปได้รับการ
คัดกรองการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประชาชนอายุ 15 ปี
ร้อยละ
5.60
38.75 57.39
ขึ้นไปได้รับการ
คัดกรองการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อย (R 15.3)
คานิยาม

1. นายสุทธิพงษ์ บุญบรรจง (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
โทรศัพท์ 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896
2. นางสาวอลิษา สุพรรณ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 045-243-301 หรือ 045-244-801ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ 081-790-4981
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุทธิพงษ์ บุญบรรจง (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
โทรศัพท์ 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE
-อาเภอ TO BE NUMBER ONE หมายถึง อาเภอที่มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับอาเภอ และมีการ
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE
2. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ รณรงค์สร้างกระแสเพื่อปลุกจิตสานึกให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และสร้างภูมิกันให้
เยาวชนไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด
3. มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา,
ในชุมชน และในสถานประกอบการ
-ชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง ชมรมที่มีการดาเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. กรรมการ : โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการ
ชมรม มีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานรองประธาน
เลขานุการ กรรมการ และเหรัญญิก ซึ่งกรรมการชมรม แบ่งเป็น 5 ฝุาย ได้แก่ ฝุาย
จัดหาทุน, ฝุายกิจกรรม,ฝุายประชาสัมพันธ์, ฝุายรับเรื่องราวร้องทุกข์, ฝุายสอดส่องดูแลและ
ประเมินผล
2. กิจกรรม : สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจและ
มองเห็นคุณค่าของตน อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาส และสนับสนุน การคืน
คนดีสสู่ ังคม ของสมาชิก “ ใครติดยายกมือขึ้น ” เช่น การฝึกอาชีพ และ จัดหาอาชีพให้
เป็นต้น
3. กองทุน : กรรมการและสมาชิกร่วมดาเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อนาเงินรายได้หมุนเวียนใช้
จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึงทรัพย์สินของชมรม เช่น อาคารที่ตั้ง
ชมรม, วัสดุ/อุปกรณ์ ในชมรม เป็นต้น
4. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ ปลุกจิตสานึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้แก่
-การรับสมัครสมาชิกชมรม โดยต้องมีการจัดทาทะเบียนข้อมูลสมาชิกชมรม
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook /เสียงตามสาย /หอกระจายข่าว/กลุม่ ไลน์
-จัดกิจกรรมดนตรี, กีฬา, การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ
-การตรวจหาสารเสพติด : นร. /นศ. / ทหาร/ พระ /สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
ร่วมกับภาครัฐ
-จัดแข่งขันกีฬาภายในและหรือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและชุมชน
-สนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์ แก่ สถานศึกษา/ชุมชน ฯลฯ
-ร่วมกับชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล

5. มีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชนและประชาชน เช่น
-การจัดตั้งชมรม/ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
-การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด /
-โครงการ TO BE NUMBER ONE
-อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี การทาบุญทางศาสนา/ ฟังเทศน์
-สืบสาน สืบทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ การจักสาน การดนตรี การฟูอนฯ
-การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้
การคัดแยกขยะ การเลี้ยงไก่ การทาสวนผสมฯ
-ช่วยสาธารณประโยชน์ เช่น จิตอาสา (จราจร สร้างฝาย ปลูกต้นไม้ฯ)
6. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ), เงินทุนและอุปกรณ์แก่ชุมชนและสถานศึกษา
ฯลฯ ในการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
-เป็นพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษาในการจัดตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ ชมรม อื่นๆ
-เปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการบาบัดยาเสพติดเข้ามาทางานได้ ฯลฯ
-สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง ประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนสมาชิก
ในชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มเปูาหมายดังนี้
1) กลุ่มเปูาหมายหลัก หมายถึง ประชาชนอายุ 6-24 ปี
2) กลุ่มเปูาหมายรอง หมายถึง ประชาชนอายุ 24 ปีขึ้นไป
-เกณฑ์การประเมินตนเองของชมรม TO BE NUMBER ONEระดับดีเด่น หมายถึง
การประเมินตนเองตามเอกสารตามภาคผนวก
-มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่นอย่างน้อย
อาเภอละ 1 ชมรม
-มีชมรม TO BENUMBER ONE ในชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่นอย่างน้อยอาเภอละ 1 ชมรม
1.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินเนินงาน อาเภอ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้ยุทธศาสตร์การดาเนินงานโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
1.ทุกอาเภอ
2.ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป
1. แบบรายงานการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับดีเด่น)
1. แบบรายงานการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
2. การนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ประเมินปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4)
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ประเมินผลการพัฒนาอาเภอ TO BE NUMBER ONE โดยแยกรายกิจกรรม จานวน 5 ขั้นตอน ที่สาคัญ ต่อไปนี้
1. โครงสร้าง
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอาเภอ TO BE NUMBER ONE (0.5 คะแนน)
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาเภอ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (0.5 คะแนน)
2. แผนงานและโครงการ
2.1 มีแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE (0.5 คะแนน)
2.2 มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE
(0.5 คะแนน)
3. มีทะเบียนข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (1 คะแนน)
4. การขับเคลื่อนชมรมในอาเภอ
4.1 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองระดับดีเด่นอย่างน้อย 1 ชมรม
ขึ้นไป (0.5 คะแนน)
4.2 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองระดับดีเด่น อย่างน้อย 1 ชมรมขึ้นไป
(0.5 คะแนน)
5. นาเสนอผลการพัฒนา อาเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 คะแนน)
ค่าคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ขั้นที่ 1
/
/
/
/

/

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
/
/
/

/
/

/

/

/

/

ขั้นที่ 5

/

แนวทางการดาเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 089-581-5789
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 089-581-5789
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ตัวชี้วัด R 16
ตัวชี้วัดย่อย (R 16.1)
คานิยาม

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร
-ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี
-การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึง
สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
-ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
(รหัส ESI-1+ESI-2) ทั้งนี้ไม่รวมผูป้ ุวยระบบส่งต่อ (Referral System)
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ
(FR,BLS,ILS,ALS) ทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติกาหนด
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 28
วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี
วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดใน
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
2. จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ปุวยของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
(ระดับA , S และM1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล ECS ในเว็ปไซต์ www.emsdubon.com
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit)
สูตรคานวณ
(A/B) x 100 (เชิงปริมาณ)
ระยะเวลาประเมินผล
ตามรอบการ นิเทศงาน
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 รอบที่ 2)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน มีการประสานงาน กระตุ้นหรือการประชุมร่วมระหว่าง สาธารณสุข อปท. มหาดไทย ระดับอาเภอ
เพื่อเสนอข้อมูลและ วางแผนให้มบี ริการหน่วย EMS ร่วมกัน
1 คะแนน อปท. มีการบรรจุแผนการจัดให้มบี ริการหน่วย EMS
1 คะแนน มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วย EMSในพื้นที่ และ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบการ
ดาเนินงานร่วมกัน และส่งเสริมทักษะการปฏิบตั ิงาน
1 คะแนน มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมในเขตพื้นที่การปกครอง
- ครอบคลุม 50 –59.99 %
= 0.3 คะแนน
- ครอบคลุม 60–69.99 %
= 0.6 คะแนน
- ครอบคลุม>70.99 %
= 1 คะแนน
1 คะแนน ร้อยละของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- 19.99 %
= 0.3 คะแนน
- 20.00– 27.99%
= 0.6 คะแนน
- > 28 %
= 1 คะแนน
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เอกสารสนับสนุน
Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS
2. รายงานการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินจาก รพ.ระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง
3. รายงานข้อมูลในเว็ปไซด์ www. EMSDUBON.COM
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
9,604
จานวนครั้ง
11,575 13,913
ผู้ปุวยสีแดง EMS
598,194
จานวนครั้ง
64,802 84,177
ผู้ปุวยสีแดง ER visit
1.6
ร้อยละ
17.86 16.53
1. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 081-790 4981
โทรสาร : 045 - 241918
E-mail : Alisuphan@hotmail.com
2. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : dbod2009@gmail.com
3. นายรณชัย ขอสืบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 088-2709437
โทรสาร : 045-241918
E-mail : ton.ronachai@gmail.com
นายรณชัย ขอสืบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 088-270-9437
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : ton.ronachai@gmail.com
รพศ., รพท.,รพช., สนง.สาธารณสุขอาเภอ,
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายรณชัย ขอสืบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 088-270-9437
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : ton.ronachai@gmail.com
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ตัวชี้วัดย่อย (R 16.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล

ระดับความสาเร็จของอาเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)
-ระดับความสาเร็จของอาเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) หมายถึง อาเภอดาเนินการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยดาเนินการตามเกณฑที่กาหนดในขั้นตอนที่ 1 - 5
-ภัยสุขภาพ หมายถึง สถานการณ์ สภาวการณ์หรือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปุวย หมายรวมถึง
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบุคคล
-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เพื่ออานวยการ สั่งการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหาร แลกเปลีย่ นข้อมูล จัดสรรและ
กระจายทรัพยากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะ
ฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทางานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานแล้ว ยัง
หมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบตั ิงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขด้วย
-All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ สาหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อม และนาไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
-Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสาหรับการตอบโต้
สถานการณ์โรค หรือภัยสุขภาพที่จาเพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเช่น
แผนรับมือโรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส แผนการจัดการ
โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากน้าท่วม เป็นต้น
-Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนเผชิญเหตุที่ถูกจัดทาในขณะเกิดเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับแต่ละห้วงเวลาปฏิบัตกิ าร ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ เปูาหมายการปฏิบัตกิ าร ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ และกลวิธีการ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่นาไปปฏิบตั ิ
-ระบบ Web EOC (Web Emergency Operation Center) หมายถึง ระบบบริหาร
ทรัพยากรเพื่อรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System: ICS) และเป็น Data Center สาหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)
-EOC Assessment Tool หมายถึง แบบประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 หมวด 74 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 75 (จานวน 19 อาเภอ)
เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลประจาอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานและรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจาก 25 อาเภอ
ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับอาเภอ
ตามรอบการประเมิน Ranking
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 รอบที่ 2
ขั้นตอนที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

1

ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
ของอาเภอ ให้เป็นปัจจุบัน

2

มีการประเมินความเสี่ยงสาคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard
Risk Assessment) ที่พบได้ในอาเภอและ จัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมที่เตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม
ทุกโรคและภัยสุขภาพ (All Hazards Plan : AHP) ของจังหวัด
และ จัดทาHazard Specific Plan
ผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้ากล่องภารกิจหลักระดับอาเภอ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องงาน EOC หรือหลักสูตรอบรม
online ของกรมควบคุมโรค
มีการประเมินการตนเองตามมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามแบบประเมินEOC
Assessment Tool
หมายเหตุ
มาตรฐานตาม EOC Assessment tool สามารถศึกษารายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ต้องกาหนดให้มีการซ้อมแผนโดยนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) มาใช้จริงอย่าง
น้อย 1 ครั้ง และ เปิด EOC ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

3
4

5

ระดับ
คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
เอกสารสนับสนุน

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล
1. คาสั่งมอบหมายงานการแพทย์ฉุกเฉินและ
สาธารณภัยและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
2. ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
ที่ระบุบุคคลและแนวทางการปฏิบัติ (SOP)
ของแต่ละกล่องภารกิจ
1. รายงานการประเมินความเสี่ยงสาคัญด้านโรค
และภัยสุขภาพ
2. All Hazards Plan ของอาเภอ
3. HSP ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ได้จากการทา
Hazard Risk Assessment
หลักฐานการผ่าน/เข้ารับการอบรม
รายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามแบบ
ประเมินEOC Assessment Tool

รายงานผลการเปิด/ปิด / ซ้อมแผน ตามสถานการณ์

ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2) คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบญ
ั ญัติทเี่ กี่ยวข้อง
4) เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/eoc/
5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
6) คู่มือการใช้งานระบบ WEB EOC สาหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558
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Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 16.3)
คานิยาม

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
5

ระดับความสาเร็จ
ความสาเร็จระดับ 5
ในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับ
อาเภอ
1. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 091-020-4657
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : dbod2009@gmail.com
2. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 086-461-9299
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 086-461-9299
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : mr.akk1669@gmail.com
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาER คุณภาพ ของโรงพยาบาล
-ห้อ งฉุก เฉิน คุ ณภาพ หมายถึง ห้อ งฉุก เฉิน ที่ มีม าตรฐาน ให้ ก ารรั กษาพยาบาลผู้เ จ็ บปุ ว ย
วิกฤตฉุกเฉิน อย่างทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ โดยเน้นใน 3 มิติ คือ
1.พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน
1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน
1.1.1. จัดบริการห้องฉุกเฉินตามเกณฑ์ ER Service Delivery
1.1.2. กาหนดให้ผู้ปุวยทีม่ ีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง
(ER Target Time 2-4 ชั่วโมง)
1.2. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ปุวยไม่ฉุกเฉิน
1.2.1. จัดบริการ OPD นอกเวลาราชการ
2. พัฒนาระบบสนับสนุนที่มีมาตรฐาน
2.1. พัฒนาอาคารสถานที่
2.1.1. จัดให้มี Double door with access control
2.1.2. จัดให้มีห้องรอตรวจ (Waiting area/room)
2.1.3. จัดให้มีห้องแยกโรค (Isolation room)
2.2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2.2.1. มีสารสนเทศที่แสดงคิวและสถานะรวมถึงขั้นตอนการรักษาของผู้ปุวย
แต่ละราย (Patient Tracking)
2.2.2. เชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการพัฒนาระบบ Telemedicine
และAmbulance Operation Center (AOC)
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2.2.3. ส่งข้อมูลผูร้ ับบริการห้องฉุกเฉินทุกราย ผ่านแฟูม “ACCIDENT” ในระบบ
ข้อมูล 43 แฟูม
3. การพัฒนาและธารงรักษากาลังคน
3.1. กาลังคนด้านการรักษาพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
และนักวางแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic)
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มการเข้าถึงการบริการ ER คุณภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน
2. ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน
3. พัฒนาห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน
4. บุคลากรมีความปลอดภัย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลทั่วไปและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 25 แห่ง
วิธีจัดเก็บข้อมูล
ระบบรายงาน/แบบประเมิน
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลทุกระดับ (S,M,F)
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมินตามรอบการนิเทศงาน ไตรมาส 2 และ 4
วิธีการประเมินผล : เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์ประเมิน
1 คะแนน 1. มีพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
- มีพยาบาลเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน (ENP) ที่ห้องER (1 คะแนน)
- มีพยาบาลเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน (ENP) แต่ไม่ได้ทางานที่ห้องER หรือ ไม่มีเลย (0 คะแนน)
1 คะแนน 2. แผนบริหารจัดการความรุนแรงและความปลอดภัย
- มีระบบ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน,ประสานงานอย่างชัดเจน ( 0.3 คะแนน)
- มีการซ้อมแผนรับเหตุรุนแรงใน รพ.ในปีงปม. อย่างน้อย 1 ครั้ง(0.3 คะแนน)
-จัดให้มี Double door with access control (0.4 คะแนน)
1 คะแนน 3.มีการบันทึกข้อมูล ECS คุณภาพ 7 หมวดในเว็ปไซต์ www.emsdubon.com ทุกเดือน
- มีการบันทึกครบถ้วน ตามห้วงเวลา (1 คะแนน)
- มีการบันทึกไม่ครบถ้วน ( 0.5 คะแนน )
- ไม่มีการบันทึก (0 คะแนน)
1 คะแนน 4.การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูม จากแฟูม ACCIDENT มีข้อมูลมากกว่า ข้อมูลในระบบ ITEMS
1 คะแนน 5.มีการประเมิน ER คุณภาพ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
(Hospital Based Emergency Care System) ภายในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 081-790 4981
โทรสาร : 045 – 241-918 E-mail : Alisuphan@hotmail.com
2. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 091-0204657
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : dbod2009@gmail.com
3. นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092
โทรสาร : 045-241918
E-mail : benjy_a29@hotmail.com
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หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 17
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 085-1045092
โทรสาร : 045-241918
E-mail : benjy_a29@hotmail.com

ผลสาเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี
-เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี
-การจมน้า หมายถึง การจมน้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้า และภัยพิบัติ
-ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) คือกลยุทธ์การดาเนินงานปูองกันการจมน้าที่ครอบคลุมทั้งการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการรวมตัวกันเป็นทีมขึ้นของเครือข่าย
ภาครัฐ (สาธารณสุข ท้องถิ่นการศึกษาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาสังคมฯ ฯลฯ)
ภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมกันดาเนินการปูองกันการจมน้าใน 10 ใน
องค์ประกอบของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทอง ระดับเงิน
และระดับทองแดง โดยระดับทองแดงดาเนินงาน 8 องค์ประกอบ ส่วนระดับทองและระดับเงิน
จะต้องดาเนินงานทั้ง 10 องค์ประกอบ
-สร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองและระดับเงินโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาหรือประชาชนทั่วไปเพื่อผลักดันให้เกิดทีม
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ในระดับหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ
เป้าหมายลดโรค (ระดับประเทศ) ประจาปี 2564
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีน้อยกว่า 3 ต่อประชากรเด็กแสนคน
เป้าหมายระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจาปี 2564 :พื้นที่สีแดงลดลงร้อยละ 50 ต่อปี
พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือ
จานวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปการคิดค่าเปูาหมายการลดการเสียชีวิตจากการจมน้าเสียชีวิต
โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2562)
การเสียชีวิต
ทีมผู้ก่อการดี
≤ 3.6
ระดับทอง หรือเงิน
( ไม่เกิน 12คน )
จานวน 13 ทีม
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี เนือ่ งจากเป็นสาเหตุที่ปูองกันได้
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี (จานวน 339,242 คน )
1. เอกสารสถิติการจมน้าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
2. แบบรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้า/ตกน้า
3. แผนการดาเนินงานการปูองกันการจมน้าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
4. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กาหนด
5. เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานการปูองกันการจมน้าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
ระดับอาเภอจากโรงพยาบาลทุกแห่ง
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

1. รวบรวมข้อมูลการตายจากรายงานการสอบสวนจากการจมน้า/ตกน้า ระดับอาเภอ
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม
A =จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้าของจังหวัดในปี 2564
B = จานวนเด็กประชากรกลางปี ของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
(B/A) ×100,000
ประเมินทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน)
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการดาเนินงาน
1. ผลักดันให้บุคลากรทุกระดับมีการเรียนหลักสูตรผู้จดั การแผนงานปูองกันการจมน้าผ่านระบบ e-Learning
2. ผลักดันให้เกิดการใช้คอกกั้นเด็ก/พื้นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี
3. ผลักดันให้มีพื้นเล่นที่ปลอดภัยสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีในชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอดในโรงเรียน
5. ผลักดันให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปมีความรูเ้ รื่องการปฐมพยาบาล (CPR) ช่วยคนจมน้า
6.เฝูาระวัง/สอบสวนการจมน้า (ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต)
7.การสื่อสารประชาสัมพันธ์เช่นจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันการจมน้าประชาสัมพันธ์ในวงกว้างสื่อสารผ่านสื่อโต้ตอบ (Interactive)
แบบออนไลน์/สื่อเสมือนจริง
วิธ/ี เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์ประเมิน
1 คะแนน
1. การพัฒนาทีมผู้ก่อการดี
- ได้รับการประเมินทีมผู้ก่อการดี ระดับเงินจาก สนง.สสจ.อบ. (0.5 คะแนน)
- ได้รับการประเมินทีมผู้ก่อการดี ระดับทองจาก สนง.สสจ.อบ. (1 คะแนน)
1 คะแนน
2. ร้อยละสอบสวนการจมน้า (ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต)
- มีรายงานสอบสวนแต่ไม่ครบ 100 %
(0.5 คะแนน)
- มีการสอบสวนและส่งรายงานครบ 100 %
(1 คะแนน)
1 คะแนน
3. บุคลากรทุกสถานบริการและ สนง.สสอ.มีการเรียนหลักสูตรผู้จัดการแผนงานปูองกัน
การจมน้าผ่านระบบ e-leaning อย่างน้อย แห่งละ 1 คน
- น้อยกว่า 50 %
(0 คะแนน)
- 50- 99.99 %
(0.5 คะแนน)
- ครบ ทุกแห่ง
( 1 คะแนน)
1 คะแนน
4. อสม. มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้าที่ถูกต้อง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 คน
1 คะแนน
5. จานวนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอ (1 โรงเรียนขึ้นไป)
เอกสารสนับสนุน
1. สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้าแยกรายอาเภอ
2. แนวทางการดาเนินงานปูองกันการจมน้าในชุมชน
3. แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี การดาเนินงานปูองกันการจมน้า (Merit Maker )
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมา (พ.ศ.)
2561
2562
2563
จานวนการเสียชีวิต
คน
20
21
12
จากการจมน้าของเด็ก
อายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการเสียชีวิตจาก
อัตราต่อประชากร
5.70
5.83
3.33
การจมน้าของเด็กอายุ
แสนคน
ต่ากว่า 15 ปี
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ทีมผู้ก่อการดี ระดับ
ร้อยละ 50
1
1
1
เงิน หรือระดับทอง
ของอาเภอทั้งหมด
ทีมผู้ก่อการดี
ทุกตาบล
34
22
19
ระดับทองแดง
1. ระดับโรงพยาบาล คือ ผูร้ ับผิดชอบงาน ระดับอาเภอทุกแห่ง
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
2. ระดับจังหวัด คือ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางฐาณิญา นาจาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทร. 087-377-0333 email : thaniyaa.emsubon@gmail.com
2. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801 ต่อ 301
โทรศัพท์มือถือ : 091-020-4657
E-mail : dbod2009@gmail.com
3. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 หรือ 045-244-801
โทรศัพท์มือถือ : 081 790-4981
โทรสาร : 045 241-918 E-mail :Alisuphan@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน 1. ระดับโรงพยาบาล คือ ผูร้ ับผิดชอบงาน ระดับอาเภอทุกแห่ง
2. ระดับจังหวัด คือ
นางฐาณิญา นาจาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทร. 087-377-0333 email : thaniyaa.emsubon@gmail.com
ตัวชี้วัด R 18
ตัวชี้วัดย่อย (R 18.1)
คานิยาม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นทีพ่ ื้นที่กาหนดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด
-อาเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอาเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้นาในการทางานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ เป็นเปูาหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จานวน 25 แห่ง
-กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกปูองสิทธิ
ผลประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอานาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูง
ที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัย
พิบัติทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจากัดในเรื่องในการจัดการความเสีย่ งและผลกระทบ
ที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอานาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ต้องการการสนับสนุน การปกปูอง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น ตัวอย่าง
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ปุวยบางประเภท
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แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ตดิ สารเสพติดที่ผดิ กฎหมาย คนพิการ คนที่ทาผิดกฎหมาย/
อาชญากร และคนทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกาหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3
ปัจจัย ดังนี้
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย
แรงงานข้ามชาติ เด็กกาพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ
2) คนที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ
คนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
3) คนที่มีความเสีย่ งต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทาทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช
ผู้ปุวยติดบ้าน ผู้ปุวยติดเตียง
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2559)

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
Small Success ปี 2564
รอบ 3 เดือน
1.มีการประชุม ทบทวน
คัดเลือกประเด็นที่สาคัญตาม
บริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น
2.กาหนดเปูาหมายการดูแล
กลุ่มเปราะบางตามบริบทของ
พื้นที่
3.พื้นที่ประเมินตนเองก่อน
ดาเนินการตามองค์ประกอบ
UCCARE พร้อมรายงานผล
การประเมินให้จังหวัดทราบ
เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด

ร้อยละ 75
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ โดยใช้หลักการ “พื้นที่เป็น
ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ทุกอาเภอ ( 25 อาเภอ)
การรายงาน
สานักงานเขตสุขภาพ / สานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาล
A = จานวนอาเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
B = จานวนอาเภอ 25 แห่ง
(A/B) × 100
ไตรมาส 3 และ 4
รอบ 6 เดือน
1.มีคณะทางาน วางแผนกาหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่
พื้นที่กาหนด
2.มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอบ 9 เดือน
มีการเยีย่ มเสริมพลังและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุม่ เปราะบางของผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต

รอบ 12 เดือน
1.อาเภอมีการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 75
2.พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
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เกณฑ์การประเมินผล : ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน 1.มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพื่อทบทวนคณะกรรมการประจาปี และทบทวน/คัดเลือกประเด็นที่สาคัญ
ตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น
(โดยต้องมีประเด็นการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างน้อย 1 ประเด็น)
2. มีข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตนเองเพื่อวางแผนการขับเคลือ่ นงานเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกลุม่ เปราะบาง
3. มีผลประเมินตนเองก่อนดาเนินการ ตามองค์ประกอบ UCCARE พร้อมรายงานผลการประเมินให้จงั หวัดทราบ
2 คะแนน 1. มีคณะกรรมการ / คณะทางานขับเคลื่อนรายประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตตามบริบทพื้นที่
2. การประชุมคณะกรรมการ พชอ.ทุก 2 เดือน
3. มีแผนงานโครงการขับเคลื่อนงานเพื่อประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตตามบริบทพื้นที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
3 คะแนน 1.มีการส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานที่ สสจ.กาหนดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
2. มีรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
4 คะแนน 1. มีการประเมินตนเองรายประเด็นตามองค์ประกอบ UCCARE (หลังดาเนินการ) ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ
หรือยกระดับขึ้นหนึ่งระดับจากเดิมทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและมีผลลัพธ์การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 2 ประเด็น
2. มีการเยี่ยมเสริมพลังในระดับอาเภอหรือจังหวัด
5 คะแนน 1. มีการประเมินตนเองรายประเด็นตามองค์ประกอบ UCCARE (หลังดาเนินการ) ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ
หรือยกระดับขึ้นหนึ่งระดับจากเดิมทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและมีผลลัพธ์การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ครบทุกประเด็น
2. มีการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2564
เอกสารสนับสนุน
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
3.คู่มือแนวทางการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
(อาเภอ)
(25
(25
(25
25 อาเภอ
อาเภอ)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)

อาเภอ)

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

อาเภอ)
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

นางสาวโสมนัสสา โสคาภา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-243-301 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6869 - 9825
โทรสาร : 0 – 4524 - 1918
E-mail : s.sommanatsa@gmail.com
sommanatsa@hotmail.com
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
1. ร้อยละ75 ของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)
การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ อย่างน้อย 2 เรื่องและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยใช้เกณฑ์ตามบริบทพื้นที่
เอกสารแนบท้าย
แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE ประกอบด้วย
1. การทางานเป็นทีม (Unity Team) หมายถึงการทางานร่วมกันในระดับอาเภอ
2. การให้ความสาคัญกับกลุ่มเปูาหมายและประชาชน (Customer Focus) เพื่อการทาให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Community participation)
4. การชื่นชมและให้คณ
ุ ค่า (Appreciation) หมายถึงการทางานอย่างมีคุณค่าทั้งผูร้ ับบริการและผู้ให้บริการ
5. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)
6. การดูแลผู้ปุวยและประชาชน (Essential care ) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทของ
พื้นที่ที่จาเป็น
ระดับ
ความหมาย
1
มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดาเนินการ
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตาม
ประเมินผลเป็นอย่างไร)
2
มีการขยายการดาเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม
3
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญและ/หรือ มีการดาเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)
(การดาเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายท้า
หน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท้าท้าอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร)
4
มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมี
การน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร)
5
มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อเปูาหมาย/พันธกิจ
องค์กร
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความสอดคล้องกับกระบวนการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ)
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Unity Team
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีแนวทางที่จะทางานร่วมกันและดาเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รบั ผิดชอบ
2. ขยายการดาเนินการ
มีการทางานร่วมกันเป็นทีมในบางประเด็น และ/หรือ มีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย
3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
cross functionalเป็นteam ระหว่างฝุายคิดวางแผนและดาเนินการร่วมกัน
โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วยบางส่วน
4. เรียนรู้
fully integrate เป็นโครงข่ายทีมเดียวกัน ทั้งแนวตั้งและแนวราบ โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย
5. บูรณาการ
ชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นทีมกับ เครือข่ายสุขภาพ ในทุกประเด็นสุขภาพสาคัญ
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
ทีมสุขภาพ (Health Team) หมายถึง ทีมภายในหน่วยงานเดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.สต.กับทีม
รพ.สต. , ทีมระหว่างหน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ/หรือ ทีมข้ามสายงาน
(ภาคีภาคส่วนต่างๆ)
Customer Focus
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการของประชาชนและผู้รบั บริการเป็นแบบ reactive
2. ขยายการดาเนินการ
มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการ ของประชาชนและผูร้ ับบริการที่หลากหลาย
อย่างน้อยในกลุ่มที่มีปัญหาสูง
3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ
แต่ละกลุ่ม ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ และนามาแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
4. เรียนรู้
มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บูรณาการ
ความต้องการของประชาชนและผูร้ ับบริการ ถูกนามาบูรณาการกับระบบงานต่างๆ
จนทาให้ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ(Health Need ) หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือประเด็น
พัฒนา ที่ประชาชนและผูร้ ับบริการจ้าเป็นต้องได้รับโดยหมายรวมทั้งในส่วนของ felt need (เช่น การ
รักษาฟื้นฟู)และ unfelt need (เช่น บริการส่งเสริมป้องกัน)
Community Participation
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านสุขภาพ
2. ขยายการดาเนินการ
ดาเนินการให้ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมดาเนินการด้านสุขภาพ ในงานที่หลากหลาย
และขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น
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3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมดาเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบกับเครือข่าย บริการปฐมภูมิ
และมีการขยายวงได้ค่อนข้างครอบคลุม
4. เรียนรู้
ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการด้านสุขภาพ และมีการ
ทบทวน เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น
5. บูรณาการ
ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งการประเมินผล
จนร่วมเป็นเจ้าของการดาเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
Appreciation
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจน หรือเริ่มดาเนินการในการดูแล พัฒนา และสร้างความพึง พอใจของ
บุคลากร
2. ขยายการดาเนินการ
มีการขยายการดาเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแล พัฒนา และสร้างความพึงพอใจ ของบุคลากร
เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยงาน หรือในแต่ละระดับ
3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
ดาเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน (engagement)
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่จาเป็นอย่างเป็นระบบ
4. เรียนรู้
เครือข่ายสุขภาพมีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแล พัฒนา และสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท
5. บูรณาการ
สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คณ
ุ ค่าและเกิดความผูกพันในงานของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
ความผูกพัน (engagement) หมายถึง การที่บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน ในหน้าที่
และในงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร
Resources Sharing and Human Development
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ พัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
2. ขยายการดาเนินการ
มีการดาเนินการร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ในบางประเด็น
หรือบางระบบ
3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
มีการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ตามบริบท และความจาเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามเปูาหมายของเครือข่ายสุขภาพ
4. เรียนรู้
มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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5. บูรณาการ
มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเปูาหมายของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่มีกาแพงกั้น)
และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
Resource หมายถึง คน เงิน ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยน้าเข้า (input)
ของการท้างาน
Essential Care
1. เริ่มมีแนวทางและ/หรือ เริ่มดาเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มดาเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จาเป็นในแต่ละกลุ่ม
ตามบริบทของชุมชน
2. ขยายการดาเนินการ
มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท และตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน
และชุมชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสูง
3. ดาเนินการเป็นระบบ และ/หรือครอบคลุม
มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน
แต่ละกลุ่ม และชุมชนที่ครอบคลุม ประชากรส่วนใหญ่
4. เรียนรู้
มีการเรียนรู้ ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น
5. บูรณาการ
มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับประชาชน ชุมชนภาคี
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดี
6. คาสาคัญและนิยามปฏิบตั ิการ
Essential Careหมายถึง บริการด้านสุขภาพที่จ้าเป็นส้าหรับประชาชน
โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และเป็นไปตามศักยภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
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ตัวชี้วัดย่อย (R 18.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ

ร้อยละตาบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
-ตาบลจัดการคุณภาพชีวติ หมายถึง ตาบลที่มีการดาเนินงานของ อสม. ภาค
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่ครอบคลุมถึง
มิติการเยียวยาสุขภาพใจ เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีใหม่ (new
normal) เช่น อสม. สารวจสุขภาพใจ ให้คาแนะนาเพื่อสร้างบทบาทของประชาชน ทาตนเป็น
ตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างตาบลวิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น นาไปสู่เปูาหมายตาบลวิถีใหม่
ปลอดภัยโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี
-เกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตาบลที่บันทึกผลการดาเนินงาน “ตาบลวิถี
ชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19”
ระดับความสาเร็จ ระดับ 5
เพื่อให้เกิดการเฝูาระวัง และปูองกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน
219 ตาบล
ฐานข้อมูล (www.thaiphc.net)
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวนตาบลทีผ่ ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (ตาบล)
จานวนตาบลเปูาหมาย (ตาบล)
ร้อยละตาบลเปูาหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
= (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2) x 100

ระยะเวลาประเมินผล
รายไตรมาส
เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด ปี 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงาน สนับสนุนชุดความรู้ แบบ
2.ถ่ายทอดนโยบาย
ประเมิน ฐานข้อมูล
สู่การปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล :

รอบ 9 เดือน
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

รอบ 12 เดือน
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(ระดับความสาเร็จระดับ 5)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพืน้ ที่ มีการดาเนินการตามแนวทาง
- ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
- ตาบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด - 19
- ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข
และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล “ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต” ที่เว็บไซต์
www.thaiphc.net

เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564 :
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ระดับ
ความสาเร็จ 1
1 คะแนน
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตาบล
(พชต.)/ ทีมงาน
1.2 มีการสร้างและ
พัฒนาทีมเครือข่าย
ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
1.3 มีการพัฒนา
ศักยภาพทีมพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตาบล
สุขภาพตาบล ในเรื่อง
การจัดทาแผนสุขภาพ
ตาบล ตามบริบทของ
พื้นที่ ด้วยกระบวนการ
จัดทาแผนอย่าง
มีส่วนร่วม
1.4 มีการพัฒนาความรู้
อสม.หมอประจาบ้าน,
อสม.นักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ในเรื่องการดูแล
สุขภาพตามกลุม่ วัย เพื่อ
แก้ไขปัญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

เอกสารสนับสนุน :

ระดับ
ความสาเร็จ 2
2 คะแนน
2.1 มีการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์สถานการณ์
และจัดทาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับทุนของชุมชน
2.2 มีการคืนข้อมูล
สถานะสุขภาพเพื่อสร้าง
การรับรู้ และมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน
สุขภาพตาบล
2.3 มีการร่วมกันจัดทา
แผนสุขภาพตาบล ด้วย
การระดมทรัพยากร ทุน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากในและนอกชุมชน
มาใช้สนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมที่กาหนดไว้
ตามเกณฑ์พัฒนา
- ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
- ตาบลวิถีชีวิตใหม่
ปลอดภัยจากโรค
โควิด 19
- ชุดความรู้ชุมชน
สร้างสุข

ระดับ
ความสาเร็จ 3
3 คะแนน
3.1 มีการดาเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ตามบริบทของพื้นที่

ระดับ
ความสาเร็จ 4
4 คะแนน
4.1 มีการติดตาม
ประเมินผล การพัฒนา
ตาบลจัดการสุขภาพ ตาม
แผนที่วางไว้
4.1 มีบุคคลต้นแบบ/ มี
วิทยากรชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความเป็น
ครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากร
และมีศูนย์เรียนรูส้ ุขภาพ
ชุมชน
4.2 มีการสรุปบทเรียน
การพัฒนา การจัดการ
ความรู้ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สุขภาพชุมชนที่นาไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และการฟื้นฟู
สุขภาพ
4.3 มีการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การพัฒนา
ระหว่างชุมชนหรือตาบล
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง
4.4 มีผลลัพธ์ของการ
พัฒนา เช่น ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมฯ อุบัติการณ์
ผู้ปุวยรายใหม่
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไข้เลือดออก
มีแนวโน้มลดลงหรือไม่
เพิ่มขึ้น
1. แนวทางการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
2. แบบประเมินตาบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด 19
3. ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข

ระดับ
ความสาเร็จ 5
5 คะแนน
5.1 มีการสรุปผล
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต ตามเกณฑ์
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ทุก
ตาบล (ผ่าเกณฑ์
ร้อยละ 70)
5.2 มีการบันทึก
ผลการดาเนินงาน
ตาบลจัดการ
คุณภาพที่ เว็ปไซด์
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
www.thaiphc.n
et
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
(ระดับจังหวัด)
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(ระดับจังหวัด)

ตัวชี้วัด R 19
ตัวชี้วัดย่อย (R 19.1)
คานิยาม

นายวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918, E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี
ชื่อ : นางวิรุณศิริ อารยวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 193 7000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 4829036
โทรสาร : 02149 5645
E-mail : viroonsiria1@gmail.com
หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นางสาวศุภิสรา ใจติ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 193 7000 ต่อ 18715
หน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918, E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
-หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตร ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้
ความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family
Medicine for Primary Care Doctor
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบัติงาน
ในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบตั ิงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ
เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคล
ในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ที่จาเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ
และการผ่าตัด ยกเว้นการผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่
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(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การ
ควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ปุวยนอกของหน่วยบริการระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ปุวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาล และการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
วัยทางาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ
โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ และคาปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน
คาแนะนาที่จาเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพ และมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมไิ ด้
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย
ชื่อตัวชี้วัด
จานวนการจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 64
75 หน่วย (ทีม)
(40.32%)

ปีงบประมาณ 65
86 หน่วย (ทีม)
(46.23%)

ปีงบประมาณ 66
101 หน่วย (ทีม)
(54.30%)

ปีงบประมาณ 67
115 หน่วย (ทีม)
(61.82%)

- เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บปุวย ได้อย่าง
เหมาะสม
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
ศสม., รพ.สต., สสช. และหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นเปูาหมายการขึ้นทะเบียนในแต่ละปี
จัดเก็บจากข้อมูลจานวนประชากรในระบบลงทะเบียน
ระบบลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
A = จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนกับสานัก
สนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข
B = จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแผนการ
ขึ้นทะเบียน ปี 2563 - 2572
(A/B) X 100
ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
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Small success ปี 2564
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
50 หน่วย (26.88%)

รอบ 9 เดือน
62 หน่วย (33.33%)

รอบ 12 เดือน
75 หน่วย (40.32%)

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
- มีการทบทวนแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี
2 คะแนน
- มีการบริหารอัตรากาลังครบตามเกณฑ์ เพื่อเปิดดาเนินการตามแผนจัดตั้ง ปี 2564
3 คะแนน
- มีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างมีคณ
ุ ภาพ (ครบตาม
เกณฑ์ 3 S) (สะสม) อย่างน้อย 1 ทีม
4 คะแนน
- มีการจัดบริการ (Service) ตามเกณฑ์ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี
กาหนด (เกณฑ์จากคณะกรรมการ Retreat ปฐมภูมฯิ จ.อุบลฯ)
5 คะแนน
- มีนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพสาคัญของพื้นที่ จนเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
วิธีการประเมินผล :
จากระบบลงทะเบียน และสุม่ ลงประเมินในพื้นที่
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
การจัดตั้งหน่วยบริการ
หน่วย
27
30
38
ปฐมภูมิและเครือข่าย
(14.52 (16.13 (20.43
หน่วยบริการสุขภาพ
%)
%)
%)
ปฐมภูมิ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2. นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : pimjampa.n@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
และ จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการ 1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ดาเนินงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2. นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : pimjampa.n@hotmail.com
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ตัวชี้วัดย่อย (R 19.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบาย 3 หมอ
-หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตร ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้
ความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family
Medicine for Primary Care Doctor
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบัติงาน
ในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562
-คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบตั ิงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ
เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว
-อสม. หมอประจาบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มภี าวะผู้นา เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
-บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลใน
บัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ที่จาเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ
และการผ่าตัด ยกเว้นการผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การ
ควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ปุวยนอกของหน่วยบริการระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ปุวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาล และการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
วัยทางาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ
โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ และคาปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน
คาแนะนาที่จาเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพ และมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมไิ ด้
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน
ระดับความสาเร็จระดับ 5
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- เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
และ อสม.หมอประจาบ้าน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ทุกอาเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี
วิธีจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บจากข้อมูลจานวนประชากรในระบบลงทะเบียน
แหล่งข้อมูล
ระบบลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 ประเมินแบบ Milestone
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
- รับทราบนโยบาย 3 หมอ และแนวทางการดาเนินงาน
2 คะแนน
- +มีการจัดทาทะเบียน 3 หมอคู่กบั ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 100%
3 คะแนน
- +มีการวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย และจัดทาทะเบียนประชาชนที่ 3 หมอต้องดูแลเป็นพิเศษ
4 คะแนน
- +มีการจัดบริการ (Service) 3 หมอ ตามเกณฑ์ที่กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี
กาหนด (เกณฑ์จากคณะกรรมการ Retreat ปฐมภูมฯิ จ.อุบลฯ)
5 คะแนน
- +มีนวัตกรรมการบริการของ 3 หมอ ที่เป็นรูปธรรม
วิธีการประเมินผล :
จากระบบลงทะเบียน และสุม่ ลงประเมินในพื้นที่
เอกสารสนับสนุน :
ระบบลงทะเบียน
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่
คน
N/A
N/A
387,532
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(21.24%)
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมฯิ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้
1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ประสานงานตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2. นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : pimjampa.n@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ จัดทา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล (ระดับเขต)
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 19.3)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2. นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-45244-801-8 โทรศัพท์มือถือ : 090-618-2065
โทรสาร : 045-241-918 E-mail : pimjampa.n@hotmail.com
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ติดดาว
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)
2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมสี ่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการที่ดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเปูาหมายชุมชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่ การพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่ การพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว
3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ
การประเมินใหม่
เกณฑ์เป้าหมาย
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75
กระบวนการ
Accreditation (สะสม)
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 60

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 317 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต.
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2561 และ ปี 2562)
รพ.สต. บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ
สสอ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง)
สสจ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง)
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ

75

รายการข้อมูลที่ 1

A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระดับ 5 ดาว (สะสม)
B = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 4 ดาว (สะสม)
C = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 3 ดาว (สะสม)
รายการข้อมูลที่ 2
D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด (317 แห่ง)
สูตรคานวณ
(A/D) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 3 – 4
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ประชุมชี้แจงนโยบาย
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
1.รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่าน
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนา
กาหนด ทิศทาง ติดตาม
คณะทางานพัฒนาและ
เกณฑ์) ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
การดาเนินงาน (Kick off)
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.
โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอ/
ระดับ 5 ดาว สะสม
ระดับประเทศผ่านโปรแกรม
ติดดาว ระดับจังหวัด(ครู ข)
ระดับจังหวัด
ร้อยละ 100
Zoom
อย่างน้อยเขตละ 1 ครั้ง
2.คณะกรรมการประเมิน
2.เผยแพร่แนวทางการ
และระดับอาเภออย่างน้อย
ระดับอาเภอ ประเมิน
ดาเนินงานผ่านทางสื่อออนไลน์ จังหวัดละ 1 ครั้ง
3.คณะกรรมการประเมิน
(You Tube)เพื่อพัฒนาทีม
2.แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมิน ระดับจังหวัด ประเมินและ
ประเมินเขต จังหวัด อาเภอ
ระดับเขต จังหวัด อาเภอ
รับรองผล
3.มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
3.มีทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอ
4.คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล
เพื่อพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง
ระดับเขต ประเมินรับรอง
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ร้อยละ 100
ผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)ปี2564 4.สสอ./สสจ. ตรวจสอบ
ในภาพของจังหวัด
4.รพ.สต. ประเมินตนเอง
ข้อมูลการบันทึกการประเมิน
5.สสอ./สสจ./เขต
และบันทึกข้อมูลในระบบ
ตนเองของ รพ.สต.
ตรวจสอบข้อมูล ส่งผลการ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ในโปรแกรม
ประเมินมายังสานัก
หน่วยบริการปฐมภูมิ
http://gishealth.moph.
สนับสนุนระบบสุขภาพ
( http://gishealth.moph.
go.th/pcu เพื่อวางแผนการ ปฐมภูมิ (สสป.) ผ่าน
go.th/pcu)
พัฒนา
โปรแกรม
http://gishealth.moph.
go.th/pcu
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1 คะแนน
- มีคาสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลีย้ งระดับอาเภอ
- มีการถ่ายทอดนโยบาย และ รพ.สต. เปูาหมาย ดาเนินการพัฒนาตนเองทาตามคู่มือ ปี 2564
2 คะแนน
- ดาเนินการครบในขั้นที่ (1) และ รพ.สต.มีการจัดทาลักษณะสาคัญองค์กร (Organization Profile) , ผลการ
ประเมินตนเอง
(Self-Assessment) ครบทุกแห่ง และกรอกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Gis-Health)
3 คะแนน
- ดาเนินการครบในขั้นที่ (1), (2) และมีการลงพื้นที่ให้คาแนะนาของทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นตามส่วนขาด (GAP)
4 คะแนน
- ดาเนินการครบในขั้นที่ (1), (2), (3) และพี่เลี้ยงมีการประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ ครบทุกแห่งในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ (Gis-Health)
5 คะแนน
- ดาเนินการครบถ้วนทั้ง 4 ขั้นตอน และมี รพ.สต. ที่ผา่ นเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100
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Base Lined Data
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อย (R 19.4)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
317
แห่ง
81
97
97
นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้า กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 089-8449962
โทรสาร: 045-241918 E-mail: tunsupa48@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวโสมนัสสา โสคาภา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-2626929 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-8699825
โทรสาร: 045-241918
E-mail: sommanatsa@hotmail.com
นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-2626929 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 062-8892941
โทรสาร: 045-241918
E-mail: phuripathbunjong@gmail.com
ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจาบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทีม่ ีภาวะพึ่งพิง
โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ตดิ ต่อ (NCD)
-อสม. หมอประจาบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มภี าวะผู้นา เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
-คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ปุวยกลุม่ เปูาหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 70 (ความสาเร็จระดับ 5)
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน ดูแลสุขภาพคน
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี
1. ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ที่มีภาวะผู้นา เป็นที่ยอมรับ
และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital skill) หมู่บ้านละ 1 คน (ไม่ซ้ากับปี 2563)
2. ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)
โรคไม่ตดิ ต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ (เฉลีย่ หมู่บ้านละ 7 คน)
จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่นาข้อมูลผลการดาเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
www.thaiphc.net
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จานวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน
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สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
รอบ 3 เดือน
1. จัดทาแนวทาง แบบ
ประเมิน ฐานข้อมูล
2. ชี้แจงแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ

ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้านมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี =
(รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2) X 100
รายไตรมาส
รอบ 6 เดือน
อบรม อสม. หมอ
ประจาบ้าน 75,032 คน
(สะสม)

รอบ 9 เดือน
ผู้ปุวยกลุม่ เปูาหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจาบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 35

รอบ 12 เดือน
ผู้ปุวยกลุม่ เปูาหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจาบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 70

วิธีการประเมินผล
การประเมินผลกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วมประเมินคุณภาพชีวิตผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายและรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thaiphc.net
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ประเมินแบบขัน้ บันได 5 ขั้นตอน
1. จัดทาแนวทาง แบบประเมิน ฐานข้อมูล /ชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
2. อบรม อสม. หมอประจาบ้าน /กาหนดเปูาหมาย อสม.ดูแลสุขภาพ (มีหลักฐานรายชื่อ กลุ่มชัดเจน)
3. อสม.มีแผนออกดูแลสุขภาพ /มีระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมาย /มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง (หลักฐาน/ร่องรอยการดาเนินการ)
4. มีผลลัพธ์การออกดูแลสุขภาพเปูาหมาย (เปูาหมายจานวนคน / ผลงานต้องได้ อย่างน้อยร้อยละ 70
(หลักฐานการเยี่ยมบ้าน ลงในโปรแกรม Ub-sim) หรือ www.thaiphc.net
5. ผลลัพธ์การออกดูแลสุขภาพเปูาหมาย (เปูาหมายจานวนคน / ผลงานต้องได้ อย่างน้อยร้อยละ 90
(หลักฐานการเยี่ยมบ้าน ลงในโปรแกรม Ub-sim) หรือ www.thaiphc.net
ค่าคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านขั้นตอนที่ 1
ผ่านขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2
ผ่านขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
ผ่านขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
ผ่านขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1. แนวทางการดาเนินงาน
เอกสารสนับสนุน :
2. หลักสูตร อสม. เป็นหมอประจาบ้าน
3. ฐานข้อมูล อสม. หมอประจาบ้าน บนเว็บไซต์ www.thaiphc.net
4. Application “SMART อสม.”
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละของผู้ปุวย
ร้อยละ
92.39
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ ด้รับ
การดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
(ระดับจังหวัด)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(ระดับจังหวัด)

ตัวชี้วัด R 20
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918,
E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สสจ.อุบลราชธานี
ชื่อ 1. นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com
สถานที่ทางาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 193 7000 ต่อ 18716 E-mail : asawarat_1@hotmail.com
สถานที่ทางาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918,
E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อุบลราชธานี

ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
-ครอบครัวที่มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง
ครอบครัวที่มี อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุม่ เปูาหมายด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
-อาสาสมัครประจาครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัว
ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด เพื่อทาหน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุม่ เปูาหมายในครอบครัว
-กรณี ครอบครัวที่มีผู้ปุวยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง อาจคัดเลือกเพื่อนบ้าน
ที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้
ร้อยละ 70 (ระดับความสาเร็จ ระดับ 5)
1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายในครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพโดย อสค.
2. เพื่อให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมาย
ครอบครัวที่มี
1. ผู้สูงอายุติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) ติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)
2. ผู้ปุวยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4
3. ผู้ที่ปุวยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข
จากฐานข้อมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1.จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รบั ผิดชอบพืน้ ที่ รพ.สต./รพช./รพท./
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่นาข้อมูลการสมัครมาบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อาสาสมัครประจาครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th
2. การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. สุ่ม
ประเมินศักยภาพครอบครัว แล้วบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/

79

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
แนวทางการดาเนินงาน ปี 2564
รอบ 3 เดือน
1. มีแนวทางการดาเนินงาน
2. มีเครื่องมือในการประเมินฯ
3. มีฐานข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อาสาสมัครประจาครอบครัว
http://fv.phc.hss.moph.go.th
4. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวนครอบครัวเปูาหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ครอบครัว)
จานวนครอบครัวกลุ่มเปูาหมาย (ครอบครัว)
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
= (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2) x 100
รายไตรมาส
รอบ 6 เดือน
ส่งเสริม พัฒนา อสค.
(อสม.หมอประจาบ้าน 1 คน
เป็นพี่เลี้ยง อสค.
อย่างน้อยหมู่บ้าน 7 คน)

รอบ 9 เดือน
ครอบครัวมีศักยภาพฯ
อย่างน้อยร้อยละ 10

รอบ 12 เดือน
ครอบครัวมีศักยภาพฯ
อย่างน้อยร้อยละ 70

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับความสาเร็จ 1
1 คะแนน
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งทีมพัฒนา
อสม./ อสม.หมอประจาบ้าน
อสค.ระดับอาเภอ ตาบล
(ตามบริบทของพื้นที่)
1.2 มีการพัฒนาทีมวิทยากร
และทีมเครือข่ายพัฒนา อส
ม./ อสม.หมอประจาบ้าน
อสค. ระดับอาเภอ ตาบล
1.3 มีการประชุมชี้แจง
ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนา
อสม./ อสม.หมอปประจา
บ้าน อสค.ในการดูแล
ครอบครัวให้มีศักยภาพตา
เกณฑ์ที่กาหนด
1.4 มีฐานข้อมูล อสม.หมอ
ประจาบ้าน ,ฐานข้อมูล
อสค.ปี 2564, ฐานข้อมูล
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องดูแลโดย
อสม.
ตามเกณฑ์

เอกสารสนับสนุน :

ระดับความสาเร็จ 2
2 คะแนน
2.1 มีแผนการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.หมอประจา
บ้าน, พัฒนาศักยภาพ อสค.
ตามหลักสูตรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และตาม
บริบทของพื้นที่
2.2 มีแผนการดูแล
ครอบครัวกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องดูแลโดย อสค. มี อสม.
หมอประจาบ้าน เป็นพี่เลี้ยง
และมีทีมสหวิชาชีพเป็นพี่
เลี้ยงในระดับพื้นที่

ระดับความสาเร็จ 3
3 คะแนน
3.1 มีการดาเนินการ
ตามแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/
ตามบริบทของพื้นที่

ระดับความสาเร็จ 4
4 คะแนน
4.1 มีการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาศักกยภาพ อสค.
ตามแผนที่พื้นที่กาหนด
4.2 มีการประเมิน/ สุ่ม
ประเมิน ครอบครัวที่ดูแลโดย
อสค. ตามเกณฑ์ที่กาหนด

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

ระดับความสาเร็จ 5
5 คะแนน
5.1 มีการสรุปผล
ประเมินผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพ อสค. และ
การประเมินร้อยละ
ครอบครัวมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 70)
5.2 มีการบันทึกผล
การดาเนินงานฯ ที่
เว็ปไซด์
http://fv.phc.hss.
moph.go.th/

80

Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
(ระดับจังหวัด)
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 21
คานิยาม

Base Lined Data

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
91.48
99
78.67

ร้อยละครอบครัว
ร้อยละ
เปูาหมายมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918,
E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สสจ.อุบลราชธานี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-262692 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ: 086-4686514
โทรสาร : 045-241918,
E-mail : theppum3@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สสจ.อุบลราชธานี
ระดับความสาเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(Intermediate care)
-การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้นสภาพ
ผู้ปุวยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความ
ผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน จาเป็นต้อง
ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach)
อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสูส่ ังคมได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ปุวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาล
แม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward)
-Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive IPD rehabilitation program หมายถึง
ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ
Intermediate ward ตามภาคผนวก 1
-Intermediate bed คือ การให้บริการ Less Intensive IPD rehab program หมายถึง
ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูโดยเฉลีย่ อย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่รวม
ชั่วโมง nursing care)
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* หมายเหตุ ใน รพ.ที่ยังไม่มีความพร้อมในการทา Intermediate Ward พิจารณาเริ่ม
ดาเนินการ Intermediate bed เป็นเบื้องต้น เพื่อให้มีระบบบริการฟื้นฟูต่อเนื่อง
คาย่อ
คาเต็ม
คาอธิบาย
BI
Barthel ADL index
แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทา
กิจวัตรประจาวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 20
IMC
Intermediate care
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
คาย่อ
คาเต็ม
คาอธิบาย
IPD
In-patient department หอผู้ปุวยในที่รับผู้ปุวยเข้านอนใน
โรงพยาบาลเพื่อการบาบัดรักษา
Stroke
Cerebrovascular
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
accident
ICD10 ต่อไปนี้ I60-I64
TBI
traumatic brain injury
การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจาก
ภยันตราย ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S061 –
S069
SCI
spinal cord injury
การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจาก
ภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD10
ต่อไปนี้ S14.0 – S14.1 S24.0 – S24.1
S34.0 – S34.1 S34.3
Multiple Impairment
ผู้ปุวยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้น
ไป ได้แก่ swallowing problem,
communication problem, mobility
problem, cognitive and perception
problem, bowel and bladder
problem
A
โรงพยาบาลศูนย์
S
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด
ใหญ่
M1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
M2
โรงพยาบาลชุมชน
รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป
เพื่อรับส่งต่อผู้ปุวย
F1
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
รพช. ขนาด 60-120 เตียง
ใหญ่
F2
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
รพช. ขนาด 30-90 เตียง
กลาง
F3
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
รพช. ขนาด 10 เตียง
เล็ก
ระดับความสาเร็จในการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate care : IMC
1. มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย Stroke,TBI,SCI
2. โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวยคัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
แบบผู้ปุวยใน
3. โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพอย่างต่อเนื่อง
แบบผู้ปุวยในหรือแบบผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1.1

รายการข้อมูลที่ 1.2
สูตรคานวณ

4. โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟืน้ สภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแบบผู้ปุวยใน หรือผูป้ ุวยนอก
หรือแบบในชุมชนเช่นมีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาลฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลาง
ที่ได้มาตรฐาน
5. โรงพยาบาลมีระบบติดตามหลังจาหน่ายตลอด 6 เดือน หรือหลังจาก BI =20
6. โรงพยาบาลจัดตั้งทีมในการให้การบริบาลฟื้นสภาพในเขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบแบบ
ผู้ปุวยใน หรือผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน
ตัวชี้วัดย่อย
1.ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate
ward ในโรงพยาบาลระดับ S, M และ F (ค่าเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 40)
2.ร้อยละของผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple
impairment ได้รับการบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน
Barthel index = 20 (ค่าเปูาหมาย ≥ ร้อยละ 65)
ความสาเร็จระดับ 5
1. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke, Traumatic
brain injury และ Spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน
2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ปูองกันและลดความพิการของผู้ปุวย
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่อง
สู่ที่บ้านและชุมชน
5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพิ่มอัตราครองเตียง รพช.
ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่
หรือกลับเป็นซ้าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1, F2 และ F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษาและรับส่งต่อ
ผู้ปุวย
A1 = จานวนจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการให้บริการ Intermediate ward อย่างน้อย 1 แห่ง ใน
รพ.ระดับ M หรือ F (ตามภาคผนวก 1 และ 2)
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟืน้ สภาพระยะกลางแบบ IPD (Checklist for Intermediate
ward) สาหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F
ภาคผนวก 2 IPD care protocol ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing
doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay)
B1 = จานวนจังหวัดทั้งหมดในแต่ละเขตสุขภาพ
(A1/B1) x 100
หมายเหตุ
* โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ปุวย รวมทั้ง
การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา
* การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ
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รายการข้อมูลที่ 2.1

A2 = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอด
ชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจน
ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20
รายการข้อมูลที่ 2.2
B2 = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็น
ซ้าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment
สูตรคานวณ
(A2/B2) × 100
ระยะเวลาประเมินผล
ตามรอบการตรวจราชการ (ไตรมาส 2 และ 4)
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ควรรายงานการให้บริการทั้ง IMC bed และ IMC ward ทั้งจังหวัด
เพื่อรวบรวมสาหรับรายงานเป็นตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพ
รอบที่ 1 (ตค.63 - มีค.64)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1.มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย 1.โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมูล
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีมาก
Stroke,TBI,SCI
ผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวย อย่างต่อเนื่องแบบผู้ปุวยในหรือแบบ
คัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน
การบริบาลฟื้นสภาพ
2.มีเครือข่าย อสม. ,อสค. ให้การดูแล
แบบผู้ปุวยใน
3.มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาล
3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟื้น ฟื้นฟูผู้ปุวยระยะกลางทีไ่ ด้มาตรฐาน
สภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แบบผู้ปุวยใน หรือผูป้ ุวยนอก
หรือแบบในชุมชน
รอบที่ 2 (เมย.64 - กย.64)
1 คะแนน
1.มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย
Stroke,TBI,SCI
2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวย
คัดกรอง/รับส่งต่อเพื่อเข้ารับ
การบริบาลฟื้นสภาพ
แบบผู้ปุวยใน
3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาล
ฟื้นสภาพในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบแบบผู้ปุวยใน หรือ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน

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

3 คะแนน
ระดับปานกลาง

4 คะแนน
ระดับดี

5 คะแนน
ระดับดีมาก
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ลาดับที่

วิธีการประเมิน
รายงานจากการลงข้อมูล SMART REFER หรือข้อมูลจาก HDC
รายละเอียดการดาเนินการ
วิธีการประเมิน

1.

มีระบบในการคัดกรองผู้ปุวย
Stroke,TBI,SCI

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

2.

2.โรงพยาบาลมีทะเบียนผู้ปุวยคัดกรอง/
รับส่งต่อเพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพ
แบบผู้ปุวยใน

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

3.

3.โรงพยาบาลมีระบบบริบาลฟื้นสภาพใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแบบผู้ปุวยใน หรือ
ผู้ปุวยนอกหรือแบบในชุมชน
1.โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย
เพื่อเข้ารับการบริบาลฟื้นสภาพอย่าง
ต่อเนื่องแบบผู้ปุวยในหรือแบบผู้ปวุ ยนอก
หรือแบบในชุมชน
มีเตียง/หอผู้ปุวยในการให้บริบาลฟื้นฟู
ผู้ปุวยระยะกลางที่ได้มาตรฐาน

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

4.

5.

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ
6.
ผู้ปุวยตามกล่มเปูาหมายได้รับการบริบาล 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
กลุ่มงานพัฒนา
ฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
คุณภาพและรูปแบบ
เดือนหรือจนBarthel index = 20 ตาม
บริการ
เอกสารสนับสนุน :
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ ผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
- รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ปุวยระยะฟื้นฟู (Sub-acute Rehabilitation)
- แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines for
Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559
- คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยระยะกลางสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Guideline for Intermediate care service plan)
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ผลงาน IMC
ร้อยละ
39.7
74.3
87.1

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

ปีงบ 2561 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ ห้บริการการดูแลระยะกลาง /
ปีงบ 2562 – 2563 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด
ที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward)
นางนาฏนภา ภูบญ
ุ คง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 0936355559
E-mail:nardnapa195@gmail.com
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด R 22
คานิยาม

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ
severe sepsis หรือ septic shock
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับ
มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ
dysfunction (ตารางที่ 2) โดยทีอ่ าจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดง
ตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 4.4
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับ
มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ
maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
แม้ว่าจะได้สารน้าเพียงพอแล้วก็ตาม
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่
อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis
3. กลุม่ เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis
เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospitalacquired sepsis ในปีถัดไป
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ปุวยทั่วไปที่
อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อน้าไปสู่การวินจิ ฉัยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
4.1 ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตาราง
ที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)หรือ มี
hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีคา่ serum
lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้าเพียงพอแล้วก็ตาม
4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)
4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)
4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)

1.นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045244801-8 ต่อ331 โทรศัพท์มือถือ : 0898449962
E-mail: tunsupa48@hotmail.com
2. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 0936909991 E-mail: Chinoros131149@gmail.com
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 0936355559 E-mail: nardnapa195@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

รายการข้อมูลที่ 2

รายการข้อมูลที่ 3

รายการข้อมูลที่ 4

สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

5.ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละ
โรงพยาบาล
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มี
แนวโน้ ม สูงขึ้ นและอั ต ราเสีย ชี วิ ตสู งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ มเสี่ ย ง เช่น ผู้ที่ รั บยากดภู มิคุ้ ม กั น
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ปุวยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทางานผิดปกติ ส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และ
เสียชีวิตในที่สุด
< ร้อยละ 26
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปุวย
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทุกระดับ
รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชือ้ ในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 โดย
ใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดยน้าเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน
A = จานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ
Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับ
รวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)
B= จานวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ
R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมทีล่ งใน Post Admission
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพ
การจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจาหน่าย (Discharge
type) = 2 ดีขึ้น
C= จานวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ
R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมทีล่ งใน Post Admission
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพ
การจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจาหน่าย (Discharge
type) = 3 ไม่ดีขึ้น
D= จานวนผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง
ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z
51.5)
(A+C) / D × 100
รายไตรมาส
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
เกณฑ์การประเมิน
1. มีคณะทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
3. มีผลการติดตามกากับการดาเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการประเมิน Ranking
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

แนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045244801-8 ต่อ331 โทรศัพท์มือถือ : 0898449962
E-mail: tunsupa48@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045244801-8 ต่อ 331 โทรศัพท์มือถือ : 0898449962
E-mail: tunsupa48@hotmail.com

ตัวชี้วัด R 23
คานิยาม

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
-ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาด เลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated
Myocardial Infarction) รพ.ทุกระดับในจังหวัดอุบลราชธานี มีแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวช
ปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว รวม 2–5 คน ไมมีแพทยเฉพาะทาง มีบริการผูปวยใน
มีหองผาตัด มีห้องคลอด รองรับผูป้ ุวยและผูปวยในของแต่ละอาเภอ สนับสนุนเครือขายบริการ
ปฐมภูมิของแตละอาเภอ
-Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่ เลือด เชน Streptokinase และ
Tenecteplase เปนตน
-Primary PCI หมายถึง การรักษาผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันดวยการรักษา ผานสาย
สวนหลอดเลือดหัวใจและทาการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันดวยบอลลูน รวมกับการสอด
ฝังขดลวดค้ายันผนังหลอดเลือด
-ระดับความสาเร็จในการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลาที่กาหนด
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน
2. มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุม่ เสี่ยง
3. มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ ปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
อย่างรวดเร็วทันเวลา
4. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจังหวัด ได้แก่
4.1.ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา Streptokinase(SK)
ในผู้ปุวย STEMIได้
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4.2.สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้ภายในเวลา 30นาที
นับตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยSTEMI
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ไม่เกินร้อยละ60
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินมาตรฐานการรักษาผูป้ ุวย STEMI
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
- ผู้ปุวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน
รายการข้อมูลที่ 1
ตัวตั้ง
A = จานวนครั้งการรักษาทีส่ ามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ
จานวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทา PCI ได้ ให้ได้รบั การทา Primary PCI ภายใน
120 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
รายการข้อมูลที่ 2
ตัวหาร
B = จานวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิม่ เลือดทั้งหมด หรือ
จานวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทา Primary PCI ทั้งหมด
สูตรคานวณ
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน(รายไตรมาส)
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับความสาเร็จระดับความสาเร็จในการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลาที่กาหนด คานวณคะแนน
จากการดาเนินงาน
ที่
เป้าหมาย
คะแนน
เป้าหมายดาเนินการ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1. มีการให้ความรู้ในชุมชนการให้ความรู้ในชุมชน ,การ
5
√
√
√
√
ประชาสัมพันธ์STEMI Awareness, STEMI Alert
2. มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง
5
√
√
3. มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมายกลุม่ เสีย่ ง กลุ่มปุวย
5
√
√
√
√
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
4. ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา
5
√
√
Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้
5. - สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้
5
√
√
√
√
ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยSTEMI > 60%
- จานวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปทีโ่ รงพยาบาลที่ทา PCI ได้
ให้ได้รับการทา Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจาก
ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล> 60%
(1-14.75 % คิดเป็น 1 คะแนน
14.76-29.51% คิดเป็น 2 คะแนน
29.52-44.27 % คิดเป็น 3 คะแนน
44.28-59.99 % คิดเป็น 4 คะแนน
> 60% ขึ้นไป คิดเป็น 5 คะแนน)
. ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัด
5
√
√
√
√
พาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
คะแนนเต็ม
30
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คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงานใน 6 ประเด็น
คะแนนเต็ม
ความสาเร็จ (คะแนน)
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
30
1.00-10.00
10.01-20.00
20.01-30.00
ลาดับที่
รายละเอียดการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล
1.
เตรียมความพร้อมชุมชนในด้านความรู้
รายงานการความรู้แก่เจ้าหน้าที่,อสม.,อสค.,นักเรียนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, กลุม่ ปุวยและกลุ่มปกติในพื้นที่
2.
มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุม่ ปุวย
ข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวยที่เป็นปัจจุบัน
3.
ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา
ผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนให้ยา Streptokinase(SK)ใน
Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้
ผู้ปุวย STEMI
4.
- สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMI 1.แบบรายงานประจาเดือน
ได้ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแต่เริม่ วินิจฉัยSTEMI
2.รายงานสรุปตัวชี้วัดรายเดือน
> 60%
(รายงานของจังหวัด)
- จานวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปทีโ่ รงพยาบาลที่ทา PCI 3.ข้อมูลการบันทึกในโปรแกรม Thai ACS Registry
ได้ ให้ได้รับการทา Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับ 4.รายงานในโปรแกรม Health Data center
จากผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis)
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
5.
ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การ 1.แบบรายงานประจาเดือน
จัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อ
2.รายงานสรุปตัวชี้วัดรายเดือน
ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
(รายงานของจังหวัด)
1. การดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก โดยมีช่วงคะแนนของแต่ละประเด็น 1-5 คะแนน
2. กาหนดระดับความสาเร็จการดาเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 (ตค.63 - มีค.64)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน
1.มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมาย ระดับ
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ปานกลาง
กลุ่มเสี่ยง
บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจังหวัด
รอบที่ 2 (เมย.64 - กย.64)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน
1.มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมาย ระดับ
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ปานกลาง
กลุ่มเสี่ยง
บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของจังหวัด
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แนวทางปฏิบัติของจังหวัด ได้แก่
มาตรฐานที่ 1
- ผู้ปุวยได้รบั การส่งต่อจากเครือข่ายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
1. ผู้ปุวยที่มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือสงสัยหัวใจขาดเลือด ทา EKG 12Lead
2. ซักประวัติการเจ็บปุวย/การเจ็บหน้าอกตาม หลักการ NOPQRST (Morton, 2013)
N = Normal ภาวะปกติ ก่อนมีอาการ O = Onset เริ่มมีอาการเวลา P = Precipitation ปัจจัยกระตุ้นให้มี อาการ Q = Quality
ลักษณะการเจ็บ หน้าอก R = Refer pain ตาแหน่งที่มีการเจ็บ ร้าวไป S = Severity ความรุนแรงของ การเจ็บคะแนน pain
score T = Time ระยะเวลาที่เจ็บ
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล/ส่งต่อผู้ปุวย STEMI (เอกสารแนบ 1) ดังนี้
- ดูแลให้ได้รับยา ASA gr.V 1 tab เคี้ยว แล้วกลืน
- ถ้ามี ST Elevation in LII, III, avF ให้ทา EKG V3R, V4R เพื่อประเมิน RV infarction ถ้ามี ST Elevation in V3R,
V4R แสดงว่ามี RV infarction ในกรณี BP Drop ฟัง lung clear ให้load NSS ก่อน
4. เปิด IV line (Heparin lock หรือ NSS)
5.โรงพยาบาลลูกข่ายส่ง EKG พร้อมใบ check list fast track STEMI ปรึกษาโรงพยาบาลแม่ข่ายได้2 ช่องทาง คือ
5.1 FAX : 045 -319294 /line ccusps
5.2 E-mail : CCUsps_2547@hotmail. com
6. พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวร CCU1รายงาน แพทย์cardiologist และประสานงาน/ ICUHub/ศูนย์ประสานส่งต่อ
7. กรณีแพทย์cardiologist วินิจฉัยว่าเป็น STEMI และให้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาล แม่ข่ายเพื่อรับการรักษา โดยพยาบาล
วิชาชีพ CCU1 โทรแจ้ง ICUHub/ศูนย์ประสานงานเพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลลูกข่าย ทราบและส่งต่อในระบบ Fast track
8. กรณีที่แพทย์cardiologist ให้ส่งต่อระบบ Fast track เพื่อให้การรักษาต่อ ดังนี้
- เพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน (Pr imary PCI : PPCI) โรงพยาบาลลูกข่ายดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยา
clopidogrel พิจารณาตามอายุดังนี้ อายุ 75 ปี ให้ยา clopidogrel 75 mg 4 tabs ก่อนส่งต่อ
- กรณีที่แพทย์cardiologist ยังไม่แน่ใจว่าจะทาการขยายหลอดเลือดหัวใจหรือไม่หรือต้องการประเมินผู้ปุวยซ้าดูแลให้
ได้รับยา clopidigrel 75 mg 1 tabs ถ้าอายุ >75 ปี ถ้าอายุก่อนส่งต่อ
9. โรงพยาบาลลูกข่ายที่มรี ถ Mobile ICU นาส่งด้วยรถส่งต่อและพยาบาลส่งต่อ Mobile ICU และโทรแจ้ง ICUHub/ศูนย์
ประสานงานโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นระยะๆ โดยระหว่าง refer ส่งสัญญาณ Real time telemed (EKG 12 Lead และ V/S)
10. ในกรณีที่มี ST Elevation in LII, III, avF ที่ HR ช้า
มาตรฐานที่ 2
- ผู้ปุวยปลอดภัย และทุเลาจากภาวะเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เฉียบพลัน/
กล้ามเนื้อหัวใจ ตาย
1. สังเกตและประเมินอาการเจ็บหน้าอกโดยใช้ pain scale, วัด V/S. โดยพยาบาลวิชาชีพ และรายงานแพทย์ทราบ
2. ดูแลให้ผู้ปุวยได้พักอย่างเต็มที่ (absolute bed rest)
3. ดูแลให้ได้รับออกซิเจน Cannula 5 LPM โดย keep SaO2 >90% (American Heart Association,
2006 citedin Verrier,2010)
4. ถ้าผู้ปุวยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกดูแลให้ ผู้ปุวยอมยา Isordil (5mg) 1เม็ด ใต้ลิ้นทันที
5. บันทึก pain scale และประเมินผลทุก 5 นาทีหลังอมยาใต้ลิ้น ถ้ายังไม่หายให้อมซ้าได้อีกครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกิน 2 ครั้ง
และรายงานแพทย์ทราบ
6. On EKG Monitor เพื่อติดตามการทางานของหัวใจอย่างใกล้ชิด
7. ในกรณีที่ BP ไม่ drop ดูแลให้ได้รับยาแก้ปวด Morphine ตามแผนการรักษา
8. ดูแลให้ได้รับยา GTN (Glyceryl trinitrate) ตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด
9. สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยา โดยเฉพาะเรื่องการหายใจ, BP drop เป็นต้น
10. ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับความสุขสบาย
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11. เจาะเลือดเพื่อหาเอนไซม์หัวใจ Cardiac enzyme, Troponin T
12. ติดตามประเมินผลการให้ยาการรักษา พยาบาลและอาการเจ็บหน้าอกอย่าง ใกล้ชิด
มาตรฐานที่ 3
- ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษา พยาบาลตามมาตรฐาน อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.1 ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase)
1.ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้
2.สามารถให้ยา Streptokinase(SK)ในผู้ปุวย STEMIได้ภายในเวลา 30นาทีนับตั้งแต่เริม่ วินิจฉัยSTEMI
1. ซักประวัติการแพ้ยา/เคยได้รับยาตามแบบฟอร์มการให้ยาละลายลิ่มเลือด (เอกสาร แนบ 2 อบ. D225-05)
2. ให้ข้อมูลข้อดีโอกาสเสีย่ งของยาละลาย ลิม่ เลือดแก่ผปู้ ุวยและญาติเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ในกรณีทผี่ ู้ปุวยและ
ญาติยินดีรับการรักษาให้ลงชื่อในแบบยินยอม (เอกสาร แนบ 3 อบ. D225-06) กรณีที่ไม่มีข้อห้ามใช้ยาละลายลิ่มเลือด
3. เตรียมยาละลายลิม่ เลือด (Streptokinase : SK) โดยผสมยา SK 1 mu in 5/D/W 100 ml หรือ NSS (ในกรณีที่ BS
สูง) v drip in 1 hr.
4. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ยาทุกครั้ง ขณะให้ยาเฝูาระวัง สังเกตอาการและ V/S อย่างใกล้ชิด ทุก 5 นาทีx 6 ครั้ง
ทุก 15 นาทีจนกระทั่งให้ยาหมด และทุก 30 นาที x2 ครั้ง,1 ชั่วโมงx2 ครั้งและทุก 2 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นทุก
4 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้ปุวยได้รับการจา หน่ายออกจาก โรงพยาบาล (Micromedex ®Health Series, 2009)
5. ติดตามประเมิน Neuro sign ก่อนและหลัง ให้ยา ทุก 1 ชั่วโมง x 4 ครั้งโดยถ้าผู้ปุวย stable ดีให้ติดตามต่อ
ทุก 4 ชั่วโมง x6 ครั้ง จนครบ 24 ชั่วโมง และ ทุก 4 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้ปุวยได้รับการจา หน่ายออกจาก โรงพยาบาล
6. ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติก่อนและ หลังให้ยาละลายลิ่มเลือด ทุก 1 ชั่วโมง x 4 ครั้ง และติดตามต่อทุก 4 ชั่วโมง
จนกระทั่งผู้ปุวยได้รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล (โดยเฉพาะภาวะเลือดออก จากอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดออกในทางเดิน
อาหาร เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด เลือดออกในทางเดินปัสสาวะเป็นต้น ถ้าพบเจาะ Hct. รายงานแพทย์
ทราบทันที
7. ลงบันทึกระยะเวลาที่ผู้ปุวยหายจากอาการ เจ็บแน่นหน้าอกหลังจากให้ยาละลาย ลิ่มเลือด
8. ติดตามประเมินคลืน่ ไฟฟูาหัวใจระหว่างการ ให้ยาและติดตามคลื่นไฟฟูาหัวใจ12leads หลังให้ยา 30 นาที, 60, 90,
120 นาที และทุกวันตอนเช้าจนกระทั่งผู้ปุวยได้รับ การจา หน่ายออกจากโรงพยาบาล
9. กรณีที่ผู้ปุวยมีสญ
ั ญาณชีพผิดปกติที่สงสัย จากการแพ้ยาเช่น urticaria,angioedema ให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ลด
อัตราเร็วของ การให้ยาลงครึ่งหนึ่ง กรณีแพ้รุนแรง เช่น anaphylaxis ให้หยุดให้ยาละลายลิม่ เลือดทันทีและให้adrenaline
1:10,000 จา นวน 1 ml iv นาน 5 นาทีหากไม่ตอบสนองให้เพิ่มเป็น 2-5 ml iv นาน 5 นาทีร่วมกับ promethazine 25 mg
และ/หรือ hydrocor tisone 100 mg iv
10. อาการแพ้ยาที่พบได้บ่อย เช่น rash, musculoskeletal pain, flushing, itching, nausea, temperature rise,
chill ให้แจ้ง แพทย์เจ้าของไข้รักษาตามอาการ
11. ดูแลทา ความสะอาดร่างกายและปากฟัน เพื่อความสุขสบายของผู้ปุวย
3.2 . ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาด้วยวิธี PCI ได้รับการรักษาภายในเวลาที่กาหนดได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
(Primary Percutaneous coronary intervention: PPCI)
1. แจ้งข้อมูลเหตุผลความจา เป็น ข้อดีโอกาส เสี่ยงของการทาหัตถการแก่ผปู้ ุวยและญาติทราบ
2.เตรียมความพร้อมของร่างกายตาม แนวทางการประเมินผู้ปุวยก่อนทาตรวจ สวนหัวใจ(CAG อบ.318
(เอกสารแนบ 4)
3.ดูแลให้ได้รับยา clopidogrel 8 tabs oral stat ตามแผนการรักษา (ในกรณีทโี่ รงพยาบาลลูกข่ายยังไม่ได้ให้)
4.ประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพห้องตรวจ สวนหัวใจเพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย
5.สังเกตและบันทึก V/S EKG และอาการเจ็บหน้าอก และหาตาแหน่งของชีพจรที่ปลายเท้า (dorsalispedis) ที่เท้า
ทั้งสองข้างพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย xสังเกตความแรงของชีพจรตาแหน่งดังกล่าว เพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย
6.ดูแลให้ผู้ปุวย งดน้า งดอาหารทางปากเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
7.ดูแลให้ได้รับ IV fluid ตามแผนการรักษา
8.ส่งผู้ปุวยไปห้องตรวจสวนหัวใจทันที
9.เตรียมรับผู้ปุวยกลับจากห้องตรวจสวน หัวใจ
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10.หลังผู้ปุวยกลับจากห้องตรวจสวนหัวใจ
สังเกต V/S EKG monitor chest pain ทุก 15 นาทีx 4 ครั้ง จน VS stable
11.แนะนาให้ผู้ปุวยนอนราบห้ามงอขาข้างขวาที่ทา PCIอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ในกรณีที่ทาหัตถการที่ขาข้างขวา)
12.ติดปูายการ off sheath ที่เตียงผู้ปุวยและลงบันทึกระยะเวลาที่ครบกาหนด off sheath
13.ดูแลoff sheathและสังเกตอาการหาวนอน หัวใจเต้นช้าขณะoff sheathแสดงถึงภาวะ vagovagal response
รายงานแพทย์ทราบ และเตรียมยา atropine ให้พร้อมใช้
14.สังเกตภาวะ bleeding/hematoma หลัง off sheath อย่างใกล้ชิด
15.ดูแลให้ผู้ปุวยนอนราบห้ามงอขาข้างขวา ที่ทา PCI และใช้หมอนทรายทับแผลหลังoff sheath
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
16.ดูแลช่วยเหลือในการทา กิจกรรมต่างๆเช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่ายการทาความสะอาดร่างกาย
17.ลงบันทึกค่า Door toballoonใน NN/OPD card และติดผลการตรวจสวนหัวใจใน OPD card
มาตรฐานที่ 4
- ผู้ปุวยปลอดภัยจากภาวะ แทรกซ้อนต่างๆ
- Cardiac arrhythmia ที่ร้ายแรง เช่น VT, VF
- Heart block - Heart failure
- Cardiogenic shock
- Hypovolemic shock
- Acute pulmonary edema
1. เฝูาระวังและสังเกตอาการภาวะ heart failure Acute pulmonary edema ได้แก่ อาการหายใจหอบเหนื่อย
นอนราบไม่ได้ถา้ มีจัดให้นอนศีรษะสูงและดูแลให้ได้รับ oxygen
2. สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรก
3. ในกรณีที่มีST elevation in LII, III, AVFให้ run EKG 12 Leads และ Leads
V3R, V4R เพื่อดูว่ามีRV infarction หรือไม่ ถ้ามีแสดงถึงภาวะ Hypovolemic shock เตรียม 0.9 NSS ไว้ load
ในกรณีทคี่ วามดันโลหิตต่า
4. ติดตามการทา งานของการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด โดย on EKG monitor ถ้ามีPVC มากกว่า 6 ตัว/นาที
หรือ PVCติดต่อกัน รายงานแพทย์ทราบ
5. จัดเตรียมยาต้านการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ได้แก่ ยา amiodarone (cordarone®) 2% xylocaine
หรือยาที่ใช้ในภาวะ heartblock เช่น ยา isuprel หรือยา ventolin เป็นต้น ให้พร้อมใช้
6. จัดเตรียมเครือ่ ง DC shock/เครื่อง pacemaker ให้พร้อมใช้
7. สังเกตและจดบันทึกลักษณะและปริมาณของปัสสาวะ และปริมาณน้าเข้า น้าออกอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
8. ดูแลให้ได้รับยากระตุ้นการทา งานของหัวใจ ได้แก่ ยา dopamine, dobutamine ตามแผนการรักษา
และสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยา
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วิธีการประเมิน
รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC
ลาดับ รายละเอียดการดาเนินการ
วิธีการประเมิน
ที่
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน
1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
2.

มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุ่ม 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
ปุวย
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

3.

การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke
Alert

4.

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke
1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
:I60-I69)ที่มีอาการไม่เกิน 2 ชั่วโมง มาถึง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่
สามารถให้ยา rtPA ได้
5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
กลุ่มงานพัฒนา
rtPA ได้ภายใน 4 ชั่วโมง 30นาทีดาเนินการให้ยา 2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
คุณภาพและ
rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด
รูปแบบบริการ
24 ชมในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมี
การใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบ
บันทึก Thrombolysis check list,หนังสือแสดง
ความยินยอมฉีดยา rt-PA
6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ, 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
กลุ่มงานพัฒนา
การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่ง 2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
คุณภาพและ
ต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมี
รูปแบบบริการ
อาการ)
เอกสารสนับสนุน :
- เอกสาร 43 แฟูมข้อมูลและข้อมูลจาก Thai ACS Registry
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ร้อยละผู้ปุวยSTEMI
ร้อยละ
ไม่มี
49.02 47.15
ได้รับยาละลายลิ่ม
ข้อมูล
เลือดภายใน30นาที
หลังได้รับการวินิจฉัย
ร้อยละผู้ปุวยSTEMI
ร้อยละ
ไม่มี
49.51 46.20
ได้รับการทา Primary
ข้อมูล
PCI ภายใน
ระดับความสาเร็จใน ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดใหม่
การให้การรักษาผู้ปุวย
STEMI ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานเวลาที่
กาหนด
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

นางนาฏนภา ภูบญ
ุ คง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559
E-mail:nardnapa195@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045244801-8 ต่อ331 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
E-mail: tunsupa48@hotmail.com
2. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991 E-mail:Chinoros131149@gmail.com
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559 E-mail:nardnapa195@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ตัวชี้วัด R 24
คานิยาม

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)
-อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)
1. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถึงผู้ปุวยใน (ผูป้ ุวยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)
2. การตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถึงการตายจากสาเหตุโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)
3. การจาหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหมายถึงการที่ผู้ปุวยในออกจาก
โรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63)
-ระดับความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke: I63)
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน , การประชาสัมพันธ์Stroke Awareness, Stroke Alert
2.มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุม่ เสี่ยง
3.มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมายกลุม่ เสีย่ ง กลุ่มปุวย เพือ่ เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา
4.โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 ชั่วโมง 30นาที
ดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล
แม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย
5.ผู้ปุวยโรคผูป้ ุวยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) ที่มีอาการไม่
เกิน 2 ชั่วโมง มาถึงโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีส่ ามารถให้ยา rtPA ได้
> 60%
6.ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณี
ไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
อัตราตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) น้อยกว่าร้อยละ 5
ลดอัตราตายของผูป้ ุวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
- ระบบข้อมูล 43 แฟูม
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายสถานะตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke :I63) จากทุกหอผู้ปุวย

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
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รายการข้อมูลที่ 2

B = จานวนครั้งของการจาหน่ายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันจากทุกหอผู้ปุวยใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke :I63)
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้งติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน

สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
แนวทางการดาเนินงาน ปี 2564
อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
น้อยกว่าร้อยละ5
น้อยกว่าร้อยละ5
ตีบ/อุดตัน(Stroke :I63)
Small success
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-สื่อสารนโยบายโรคหลอด -%SU≥45,%DTN 60
-จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง -%SU≥45,%DTN 60
เลือดสมอง
โรงพยาบาลในเครือข่าย
เครือข่ายวิชาการฯ
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ระดับความสาเร็จระดับความสาเร็จในการให้การรักษาผู้ปุวย STROKE ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลาทีก่ าหนด คานวณคะแนนจากการ
ดาเนินงาน
ที่
เป้าหมาย
คะแนน
เป้าหมายดาเนินการ
3
6
9
12
เดือน
เดือน เดือน เดือน
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน , การประชาสัมพันธ์Stroke Awareness,
5
√
√
√
√
Stroke Alert
2. มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง
5
√
√
3. มีกระบวนการกากับติดตามเปูาหมายกลุม่ เสีย่ ง กลุ่มปุวย เพื่อเพิม่
5
√
√
√
√
การเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
4. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ได้ภายใน 4
5
√
√
ชั่วโมง 30นาทีดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดดา) ตลอด 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย
5. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/อุดตัน (Ischemic
5
√
√
√
√
Stroke: I63) ที่มีอาการไม่เกิน 2 ชั่วโมง มาถึงโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีส่ ามารถให้ยา rtPA ได้ > 60%
(1-14.75 % คิดเป็น 1 คะแนน
14.76-29.51% คิดเป็น 2 คะแนน
29.52-44.27 % คิดเป็น 3 คะแนน
44.28-59.99 % คิดเป็น 4 คะแนน
> 60% ขึ้นไป คิดเป็น 5 คะแนน)
6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะใน
5
√
√
√
√
ชุ ม ชนกรณี ไ ม่ เ พี ย งพอ (ในการส่ ง ต่ อ ผู้ ปุ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
คะแนนเต็ม
30

96

คานวณคะแนนจากผลการดาเนินงานใน 6 ประเด็น
คะแนนเต็ม
ความสาเร็จ(คะแนน)
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
30
1.00-10.00
10.01-20.00
20.01-30.00
1.การดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก โดยมีช่วงคะแนนของแต่ละประเด็น 1-5 คะแนน
2.กาหนดระดับความสาเร็จการดาเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก
ลาดับ
รายละเอียดการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล
ที่
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน
รายงานการความรู้แก่เจ้าหน้าที่,อสม.,อสค.,นักเรียน
และประชาชนกลุ่มเสี่ยง, กลุม่ ปุวยและกลุ่มปกติในพื้นที่
2. มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง,กลุม่ ปุวย ข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวยที่เป็นปัจจุบัน
3. การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke
ปูายประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert
Alert
,ติดสติ๊กเกอร์,แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มปุวย
4. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60- 1.แบบรายงานประจาเดือน
I69) ที่มีอาการไม่เกิน 2 ชั่วโมง มาถึงโรงพยาบาล
2.รายงานสรุปตัวชี้วัดรายเดือน
ชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถให้ยา
(รายงานของจังหวัด)
rtPA ได้
5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา
1.แบบรายงานประจาเดือน
rtPA ได้ภายใน 4 ชั่วโมง 30นาที ดาเนินการให้ยา
2.รายงานสรุปตัวชี้วัดรายเดือน
rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 (รายงานของจังหวัด)
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมีการ 3.การลงบันทึกในแบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,
ใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบบันทึก แบบบันทึก Thrombolysis check list,หนังสือแสดง
Thrombolysis check list,หนังสือแสดง
ความยินยอมฉีดยา rt-PA
ความยินยอมฉีดยา rt-PA
6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,
1.แบบรายงานประจาเดือน
การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อ 2.รายงานสรุปตัวชี้วัดรายเดือน
ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
(รายงานของจังหวัด)
รอบที่ 1 (ตค.63 - มีค.64)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน
1.มีกระบวนการกากับติดตาม
ระดับ
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.เครือข่าย อสม. อสค. ให้ความรู้ เปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ ปุวย เพื่อ
ปานกลาง
และสร้างความตระหนักแก่
เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว
ประชาชนทั่วไป
ทันเวลา
3.มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้ 2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
กลุ่มเสี่ยง
ของจังหวัด
4ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ของจังหวัด
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รอบที่ 2 (เมย.64 - กย.64)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1.มีการให้ความรู้ในชุมชน
1.มีกระบวนการกากับติดตาม
ระดับ
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.เครือข่าย อสม. อสค. ให้ความรู้ เปูาหมายกลุ่มเสี่ยง กลุม่ ปุวย
ปานกลาง
และสร้างความตระหนักแก่
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ประชาชนทั่วไป
อย่างรวดเร็วทันเวลา
3.มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้ 2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
กลุ่มเสี่ยง
ของจังหวัด
แนวทางปฏิบัติของจังหวัด ปี 2564 ได้แก่
1. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)ที่มีอาการไม่เกิน 2 ชั่วโมง มาถึงโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทีส่ ามารถให้ยา rtPAได้
2. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 ชั่วโมง 30นาทีดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,แบบบันทึก
Thrombolysis check list,หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยา rt-PA
3. มีการจัดระบบส่งต่อในชุมชน
4. มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
5. มีเครือข่ายในการสร้างความตระหนักให้กับกลุม่ เสีย่ ง
6. ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อจากเครือข่ายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
7. อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ปุวยกลุม่ เสีย่ ง,กลุ่มปุวยในชุมชน
8. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
9. มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน
10.จัดทาทะเบียนผู้ปุวย STROKE
11.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ติดปูายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์),
แผนที่บ้านกลุ่มเสีย่ ง,กลุ่มปุวย
12.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ปุวย อย่างทั่วถึง
13.จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายงานตัวชี้วัดมาตรฐานให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายและรายงานทุกเดือน
14.ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
15.ดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลลูกข่าย ใน รพร.เดชอุดม, .
รพ.วารินชาราบ
16. พัฒนา รพ. ตระการพืชผล ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้
17.พัฒนา รพ. ๕๐พรรษาฯ, รพ. วารินชาราบ ให้เปิด Stroke unit จานวน 8 เตียง
18. พัฒนา รพ. ตระการพืชผล ให้เปิดStroke corner
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วิธีการประเมิน
ลาดับ
รายละเอียดการดาเนินการ
ที่
1. มีการให้ความรู้ในชุมชน

วิธีการประเมิน

1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
2. มีการสารวจค้นหาและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
,กลุ่มปุวย
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
3. การประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness,
1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
Stroke Alert
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
4. ผู้ปุวยโรคผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
(Stroke :I60-I69)ที่มีอาการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
มาถึงโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทีส่ ามารถให้ยา rtPA ได้
5. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกโรงพยาบาลสามารถ 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
ให้ยา rtPA ได้ภายใน 4 ชั่วโมง 30นาที
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
ดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่ายมีการ
ใช้แบบฟอร์มประเมินใบประเมิน NIHSS,
แบบบันทึก Thrombolysis check list,
หนังสือแสดงความยินยอมฉีดยา rt-PA
6. ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึง 1.โรงพยาบาลประเมินตนเอง
บริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณี
2.จังหวัดออกประเมินทุกอาเภอ
ไม่เพียงพอ (ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ)
เอกสารสนับสนุน :
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
4.27
2.99
2.72

อัตราตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน (Ischemic
Stroke :I63)
นางนาฏนภา ภูบญ
ุ คง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559 E-mail : nardnapa195@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801-8 ต่อ331
โทรสาร 045-241-918
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

1.นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801-8 ต่อ 331
โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
E-mail: tunsupa48@hotmail.com
2. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-690-9991
E-mail : Chinoros131149@gmail.com
3. นางนาฏนภา ภูบุญคง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 093-635-5559
E-mail : nardnapa195@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ตัวชี้วัด R 25

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
-การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร จานวน 13 ข้อคาถาม
2. ดาเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาส
ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI)
3. นาโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลาดับความสาคัญและจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
หมวดละ 1 แผน
4. กาหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จานวน 6 หัวข้อ ครบ
18 ข้อ
5. ดาเนินการแผนพัฒนาองค์การ
6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและตัวชี้วัด
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
7. จัดทาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเด่นจากการ
นาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย
1 เรื่อง
ความสาเร็จระดับ 5 สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง

คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
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วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
แนวทางการดาเนินงานปี 2564
รอบ 3 เดือน
1. ส่วนราชการจัดทาลักษณะ
สาคัญขององค์การครบ 13
คาถาม (แบบฟอร์ม 1) ส่งภายใน
วันที่ 11 มกราคม 2564
2. ส่วนราชการประเมินตนเอง
(Self-Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 1-6
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายในวันที่
11 มกราคม 2564
3. ส่วนราชการนาโอกาสในการ
ปรับปรุง (Opportunity for
Improvement: OFI) มาจัดลาดับ
และจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
หมวดละ 1 จัดส่งภายในวันที่ 11
มกราคม 2564
4. ส่วนราชการกาหนดตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
หัวข้อ 7.1-7.6 ครบ18 ข้อ และ
จัดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม
2564

1.เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
2.เพื่อนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลของส่วน
ราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 25 อาเภอ
จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 25 อาเภอ
A = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด (แห่ง)
B = จานวนสานักงานสาธารณสุขอาเภอ (25 แห่ง)
(A/B) X 100
รอบ 6 เดือน
1.รายงานความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 6 เดือนผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 2
เมษายน 2564
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 2 เมษายน 2564

รอบ 9 เดือน
1.รายงานความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์การ รอบ 9
เดือนผ่านระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม
2564
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รอบ 12 เดือน
1.รายงานความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 12 เดือนผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 24
กันยายน 2564
2.รายงานความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2564

3. ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ (Best
Practices) จานวน 5 หน้า
ดังนี้
3.1 แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการ
และผลลัพธ์การดาเนินการ
3.2 ตัวอย่าง ผลงานที่โดดเด่น
3.3 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ต่อไป
(แบบฟอร์ม 5) ผ่านระบบ
ออนไลน์ภายในวันที่ 24
กันยายน 2564

101

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2564
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1
ส่วนราชการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ(แบบฟอร์ม 1) ได้ครบถ้วน
ส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน
0.20
0.40
0.60
0.80
1 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
5 คาถาม 7 คาถาม
9 คาถาม 11 คาถาม 13 คาถาม
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คาถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval)
2
ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน (แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายใน
วันที่ 11 มกราคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน
โอกาสในการปรับปรุง
(OFI)
0.50 คะแนน
1 คะแนน
หมวด 1-6
ไม่ครบ 6
ครบ 6 หมวด
หมวด
***เกณฑ์การให้คะแนน ไม่ครบ 6 หมวด ต่อ 0.50 คะแนน (interval)
3
ส่วนราชการนาโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลาดับและทาแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1
แผน (แบบฟอร์ม3) จัดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน
แผนพัฒนาองค์การ
0.50 คะแนน
1 คะแนน
หมวด 1-6
ไม่ครบ 6
ครบ 6 หมวด
หมวด
***แผนพัฒนาองค์การสอดคล้องกับ OFI
4
 ส่วนราชการกาหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการจัดส่งภายใน 11 มกราคม 2564
เกณฑ์การให้คะแนน
หมวด 7ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ
0.50 คะแนน
1 คะแนน
ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18
ไม่ครบ (18 ครบ (18 ข้อ)
ข้อ)
ข้อ)
***ตัวชี้วัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การ
5
 ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การและรายงาน
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ผ่านระบบออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
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เอกสารสนับสนุน :
Base Lined Data

 ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จานวน 5 หน้า
(แบบฟอร์ม 5) ดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การดาเนินการ
2) ตัวอย่าง ผลงานที่โดดเด่น
3) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป
ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
***Best Practices สอคล้องกับคะแนน Self-Assessment
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.opdc.go.th/
Base Lined Data
หน่วย
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
วัด
2561 2562 2563
ร้อยละความสาเร็จของสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ร้อยละ

63.21

98.74

98.86

(25 แห่ง)

(25 แห่ง)

(25 แห่ง)

1.นางกนกวรรณ กุแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน: 045-244-801 โทรศัพท์มือถือ: 081-730-4585
E-mail : kanokwan116@hotmail.com
2.นายพิบูล พิมพ์จาปา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-730-4585
E-mail: lpimjumpa.n@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสุภาภรณ์ อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ: 0898449962
E-mail:Tunsupa48@hotmail.com

ตัวชี้วัด R 26

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA
-โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
-โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 แห่ง
-โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต จานวน 2 แห่ง
-โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 22 แห่ง
(ตามทาเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562)
-HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพ
ของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและปูองกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวนเพื่อแก้ไขปูองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/
มีโอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เปูาหมาย/

คานิยาม
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
รายการข้อมูลที่ 3
รายการข้อมูลที่ 4
รายการข้อมูลที่ 5
รายการข้อมูลที่ 6
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
แนวทางการดาเนินงานปี 2564
รอบ 3 เดือน
โรงพยาบาลศูนย์, กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต,
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
มีการดาเนินงาน
ระดับ 2

กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเปูาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ขั้น 2
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ / ผลลัพธ์ทดี่ ีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA
ได้ครบถ้วน
1.โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทัว่ ไป ร้อยละ 100
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100
3.โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 90
เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต
3.โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th
A = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่มผี ลการรับรองขั้น 3 + Reaccreditation
B = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จานวนทั้งหมด 4 แห่ง
C= จานวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และ กรมสุขภาพจิตทีม่ ีผลการรับรองขั้น 3+
Reaccreditation
D= จานวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และ กรมสุขภาพจิต จานวน 2 แห่ง
E = จานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น
3+ Reaccreditation
F = จานวนโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 22 แห่ง)
(ตามทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562)
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100
3. (E/F) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
รอบ 6 เดือน
โรงพยาบาลศูนย์, กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต,
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
มีการดาเนินงานระดับ 3

รอบ 9 เดือน
โรงพยาบาลศูนย์, กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต,
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
มีการดาเนินงานระดับ 4

รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลศูนย์, กรมการ
แพทย์และกรมสุขภาพจิต,
โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
มีการดาเนินงาน ระดับ 5
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เกณฑ์การให้
คะแนน
โรงพยาบาล
ทุกระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลจากการส่งรายงาน / จากการนิเทศติดตาม / จากแผนผังควบคุมกากับงาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
-มีการทบทวน/ แต่งตั้ง
-มีการจัดทาแผน ควบคุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณ
การปฏิบัติงาน
ภาพต่อเนื่อง
-มีการจัดสรรงบประมาณ
-มีการประชุม ทบทวนการนา สนับสนุนกิจกรรมการ
องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ดาเนินการ
คัดเลือกตัวชี้วัดหาโอกาสพัฒนา -มีการจัดกิจกรรมทบทวน
ในรูปแบบคณะกรรมการ
12 กิจกรรม ต่อเนื่อง

-มีการประกาศใช้
-ผู้รับบริการมีความพึง
นโยบาย2P Safety ใน รพ. พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80
-มีกระบวนการดาเนินงาน -มีผลงานCQI/
ปรับปรุงพัฒนาแต่ละระบบ Innovation/ Best
งานอย่างต่อเนื่อง
Practice
-มีการควบคุมกากับ การ
- รพศ./รพท.ต้องมี
ดาเนินงานให้
อย่างน้อย 12 เรื่อง
เป็นไปตามTime Line
-รพช.ต้องมีอย่างน้อย
ของแต่ละ รพ.
6 เรื่อง
-มีกระบวนการค้นหา
CQI/Inno vation/
Best practice

ระดับ 5
5 คะแนน
-ผ่านการรับรองต่ออายุ
จาก สรพ.
-มีผลงานCQI/
Innovation /
Best practice
นาเสนอในเวทีงาน
วิชา การระดับจังหวัด
ขึ้นไป
- รพศ./รพท.
อย่างน้อย 5 เรื่อง
-รพช. อย่างน้อย
3 เรื่อง

เงื่อนไข :
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลวารินชาราบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. โรงพยาบาลชุมชน จานวน 22 แห่ง
- ยังไม่ผ่านการรับรอง ขั้น 3 จานวน 1 แห่ง ได้แก่รพ.น้าขุ่น (F3)
- ต้องต่ออายุการรับรอง จานวน 14 แห่ง ได้แก่ รพ.ตระการพืชผล/รพ.โพธิไ์ ทร/ รพ.ศรีเมืองใหม่/รพ.ม่วงสามสิบ/รพ.ตาลสุม/
รพ.นาตาล/รพ.ดอนมดแดง/รพ.บุณฑริก/ รพ.สว่างวีระวงศ์/รพ.สิรนิ ธร/รพ.ทุ่งศรีอดุ ม/รพ.โขงเจียม/รพ.พิบูลฯ /รพ.นาเยีย
3. ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th
เอกสารสนับสนุน
1.จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล
2.ข้อมูลที่จัดเก็บจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
www.ha.or.th
/สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ ด้รับการรับรอง
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
รพศ/รพท
ร้อยละ /แห่ง 100
100
100
86.36
ร้
อ
ยละ
ร้อยละ
รพช.
ร้อยละ /แห่ง
(19แห่งจาก
22 แห่ง)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล

86.36
(19แห่งจาก
22 แห่ง)

95.4
(21แห่งจาก
22 แห่ง)

นางพิชญาภา ฮงทอง (นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 09 – 4985 – 5964
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-244-801-8 ต่อ 331
Email : a_pitchayapa@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
โทรศัพท์มือถือ 08 – 9844 – 9962
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4524 4801-8 ต่อ 331 E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2.นางพิชญาภา ฮงทอง (นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ)
โทรศัพท์มือถือ 09 – 4985 – 5964
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-4524 4801-8 ต่อ 331 Email : a_pitchayapa@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด R 27

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ
ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
1.ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การ
สาธารณสุขทีผ่ ่านการวิจยั /พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) หรือบทปฏิทัศน์
(review article) หรือบทความพิเศษ (special article) หรือบทความฟื้นวิชา (refresher
course) หรือรายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short
communication) หรือรายงานผูป้ ุวย (case report) หรือปกิณกะ (miscellany) หรือ
นวัตกรรม (innovation)
2. นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่มีการศึกษา
วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม
3. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน
รักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และ
บริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกีย่ วกับการตรวจโรค การรักษาโรค การปูองกันโรค และการสร้าง
เสริมสุขภาพ)
4. การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนแสดงว่าได้มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีไ่ ด้จากการศึกษา วิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5.การใช้ประโยชน์ มีดังนี้
5.1 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ได้แก่ การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาในทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุม ปูองกัน และรักษาโรค
หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
5.2 ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในแนวทางการปฏิบตั ิหรือการนาไปประยุกต์ใช้
ทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์หรือสาธารณสุข
5.3 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ (การสอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม/การใช้ตารา) การอ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัย เป็นต้น
5.4 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้แก่ การให้องค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ
ด้านสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ หรือทาให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
5.5 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมหรือข้อมูลมีผลหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของการกาหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ การประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ
ของภาครัฐ

คานิยาม
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

5.6 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การนาไปสู่
มาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ เป็นต้น
5.7 การก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสาธารณสุข หรือการลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ
ครัวเรือนอันเนื่องมาจากความเจ็บปุวย เป็นต้น
อย่างน้อยอาเภอละ 5 เรื่อง
เพื่อให้หน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด ด้านสุขภาพในหน่วยงาน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน กลุ่มงาน/งาน/ศูนย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/สสช./ศสม./PCC/PCU ในจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้ง 25 อาเภอ
1. แจงนับผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพทีผ่ ลิตโดย
1.1 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม เข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ
1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม เข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของสานักวิชาการสาธารณสุข และวารสารวิชาการ
สาธารณสุขอุบลราชธานี
1.3 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมนาเสนองานวิชาการระดับจังหวัด เขต และกระทรวง
1.4 ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพทีผ่ ่านการอ่านทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา และบรรณาธิการวารสารวิชาการต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1. สรุปผลงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจาปี 2564
2. สรุปผลการดาเนินงานสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับประจาปี 2564
ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน)

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- มีการวางแผน
- มีการดาเนินการ
- มีการควบคุมกากับ
- มีการรายงานผลการนาไปใช้ประโยชน์ของ
การจัดทานวัตกรรม/วิจัย/ ตามแผนปฏิบัติการ
ติดตามงาน
งานวิจัย ( 1 เรื่อง )
R2R ด้านสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม
-รายงานความก้าว
- มีรายงานผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้าน
-ทบทวนคาสั่งแต่งตั้ง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน้าการจัดทา
สุขภาพ ประจาปี
คณะกรรมการขับเคลื่อน นวัตกรรม/การวิจัย/R2R นวัตกรรม/การวิจัย/R2R อย่างน้อยอาเภอละ 5 เรื่อง
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ ด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพ
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
นวัตกรรมสุขภาพ
- รูปภาพกิจกรรม
- มีเอกสารติดตามผล
http://www.kmmoph.com /
- มีการคัดเลือกการนาไปใช้
การดาเนินงาน
www.ubonhealthnews.com
ประโยชน์ของงานวิจัย (1
- มีสรุปประเมินผล
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
เรื่อง )
แต่ละกิจกรรม
ดาเนินงานนวัตกรรม/การวิจัย/R2R ด้าน
- มีแผนปฏิบัติการ
สุขภาพ
ประจาปี 2563
- เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
- มีแผนงบประมาณ
จังหวัดขึ้นไป
ในการทานวัตกรรม/วิจยั /
R2R ด้านสุขภาพ
เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปี 2564
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ระดับ
ระดับ
ความสาเร็จ 1
ความสาเร็จ 2
1 คะแนน
2 คะแนน
- มีการวางแผน
- มีการดาเนินการ
นวัตกรรม/วิจัย/
ตามแผนปฏิบัติการ
R2R ด้านสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม
-มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
สุขภาพ
- มีการคัดเลือกการ
นาไปใช้ประโยชน์
ของงานวิจัย
(อย่างน้อย 1 เรื่อง)
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- มีแผนงบประมาณ
ในการทานวัตกรรม/
วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

ระดับ
ความสาเร็จ 3
3 คะแนน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรม
/วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ
- มีรูปภาพ
กิจกรรมการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประกอบ

ระดับ
ความสาเร็จ 4
4 คะแนน
- มีการควบคุมกากับ
ติดตามงาน
-มีรายงานความก้าว
หน้าการจัดทา
นวัตกรรม/การวิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ
- มีเอกสารติดตามผล
การดาเนินงาน
- มีสรุปประเมินผล
แต่ละกิจกรรม

ระดับ
ความสาเร็จ 5
5 คะแนน
- มีการรายงานผลการ
นาไปใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัย (อย่างน้อย
1 เรื่อง)
- มีรายงานผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรม ด้าน
สุขภาพ ประจาปี
อย่างน้อยอาเภอละ5เรื่อง
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
http://www.kmmoph.
com /
www.ubonhealthnews
.com
- มีการประเมินผลและ
สรุปผลการดาเนินงานการ
คิดค้นนวัตกรรม/วิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ
- เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับ
จังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย
อาเภอละ 5 เรื่อง

1. เว็ปไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรม/วิจยั /R2R
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข / เว็ปไซต์ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
http://www.ubonhealthnews.com
2. ผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ทไี่ ด้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ
ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่
3. เอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับจังหวัด / เขต / กระทรวงสาธารณสุขประจาปี
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ผลงานวิจัย/R2R
ผลงาน (เรื่อง)
214
234
215
ด้านสุขภาพได้รับการ
พัฒนาและนาไป
ถ่ายทอดเผยแพร่
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 28
ตัวชี้วัดย่อย (R 28.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

1. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-692 ต่อ 1141
โทรศัพท์มือถือ : 095-616-8160
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : Nirumon7@gmail.com
2. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-692 ต่อ 1141
โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : sm12_pop@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-692 ต่อ 1141 โทรศัพท์มือถือ : 089-844-9962
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : tunsupa48@hotmail.com
2. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-692 ต่อ 1141
โทรศัพท์มือถือ : 095-616-8160
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : Nirumon7@gmail.com
3. นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-692 ต่อ 1141
โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : sm12_pop@hotmail.com

การรักษา/ควบคุม/ป้องกันวัณโรค
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1.ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่มผี ลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มผี ลตรวจพบเชื้อวัณโรค
ทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษาและต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบตั ิการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้าย
ของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาครบกาหนดโดย
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลวซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไม่มีเอกสาร
ที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษาทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาเป็นลบรวมทั้งผู้ปุวยทีไ่ ม่ได้ตรวจหรือไม่มผี ลตรวจ
ร้อยละ 87
1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิ ฉัยปูองกัน
ดูแลรักษาผู้ตดิ เชื้อวัณโรคและผูป้ วุ ยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
การประเมินอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือผู้ปุวย
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจา
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวม
โรงพยาบาลเอกชน
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
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แหล่งข้อมูล

โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
สูตรคานวณ
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2563)
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ* ในการประเมินรอบที่ 1 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ+กาลังรักษา)
**ในการประเมินรอบที่ 2 (ผลการรักษาหาย+รักษาครบ)
B = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)
เงื่อนไขการคานวณ
1.การประเมินผลสาเร็จของการรักษาวัณโรคไม่นับรวม
1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ
2564 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผี ลตรวจยืนยันพบเชื้อ
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ตลุ าคม-ธันวาคม 2563)
2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนามานับ
รวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดคานวณอัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
3. พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลสาเร็จการรักษาวัณโรคคือพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่
1-12 ยกเว้นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ที่มีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจาเพาะซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรค
และแผนงานปูองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่
ระยะเวลาประเมินผล
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),
รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64)
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 : รอบที่ 1 /รอบที่ 2
อัตราความสาเร็จในการรักษาแยกเป็นรายหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) และมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา
วันที่ 30 กันยายน 2564
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<ร้อยละ 70

ร้อยละ 70-74.99

ร้อยละ 75-79.99

ร้อยละ 80-86.99

>ร้อยละ 87
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ตัวชี้วัดย่อย (R 28.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สูตรคานวณ

1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ(โปรแกรม NTIP; National
Tuberculosis Information Program)
อัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
-การประเมินอัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ปุวย
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจา
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวม
โรงพยาบาลเอกชน
-การขาดการรักษา หมายถึง จานวนผู้ปุวยวัณโรคที่ขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน
2 เดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1
1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิ ฉัยปูองกัน
ดูแลรักษาผู้ตดิ เชื้อวัณโรคและผูป้ วุ ยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจาทีร่ ักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
อัตราการขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม2563)
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือน
ตุลาคม–ธันวาคม 2563) ที่ขาดการรักษาติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน โดยครบรอบรายงานผลการรักษา
วันที่ 30 กันยายน 2564
B = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือน
ตุลาคม –ธันวาคม 2563)
เงื่อนไขการคานวณ
1. การประเมินผลสาเร็จของการรักษาวัณโรคไม่นับรวม
1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed:
B - ) และผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่
ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
2.กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนามานับรวมอยู่ใน
ตัวหาร “B” เพื่อคิดคานวณอัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
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3.พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลสาเร็จการรักษาวัณโรคคือพื้นที่เขตสุขภาพที่
1-12 ยกเว้นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มี
บริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจาเพาะซึ่งรับผิดชอบดาเนินการโดย
สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรคและแผนงานปูองกัน
ควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 : รอบที่ 1 /รอบที่ 2
อัตราการขาดการรักษา แยกรายหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการขาดการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่
ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
>ร้อยละ 7
ร้อยละ 5.01-7.00
ร้อยละ 3.01-5.00 ร้อยละ 1.01-3.00
ร้อยละ 1
ระยะเวลาประเมินผล
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),
รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64)
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส
เอกสารสนับสนุน
1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ทะเบียน Register หรือแบบฟอร์ม TB08
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ(โปรแกรม NTIP; National
Tuberculosis Information Program)
ตัวชี้วัดย่อย (R 28.3)
อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก
คานิยาม
การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง กลุ่มเปูาหมายในการดาเนินงานคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่ ซึ่งกลุม่ เปูาหมายเหล่านีม้ โี อกาสได้รับเชื้อและปุวยเป็นวัณโรคได้ ได้แก่
1.กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาหลายขนาน หมายถึง
(1) ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ปุวยวัณโรคปอดทั้งเสมหะพบเชื้อและเสมหะไม่พบเชื้อ
(2) ผู้สัมผัสโรคร่วมที่ทางาน ระยะเวลาติดต่อกัน 8 ชั่วโมง/วัน หรือ 120 ชม./1ด.
2. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์หมายถึง ผู้ติดเชื้อผู้ปวุ ยเอดส์ทุกราย ที่มารับ
บริการในหน่วยบริการ กลุม่ ผูต้ ้องขัง
3. กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจา หมายถึง ผู้ต้องขังที่ได้รับการตัดสินต้องโทษทุกรายใน
เรือนจากลางอุบลราชธานี
4.กลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ให้บริการผู้ปุวยทุกระดับ (กรณีทหี่ น่วยงาน ตรวจสุขภาพช่วง ไตรมาส 4/63 สามารถนามา
บันทึกผลการตรวจ CXR ใน ปี 2564)
5.กลุ่มผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีขึ้นไปหมายถึง (1) ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม โรคเบาหวาน HbA1c <7
(2.) ค่าไต GFR ≥ 30(เปูาหมายไม่ซ้ากับกลุ่มเสี่ยงDM, NCD)
6. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง (1) ผู้ปุวยเบาหวานที่มี่ค่า HbA1c ≥ 8 (ผลการการตรวจ
ปี 2563) (2) ผู้ปุวยเบาหวานที่มคี ่า FBS > 140 mg/dLกรณี ไม่ได้ตรวจ HbA1c ปี 63
7. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมายถึง (1) ผู้ปุวยโรคไต (CKD) Stage 4, Stage 5 หรือค่าการทางาน
ของไต (GFR) <30 (2) ผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และ โรคหัวใจ ที่กาลังรักษา
8. กลุ่มผู้ป่วยต่างด้าว/ไร้สิทธิ์ หมายถึงแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนซื้อ
บัตรประกันสุขภาพ
9.หมู่บ้านเสี่ยงสูงที่พบผู้ป่วยวัณโรคปอดในปี 2563 ≥ 2 รายขึ้นไป
หรือหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในพื้นที่ 5 ปีย้อนหลัง
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 93
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วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิ ฉัยปูองกันดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
การประเมินการอัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกกลุ่มเสีย่ งต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มเปูาหมาย ที่มีในฐานข้อมูลของหน่วยบริการใน
อาเภอนั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
วิธีจัดเก็บข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
สูตรคานวณ
อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการ CXR
B = จานวนประชากรกลุม่ เสี่ยงของแต่ละกลุม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาประเมินผล
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),
รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64)
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ :รอบที่ 1 /รอบที่ 2
อัตราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโดยวิธถี ่ายภาพรังสีทรวงอก แยกรายหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการคัดกรองในกลุม่ เสีย่ งแต่ละกลุ่มและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได้ตามนิยาม
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<ร้อยละ 60

เอกสารสนับสนุน

ตัวชี้วัดย่อย (R 28.4)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 60-69.99

ร้อยละ 70-79.99

ร้อยละ 80-89.99

>ร้อยละ 90

1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้า
การประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้า (TB
Treatment Coverage rate) คือผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าที่ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและ
ผู้ปุวยในเรือนจาทีร่ ักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเอกชน
ร้อยละ 87.5
1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิ ฉัยปูองกันดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

การประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้า (TB
Treatment Coverage rate) คือผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าที่ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและ
ผู้ปุวยในเรือนจาทีร่ ักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเอกชน
วิธีจัดเก็บข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
สูตรคานวณ
อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ปวุ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
(TB Treatment Coverage rate) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564)
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage)
ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564)
B = จานวนคาดประมาณการผูป้ ุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment
Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–
30 กันยายน 2564) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน
ระยะเวลาประเมินผล
ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),
รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64)
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน :รอบที่ 1 /รอบที่ 2
อัตราการครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรคในผู้ปุวยใหม่และกลับเป็นซ้าแยกเป็นรายหน่วยบริการ
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผูป้ ุวยใหม่และกลับเป็นซ้า(TB Treatment Coverage rate)
ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<ร้อยละ 35

เอกสารสนับสนุน

ตัวชี้วัดย่อย (R 28.5)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

ร้อยละ 35-50.99

ร้อยละ 51-66.99

ร้อยละ 67-87.49

>ร้อยละ 87.5

1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
-การรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง การ
รักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาในการรักษา 6-9 เดือน (เริ่มนับจากวันที่เริ่มรับการรักษา
กาหนดการรักษาสูตรพื้นฐาน 6 เดือน อีก 3 เดือนในกรณีมีอาการข้างเคียงกับการใช้ยา)
-หน่วยงานที่ดาเนินการประกอบด้วยโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
-ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคหมายถึงโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
น้อยกว่าร้อยละ 5
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วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สูตรคานวณ

1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจ
วินิจฉัยปูองกันดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินจิ ฉัยปูองกันดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข
-อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ คือผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยผู้ปุวยไม่ใช่ไทยและผู้ปุวยในเรือนจาทีร่ ักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม63)
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Completed) หรือกาลังรักษาทีม่ ีระยะเวลา มากกว่า 9 เดือน หรือ 270 วัน
หมายเหตุ* ในการประเมินรอบที่ 1 (จากการประมาณการณ์การรักษาตามระยะเวลา)
**ในการประเมินรอบที่ 2 (ผลการรักษาทีม่ ากกว่า 9 เดือนหรือ 270วัน)
B = จานวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)
เงื่อนไขการคานวณ
1.การประเมินผลสาเร็จของการรักษาวัณโรคไม่นับรวม
1.1 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
1.2 ผู้ปุวยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) ที่เป็นผู้ปุวยที่มผี ลตรวจยืนยันพบเชื้อ
(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically
diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ตลุ าคม-ธันวาคม 2563)
2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยหรือพบว่าเป็น Rifampicin resistant
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนามานับ
รวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดคานวณอัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
3. พื้นที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลสาเร็จการรักษาวัณโรคคือพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่
1-12 ยกเว้นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ที่มีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลายมีความจาเพาะซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรค
และแผนงานปูองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่

115

ระยะเวลาประเมินผล

ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ

รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 63-30 มีนาคม 64),
รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 63- 30 กันยายน 64)
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน :รอบที่ 1 /รอบที่ 2
อัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกินระยะเวลาของผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
≥ร้อยละ 8
ร้อยละ 7-7.9 ร้อยละ 6-6.9
ร้อยละ 5-5.9
<ร้อยละ 5
เอกสารสนับสนุน
1.แนวทางการดาเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
2. ทะเบียน Registerหรือแบบฟอร์ม TB08
3.โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผูป้ ุวยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP; National Tuberculosis Information Program)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน)
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ 098-635-3646
2.นายวิโรจน์ เซมรัมย์ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ 085-315-9081
3. นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 061-954-5416
4. นายกฤศวิสุทธิ์ ธีวสุเกิดมงคล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 081-660-2936
หน่วยงานประมวลผล
ระดับอาเภอ : หน่วยบริการภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
และผู้จัดทาข้อมูล
ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง
ระดับจังหวัด : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 061-954-5416
2. นายกฤศวิสุทธิ์ ธีวสุเกิดมงคล
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ :081-660-2936
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ตัวชี้วัด R 29
ตัวชี้วัดย่อย (R 29.1)
คานิยาม

การรักษา/ควบคุม/ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป
-การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง ตาบลเปูาหมายมีการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ (ตาบลใหม่ตาม Road map) ดังนี้
1. มีการวางแผน จัดระบบและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระในประชาชน
กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป (ในพื้นที่ตาบลใหม่ ปี 2564 จานวน 40 ตาบล 21 อาเภอ)
ตาบลละ 905 ราย
2. ประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้รับการรักษาและติดตามปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทุกราย
3. รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบัติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การปูองกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน เพื่อสร้างพฤติกรรมการในปูองกันการติดเชื้อโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
4. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้าจืดดิบ
5. โรงเรียนในพื้นที่เปูาหมายมีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (E-Book) เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสมาชิกในครอบครอบครัว
6. มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบทของชุมชน ในเรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี
7. มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
-รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS
-PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ
และนาเข้าโปรแกรม R506

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 100
1. เพื่อทราบอัตราความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) เรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตาบลใหม่ ปี 2564 ตาบลละ 905 ราย
1.บันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
1.1 รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS
1.2 PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ
และนาเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ
2.รายงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดาเนินงานโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี
รพ.สต./PCU รพ./ศูนย์ระบาดอาเภอ/กลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี
A = จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตาบลใหม่ ปี 2564 (≥905คน)
ได้รับการตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ (คน)
B = จานวนตาบล ปี 2564 x 905 คน
(A/B) X 100
ไตรมาสที่ 2 และ 3

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
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เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 /รอบที่ 2)
1. มีการวางแผน จัดระบบและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระในประชาชนกลุม่ เสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป
(ในพื้นที่ตาบลใหม่ ปี 2564 จานวน 40 ตาบล 21 อาเภอ) ตาบลละ 905 ราย
2. ประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้รับการรักษาและติดตามปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทุกราย
3. รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบัติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน
เพื่อสร้างพฤติกรรมการในปูองกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
4. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้าจืดดิบ
5. โรงเรียนในพื้นที่เปูาหมายมีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (E-Book)
เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสมาชิกในครอบครอบครัว
6. มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบทของชุมชน ในเรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการในปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
7. มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
-รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS
-PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ และนาเข้าโปรแกรม R506
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ 2564
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานตามเกณฑ์ (คานิยาม) ข้อ 1 และ 7
ดาเนินงานตามเกณฑ์ (คานิยาม) ข้อ 1,2 และ 7
ดาเนินงานตามเกณฑ์ (คานิยาม) ข้อ 1,2,3,4 และ 7
ดาเนินงานตามเกณฑ์ (คานิยาม) ข้อ 1,2,3,4,5 และ 7
ดาเนินงานตามเกณฑ์ (คานิยาม) ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7

คู่มือแนวทางทางการดาเนินงานโครงการกาจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปีในพุทธศักราช 2559
พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา, กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย; ปี 2559.
Base Lined Data

หน่วยวัด

อัตราความชุกโรค
พยาธิใบไม้ตับ
(Prevalence rate)

ร้อยละ

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
6.14
4.60
4.20

1. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081
2. นางสาววัชรินทร์ กรวยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 083-7429482
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาววัชรินทร์ กรวยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ : 083-7429482
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ตัวชี้วัดย่อย (R 29.2)
คานิยาม

ร้อยละการติดเชื้อซ้าโรคพยาธิใบไม้ตับ
-การติดเชื้อซ้าโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยตรวจพบ
การติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และมีผลตรวจการติดเชื้อโรค
พยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ.2563 เป็น Positive
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ร้อยละ 0 (ไม่พบการติดเชื้อซ้า)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทราบอัตราการติดเชื้อซ้าของโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
2.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
3.เพื่อสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) เรื่องการปูองกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี
พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว
วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. บันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
1.1 รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS
1.2 PCU รพ.: โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ
และนาเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือ รูปแบบรายงานอื่นๆ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกาหนด
2. รายงาน/โครงการ/แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้าดี
แหล่งข้อมูล
รพ.สต./PCU รพ./ศูนย์ระบาดอาเภอ/กลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. อุบลราชธานี
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเป็น
Positive (คน) ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี
พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว (คน)
สูตรคานวณ
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาสที่ 2 และ 3
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1/ รอบที่2)
1.การตรวจคัดกรองในผู้ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว (ร้อยละ 100)
ค่าคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
< ร้อยละ 90
ร้อยละ 90-92.99
ร้อยละ 93-95.99
ร้อยละ 96-98.99
ร้อยละ 99-100

2.ผลการติดเชื้อซ้า (ร้อยละ 0)
ค่าคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
> ร้อยละ 6
ร้อยละ4.1-6.0
ร้อยละ 2.1-4.0
ร้อยละ 0.1 – 2.0
ร้อยละ 0
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เอกสารสนับสนุน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

คู่มือแนวทางทางการดาเนินงานโครงการกาจัดพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้าดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปีในพุทธศักราช 2559
พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา, กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย; ปี 2559.
1. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 085-315-9081
2. นางสาววัชรินทร์ กรวยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 083-742-9482
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาววัชรินทร์ กรวยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 083-742-9482

ตัวชี้วัด R 30
คานิยาม

มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสาหรับหน่วยงาน (การรายงาน 506)
การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา
1. คุณภาพของการส่งรายงานผู้ปวุ ยในระบบเฝูาระวัง (รง.506)
1.1. จานวนผู้ปุวยรายสัปดาห์ จาแนกตามสัปดาห์ที่มารับรักษา
ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
1.2. ความสม่าเสมอในการส่งรายงานผู้ปุวยในระบบเฝูาระวัง (รง.506)
จากศูนย์ระบาดอาเภอถึงสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กาหนดให้ส่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ( วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ )
1.3. ความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงาน กาหนดให้
- โรงพยาบาลศูนย์ส่งรายงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวนผู้ปุวยที่รายงาน
ในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ากว่า 50 ราย
- โรงพยาบาลทั่วไปส่งรายงานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จานวนผู้ปุวยที่รายงาน
ในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ากว่า 30 ราย
- โรงพยาบาลชุมชนส่งรายงานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จานวนผู้ปุวยที่รายงาน
ในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ากว่า5 ราย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลส่งรายงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
จานวนผู้ปุวยที่รายงานในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ากว่า 3 ราย
(สามารถรายงานเป็น ZERO REPORT ได้ติดกันไม่เกิน 2 สัปดาห์ )
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ศูนย์ระบาดวิทยาอาเภอรวบรวมข้อมูลและส่งตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรครายเดือนทั้งระดับอาเภอตาบล อาเภอ
ตามหลักระบาดวิทยา จัดทา Epidemic curve และ Spot map
รายหมู่บา้ น เสนอผู้บริหารทุกเดือน

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 85
เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบเฝูาระวังโรคติดต่อและสร้างระบบให้มีความยั่งยืน
มีคุณภาพ สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน ตามทะเบียนราษฎร์ จาแนกรายอาเภอ
เก็บข้อมูลจากรายงาน 506 จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
1. ทะเบียนผู้ปุวยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
2. รายงาน 506 จากศูนย์ระบาดอาเภอ
3. หลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายการข้อมูลที่ 1
(ความสม่าเสมอ)

ร้อยละของความสม่าเสมอการส่ง รง. 506 มายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
=
จานวนสัปดาห์ที่ส่งทั้งหมด * 100
จานวนสัปดาห์ในรอบเดือน
หมายเหตุ : กรณีที่ค่าเฉลี่ยจานวนครั้งรายสัปดาห์มากกว่า 1

รายการข้อมูลที่ 2
(ความครอบคลุม)

ร้อยละของความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงาน รง. 506 มายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(คิดเป็นรายอาเภอ)
= จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ+โรงพยาบาลในอาเภอ * 100
จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด (ในอาเภอ)

สูตรคานวณ

(จานวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จานวนโรงพยาบาล)–จานวนสัปดาห์ที่พบรายงานต่ากว่าเกณฑ์* 100
จานวนสัปดาห์ทั้งหมดที่ตรวจสอบ * จานวนโรงพยาบาล

ระยะเวลาประเมินผล

คะแนน Ranking
รอบที่ 1 ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564– 30 กันยายน 2564

เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 51-60
ร้อยละ 61 - 70 ร้อยละ 71 - 80
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 91-100
หมายเหตุ: คะแนนได้มาจาก
ความสม่าเสมอในการส่งรายงาน + ความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงาน + จานวนผู้ปุวยรายสัปดาห์
เอกสารสนับสนุน
ตารางสรุปผลการดาเนินงานการเฝูาระวังโรคติดต่อ ( E8 )
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ผลการประเมิน
ร้อยละ
70.02 72.44
75.2
มาตรฐานระบบ
เฝูาระวังโรคติดต่อ
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

1. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ตาแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ : 098-635-3646
2.นายวิโรจน์ เซมรัมย์
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 085-315-9081
3.นายประพนธ์ บุญไชย ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 094-263-1616
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 086-648-2118
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
งานระบาดวิทยา กลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ : 086-648-2118

ตัวชี้วัด R 31
ตัวชี้วัดย่อย (R 31.1)
คานิยาม

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
-ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง
ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน IPV
จากเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เพื่อรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด(IPV)
เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person
ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3)
โดยความหมายของเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิด
ในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 ธันวาคม 2563 เด็กที่มีอายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
ฐานข้อมูล 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน IPV
B = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จาก
แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3)

วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
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รายการข้อมูลที่ 3

วัค ซีน โปลิ โ อชนิ ดฉี ด รหั สวั คซี น ที่ใ ช้ ประมวลผล คือ รหั สวั ค ซีน ที่ อยู่ ใ นแผนและนอก
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน IPV-P คือ 401 หรือD32 หรือD42 หรือ
D52 หรือ I12
สูตรคานวณ
(A/B)X100
ระยะเวลาประเมินผล
IPV ประเมินผลรอบ 6 เดือนแรก
เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV (ประเมินรอบ 6 เดือนแรก)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 70 - 74
ร้อยละ75 - 79
ร้อยละ80 - 84
ร้อยละ85 - 89
ร้อยละ90 - 100
เอกสารสนับสนุน
แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2564
ตัวชี้วัดย่อย (R 31.2)
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV3)
คานิยาม
-ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของ
เด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน OPV3 จากเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัย
อยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person
ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3) โดยความหมายของ
-เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เด็กที่มี
อายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วิธีจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน OPV3
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จาก
แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3)
รายการข้อมูลที่ 3
- วัคซีนโปลิโอ ชนิดหยอด รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผล คือ รหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอก
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 083 หรือ D33 หรือ D43 หรือ D53
สูตรคานวณ
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
OPV3 ประเมินผลรอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 (ประเมินรอบ 12 เดือน)
1 คะแนน
ร้อยละ 70 - 74
เอกสารสนับสนุน
ตัวชี้วัดย่อย (R 31.3)
คานิยาม

-

2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 75 - 79
ร้อยละ 80 - 84
ร้อยละ 85 - 89
ร้อยละ 90 - 100
แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2564
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1)
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน MMR1
จากเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1
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ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน (จากแฟูม person
ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม สถานะการอยู่อาศัย type area =1,3) โดยความหมายของ
เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กทีม่ ีอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่นรายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เด็กที่มี
อายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วิธีจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูลที่ 1
A = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน OPV3
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จาก
แฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม (สถานะการอยู่อาศัย type area = 1 , 3)
รายการข้อมูลที่ 3
วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มที่ 1 รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผล คือ รหัสวัคซีนที่อยู่ในแผน
และนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 061 หรือ M11
สูตรคานวณ
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
MMR1 ประเมินผลรอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 (ประเมินรอบ 12 เดือน)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 75 - 79
ร้อยละ 80 - 84
ร้อยละ 85 - 89
ร้อยละ 90 - 94
ร้อยละ 95 - 100
เอกสารสนับสนุน
แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2564
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
1. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน)
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201
โทรศัพท์มือถือ : 062 - 9619515
2. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 085-3159081
3. นางสาวผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ : 097-3420667
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โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) บูรณาการดาเนินงาน
1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบอาเภอละ 1 แห่ง
คานิยาม
-โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) หมายถึง โรงเรียนที่
ดาเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม มีการบูรณาการงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี โดยบูรณาการ 14 โครงการ 9 กิจกรรมบริการ
ครอบคลุมการคัดกรองด้านสุขภาพตามเกณฑ์ และมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดบุคลากรต้นแบบ Health Literacy : HL ภายใต้การ
ดาเนินงานใน 4 มาตรการ คือ
1. การพัฒนาบุคลากร และระบบการสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
2. การขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม
3. การบริการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
4. การประเมินผลอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประเมินงานโรงเรียนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ (Health Literacy
School : HLS) บูรณาการดาเนินงาน 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 รอบและกาหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบตามแนวทางที่ได้
กาหนดให้นี้
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 :
รอบที่ 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้
1. มีข้อมูลพื้นฐานการดาเนินงานโรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ ปี 2563
2. มีการกาหนดโรงเรียนเปูาหมาย ทีจ่ ะพัฒนาตามเกณฑ์ และมีการกาหนด PMT ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนในกระบวนการ
ดาเนินงาน ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
3. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกกิจกรรมและกลุม่ เปูาหมาย ตามปฏิทินการดาเนินงานโรงเรียนรอบรู้
4. มีการถ่ายทอดนโยบายและขับเคลือ่ นสู่ระดับพื้นที่ ตามแนวทางและขั้นตอนที่กาหนด
5. มีกระบวนการพัฒนางานโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ผ่านการดาเนินงานในระดับพื้นที่ เช่น ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน
พชอ., คณะกรรมการโรงเรียน
รอบที่ 2 ผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ผ่านการประเมินตนเอง และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองขึ้นไป
โดยทีมระดับอาเภอ
2. เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับการคัดกรองสุขภาพนักเรียนครอบคลุมในทุกกิจกรรม และเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จากการคัดกรอง
4 กลุ่มโรคทุกคน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการประเมินซ้าและวินิจฉัย
3. อาเภอ มีการอบรมครู ข ในกลุ่มเจ้าหน้าที่และครูอนามัย และครูทุกคน ได้รับการอบรมสร้างความรอบรู้ Health Literacy
เปูาหมายร้อยละ50 สาหรับครูโรงเรียนเปูาหมาย และเปูาหมายร้อยละ 100 สาหรับครูโรงเรียน ตชด.
4. ทีมประเมินระดับอาเภอ มีการประเมินโรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ตามเกณฑ์การประเมิน
5. โรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง ปลอดโรค คือ ไม่เกิดโรคระบาดในโรงเรียน, ปลอดภัย คือ ไม่มีอุบตั ิเหตุในโรงเรียน และ รอบรู้ คือ
ประเมินความรอบรูด้ ้านสุขภาพในเด็กนักเรียน และครู ประเมินโดยทีมระดับอาเภอ นักเรียนและครู
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy School : HLS)
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการคัดกรองและบริการด้านสุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงเรียนประถมศึกษา เปูาหมาย 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแห่ง) ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ อาเภอละ 1 แห่ง
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1. จากโปรแกรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของโรงเรียนเปูาหมาย
2. จากโปรแกรมรายงานการให้บริการและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
3. จากโปรแกรมรายงาน กากับติดตามในระบบ Electronic
รายการข้อมูลที่ 1
รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จานวน 5 ข้อ
รายการข้อมูลที่ 2
รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานทันตสาธารณสุข จานวน 5 ข้อ
สูตรคานวณ
1. มีการดาเนินการในโรงเรียนเปูาหมายทุกแห่ง 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ โรงเรียน ตชด.
ทุกแห่ง และมีต้นแบบอาเภอละ 1 แห่ง
2. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ เด็กนักเรียนกลุม่ เสี่ยงได้รับ
การแก้ไขปัญหา
3. มีบุคลากรต้นแบบ Health Literacy : HL ในครู และนักเรียน
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมิน 2 รอบ (รอบที่ 1 ต.ค.63- มี.ค.64) (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย.64)
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 มีกระบวนการดาเนินงานโรงเรียนรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) ครบทั้ง 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีกิจกรรม 1 ข้อ
มีกิจกรรม 2 ข้อ
มีกิจกรรม 3 ข้อ
มีกิจกรรม 4 ข้อ
มีกิจกรรม 5 ข้อ
ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ
รอบที่ 2 ผลลัพธ์การดาเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ผ่าน 1 ข้อ
ผ่าน 2 ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ
ผ่าน 4 ข้อ
ผ่านครบ 5 ข้อ
ที่มา
1. จากโปรแกรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของโรงเรียนเปูาหมาย
2. จากโปรแกรมรายงานการให้บริการและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
3. จากโปรแกรมระบบรายงาน กากับติดตามในระบบ Electronic
เอกสารสนับสนุน
-นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ตามประเด็น Re-Treat ปีงบประมาณ 2564
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
Base Lined Data
2561

เกิดโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้าน
สุขภาพต้นแบบ
นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ โดยจัดโครงการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ
เด็กนักเรียนและครูผ่านการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

2562

แห่ง

-

-

2563
11

โครงการ

-

-
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ร้อยละ

-

-

83.72

ทพญ.น้าเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อีเมลล์ namphet09@hotmail.com โทรมือถือ 065-919-8166
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

โทร. 083-9664754
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คานิยาม

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ
-ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข
สู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การพัฒนาระบบบริการ ข้อมูล รายงาน และทรัพยากร
ทันตสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านทันตสุขภาพที่เป็นเลิศ ตาม
นโยบายสาคัญของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
- มีข้อมูลพื้นฐานทันตสาธารณสุข และสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด,Ranking งานทันตสาธารณสุขสูร่ ะดับ รพ.สต.
- มีการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
- มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI)
- รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรม
- มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI ด้านทันตสุขภาพ ระดับอาเภอ
มีการจัดเวทีวิชาการ และรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลส่งผลงานเข้าร่วม
- มีการดาเนินงานลงข้อมูลแบบสารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon 64
และแบบสารวจครุภณ
ั ฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon 64
- มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอาเภอขึ้นไป)
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบและกาหนดเกณฑ์คะแนน Ranking
ในแต่ละรอบตามแนวทางที่ได้กาหนดให้นี้
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 ประเมินจากกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้
1. มีข้อมูลพื้นฐานทันตสาธารณสุข และสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดและมีกระบวนการกากับติดตาม
และประเมินผล ตามตัวชี้วัด, Ranking งานทันตสาธารณสุขสูร่ ะดับ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขระดับมีความเข้าใจ
ตัวชี้วัด, Ranking งานทันตสาธารณสุข
2. มีแผนการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
3. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ครอบคลุม 7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรม (ร้อยละ30)
4. มีข้อมูลทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรครุภณ
ั ฑ์ ครบทุกหน่วยบริการ พร้อมการตรวจสภาพพร้อมใช้ แผนการจัดหาและแผนการ
ซ่อมบารุง
5. มีแผนการคัดเลือกตัวแทน อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ ในระดับอาเภอ
รอบที่ 2 ประเมินจากผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทนั ตกรรม (ร้อยละ 30)
3. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 7 กลุมเปาหมาย
15 กิจกรรมสาธารณสุข (ร้อยละ 60)
4. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQIด้านทันตสุขภาพ ระดับอาเภอมีการจัดเวทีวิชาการ และรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล
ส่งผลงานเข้าร่วม (ร้อยละ80)
5. มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอาเภอขึ้นไป)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานด้านทันตสาธารณสุขแลบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
ทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
หน่วยบริการทุกระดับ รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.
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วิธีจัดเก็บข้อมูล

สูตรคานวณ

จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธานี
จากรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ สานักบริหารสาธารณสุข
จากรายงานผลงานที่ผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ
จากรายงาน UB-sims จังหวัดอุบลราชธานี
จาก Google Sheets แบบสารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon64 และแบบ
สารวจครุภัณฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon64
จากรายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข
จากสรุปผลการดาเนินงาน 1 page
จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ
1) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI)
งานทันตสาธารณสุข
A= จานวนครั้ง การรายงานตัวชีว้ ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุขถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
B= จานวนครั้ง การรายงานตัวชีว้ ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุขที่ต้องส่งทั้งหมด (12 ครั้ง)

สูตร = A/B*100
2) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
A=จานวนเงินในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมตามรายการจัดซื้อร่วม
B=จานวนเงินในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมตามแผน

สูตร = A/B*100
3) ร้อยละ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรมสาธารณสุข
A= จานวน รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพในช่องปาก ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
B= จานวน รพ.สต./ศสม. ทั้งหมด

สูตร = A/B*100
4) ร้อยละ รพ.สต. และ ศสม. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI
ด้านทันตสุขภาพ (มีผลงานระดับอาเภอขึ้นไป)
A= จานวน รพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาล
B= จานวน รพ.สต./ศสม. ที่มีผลงานศสม. มีผลงาน Out standing วิชาการ,นวัตกรรม,CQI
ด้านทันตสุขภาพ (มีผลงานระดับอาเภอขึ้นไป)

สูตร = A/B*100
5) มีการดาเนินงานลงข้อมูลแบบสารวจทรัพยากรบุคคล DentHRUbon64 และ
แบบสารวจครุภัณฑ์ทันตกรรม DentEquiUbon64
6) มี อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ (ระดับอาเภอขึ้นไป)
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมิน 2 รอบ (รอบที่ 1 ต.ค.63- มี.ค.64) (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย.64)
เกณฑ์การประเมิน Ranking
รอบที่ 1 มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์กระบวนงาน ครบทั้ง 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีกิจกรรม 1 ข้อ
มีกิจกรรม 2 ข้อ
มีกิจกรรม 3 ข้อ
มีกิจกรรม 4 ข้อ
มีกิจกรรม 5 ข้อ
ที่มา สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ
รอบที่ 2 ผลลัพธ์การดาเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีกิจกรรม 1 ข้อ
มีกิจกรรม 2 ข้อ
มีกิจกรรม 3 ข้อ
มีกิจกรรม 4 ข้อ
มีกิจกรรม 5 ข้อ
เอกสารสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
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Base Lined Data

Base Lined Data
1. การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ของรายงานตัวชีว้ ัด (KPI)
3. รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์
ตามตัวชี้วัด
4. รพ.,รพ.สต. และ ศสม.
มีผลงานวิชาการ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 34
คานิยาม

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561 2562 2563

ร้อยละ
ร้อยละ

-

33.7
78.3

32.8
85.1

ร้อยละ

-

35.6

75.4

ร้อยละ

-

-

38.6

ทพญ.น้าเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
อีเมลล์ namphet09@hotmail.com โทรมือถือ 065 919 8166
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายศตวรรษ ศรีสมบัติ
โทร 087 992 8490
อีเมลล์ satawat.ssjubon@gmail.com

ระดับความสาเร็จการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย
-ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุม่ วัย
หมายถึง การดาเนินงานส่งเสริมปูองกันทางทันตสุขภาพ 5 กลุ่ม ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์
วัยเด็ก วัยทางาน วัยผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง มีองค์ประกอบดังนี้
1. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปูน (ร้อยละ 75)
2. Fee schedule กลุ่มเด็ก 4-12 ปี
- เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือ ทาฟลูออไรด์วานิช
(ร้อยละ 50)
- เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 (ร้อยละ
50)
3. มีการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยทางาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ วัยผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง (ร้อยละ 80)
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบและกาหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบ
ตามแนวทางที่ได้กาหนดให้นี้
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 มีกระบวนการพัฒนางาน ดังนี้
1. มีข้อมูลพื้นฐาน และสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีทผี่ ่านมา จัดทาแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
และถ่ายทอดตัวชี้วัด, Ranking, fee schedule งานทันตสาธารณสุขสู่ระดับ รพ.สต.
- แผนการดาเนินงาน Fee schedule ในกลุ่มวัย 4-12 ปี
- แผนการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัย 0-3 ปี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- แผนการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ
- แผนการดาเนินโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก
- แผนการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
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2. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปูน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35
3. Fee schedule กลุ่มเด็ก 4-12 ปี
- เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือ ทาฟลูออไรด์วานิช มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25
- เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละร้อยละ 25
4. ลูกจ้างพกส. และผูม้ ีสิทธิประกันสังคมใน รพ., รพ.สต. และสสอ. ได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 100, ส่งข้อมูลประกอบ
ในรูปแบบ one-page)
5. มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ วัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองรอยโรคเสีย่ งมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
- ผู้สูงอายุมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30
- ผู้สูงอายุที่ตดิ บ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนร่วมกับ CG มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
รอบที่ 2 มีผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. Fee schedule กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดฟัน และขูดหินปูน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75
2. Fee schedule กลุ่มเด็ก 4-12 ปี
- เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือ ทาฟลูออไรด์วานิช มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
- เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
3. มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ วัย 0-3 ปี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เด็กอายุ 3 ปีที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และฝึกทักษะการทาความสะอาดฟัน มากกว่าร้อยละ 80
- มีการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านทันตสุขภาพ อย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง
4. มีการดาเนินงานตามเกณฑ์การส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยทางาน (สิทธิประกันสังคม) เช่น รพ.สต., รพ, สสอ.
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 แห่ง
5. มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่ วัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
- มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ด้านทันตสุขภาพ (1 รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลประจา : 1 ชมรม)
- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
- ผู้สูงอายุมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
- ผู้สูงอายุที่ตดิ บ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนร่วมกับ CG มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานส่งเสริมปูองกันทางทันตสุขภาพ 5 กลุม่ วัย ดังนี้
หญิงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยทางาน วัยผู้สูงอายุ และกลุม่ ผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.
วิธีจัดเก็บข้อมูล
จากรายงาน HDC จังหวัดอุบลราชธานี
จากรายงาน DMIS seamless
จากรายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข
จากรายงาน Cockpit เขตสุขภาพที่ 10
จากสรุปผลการดาเนินงาน 1 page
จากฟอร์มรายงานที่ทันตฯ สสจ.กาหนด
จากการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ
รายการข้อมูลที่ 1
รอบที่ 1 ประเมินกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จานวน 5 ข้อ
รายการข้อมูลที่ 2
รอบที่ 2 ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานทันตสาธารณสุข จานวน 5 ข้อ
สูตรคานวณ
A=จานวนกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการ
B=จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมดของแต่ละอาเภอ
สูตร = A/B*100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมิน 2 รอบ (รอบที่ 1 ต.ค.63- มี.ค.64) (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย.64)
เอกสารสนับสนุน
-สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในแต่ละสิทธิ์แต่ละกลุม่ วัย
-เกณฑ์การประเมินด้านทันตสุขภาพ ศพด. รร. สถานที่ทางาน และชมรมผูส้ ูงอายุ
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เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1
มีกระบวนการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ครบทั้ง 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
มีกิจกรรม 1 ข้อ
มีกิจกรรม 2 ข้อ
รอบที่ 2
ผลลัพธ์การดาเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 5 ข้อ
1 คะแนน
2 คะแนน
ผ่าน 1 ข้อ
ผ่าน 2 ข้อ

3 คะแนน
มีกิจกรรม 3 ข้อ

4 คะแนน
มีกิจกรรม 4 ข้อ

5 คะแนน
มีกิจกรรม 5 ข้อ

3 คะแนน
ผ่าน 3 ข้อ

4 คะแนน
ผ่าน 4 ข้อ

5 คะแนน
ผ่านครบ 5 ข้อ

ที่มา
-

รายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายงานตัวชีว้ ัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข
สรุปผลการดาเนินงาน 1 page
สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานและเฉพาะกิจ

Base Lined Data

Base Lined Data

หน่วยวัด

หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ขัดฟัน และขูดหินปูน ที่มารายงาน
HDC
เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์/ทาฟลูออไรด์วานิช ที่มา
รายงาน HDC
เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการเคลือบหลุม
ร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ 6 และ ซี่ 7
ที่มารายงาน HDC
มีชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ด้านทันต
สุขภาพ 1 แห่ง ต่อ 1 รพ.สต.

ร้อยละ

-

-

30.4

ร้อยละ

-

-

98.4

ร้อยละ

-

-

63.6

รพ.สต/
ชมรม
(แห่ง)
ร้อยละ

-

88.2

75.2

-

65.0

62.5

ร้อยละ

-

60.1

56.2

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยง
มะเร็งช่องปาก ที่มารายงาน HDC
ผู้สูงอายุมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563

ทพญ.น้าเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อีเมลล์ namphet09@hotmail.com โทรมือถือ 065-919-8166
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวณัฐจิรา ฉ่าบุญรอด โทร.086-751-8552
Email : Nutjira_ncb@hotmail.com
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ระดับความสาเร็จของการพัฒนากลไกการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
1.การพัฒนากลไกและรูปแบบการดาเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพโดยดาเนินการ
ใน 4 ด้านดังนี้
(1) Pre marketing Control : การดาเนินการในฐานะการเป็นผู้อนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบอานาจจากหน่วยงานส่วนกลาง
(2) Post marketing Control :การดาเนินงานกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสถาน
ประกอบการ สถานบริการสุขภาพ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในส่วนภูมิภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ส่วนกลาง โดยในการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการสถานบริการสุขภาพ
ควรเน้นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้างและเป็นเรื่องแพร่หลายและมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน
(3) Consumer empowerment : การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การรับบริการในสถานบริการสุขภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ แก่ผู้บริโภค
(4) Entrepreneur empowerment : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการโฆษณาที่ถูกต้องให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องโดย
กลไกหลักในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
คือ การบังคับใช้กฎหมาย ทาหน้าที่เป็น Regulator และอาศัยอาเภอ ตาบลเป็นเครือข่ายการ
ทางาน
2. การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับอาเภอ
โดยใช้กลไกการทางานของ คปสอ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ความสาเร็จระดับ 5
เพื่อพัฒนากลไกการดาเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและรูปแบบ
การดาเนินงานการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในระดับอาเภอ
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง
1.แบบสารวจร้านค้าในงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเฝูาระวังและตรวจแนะนา
ปีงบประมาณ 2564 (คบส.1)
2.แบบสรุปผลการสารวจร้านค้าในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
อุบลราชธานี ปี 2564 ( คบส.2 )
3.แผนงาน/โครงการปี 2564
4.รายงานการคืนข้อมูลฯแก่ชุมชนหรือภาคีเครือข่าย
ระดับอาเภอ ( รพ. /สสอ.)
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับที่ 1 มีคณะทางานคุ้มครองผูบ้ ริโภคระดับอาเภอ
ระดับที่ 2 ทบทวนผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563 และระบุปญ
ั หาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่
ระดับที่ 3 จัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาคุ้มครองผูบ้ ริโภคระดับอาเภอ หรือพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย เช่น อปท., วัด โรงเรียน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ ที่ เป็นต้น
ระดับที่ 4 ติดตามและประเมินผลงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเภอมีรายงานให้จังหวัดทราบทุก
ไตรมาส
ระดับที่ 5 มีรายงานการคืนข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 แก่ชุมชนหรือภาคีเครือข่าย
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
รอบที่ 1 (ตค.2563 – 30 มีค. 2564)
ปีงบประมาณ 2564
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1
2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขัน้ ที่ 3
4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้น และพื้นที่มีโครงการ/แผนปฏิบตั ิการ
ด้าน คบส.เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้น และพื้นที่มีโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
ด้านคบส. และมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม
รอบที่ 2 (เมย.2564 – กย.2564)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1
2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4
4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 -4 และมีโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม
5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 1 -5
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด เปูาหมาย และแนวทางการดาเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ ในส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-196-6649
โทรสาร :045-262-699
E-mail : jutharat.216@gmail.com
2.นางสาวกิตติยาพร ทองไทย
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 062-239-6656
โทรสาร :045-262-699
E-mail : kittiyaporn34000@gmail.com
3.นางพรรณธิดา หล้าวงษ์ เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 089-845-5997
โทรสาร :045-262-699
E-mail : panthida_np@hotmail.com
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202
โทรศัพท์มือถือ : 096-196-6649
โทรสาร :045-262-699
E-mail : jutharat.216@gmail.com
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ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกัญชาทางการแพทย์
1.กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา เพื่อนาสารสกัดที่ได้มาใช้
ทางการแพทย์และการวิจัย หรือตาหรับตาหรับยาแพทย์แผนไทยทีม่ กี ัญชาปรุงผสมอยู่ โดย
คาแนะนาของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้
เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้ ไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืช หรือ
ส่วนประกอบใด ๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอดดอก ใบ ลาต้น ราก เป็นต้น
2.คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ หมายถึง
การจัดบริการร่วมกันดูแลผู้ปุวยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 3 รูปแบบ
(1 ห้อง 2 หมอ / แผนไทย First / แผนปัจจุบัน First) พยาบาลเป็น case manager
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ความสาเร็จระดับ 5
วัตถุประสงค์
1.เพื่อขยายบริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น
2.เพื่อเฝูาระวังการใช้กัญชานอกระบบบริการสุขภาพและติดตามประสิทธิภาพความปลอดภัย
อาการไม่พึงประสงค์ (ADR) จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
3.พัฒนาระบบบริการและการรายงานข้อมูลการให้บริการคลินิกกัญชาทางแพทย์
ในโรงพยาบาล
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า
และหน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับอาเภอ
วิธีจัดเก็บข้อมูล
1.แบบบันทึกข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ C-MOPH (Cannabis Clinic Data Center)
2.แผนงาน/โครงการปี 2564
3.แบบคัดกรอง/เก็บข้อมูลผูป้ ุวยทีใ่ ช้กัญชาในการรักษาโรค
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
เกณฑ์การประเมินระดับความสาเร็จ 1-5
ระดับที่1 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์หรือคลินิกให้คาปรึกษากัญชาทางการแพทย์
มีระบบคัดกรองการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในผู้ปุวยโรคมะเร็งทุกชนิดและผูป้ ุวยที่รักษาแบบประคับประคอง (Palliative care)มี
รายงานการติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค >40%
ระดับที่2 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน(ยังไม่มผี ลิตภัณฑ์กัญชา) ประกอบด้วย สถานที่/โครงสร้าง บุคลากร และ
ระบบบริการ เป็นไปตามแนวทางคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดอุบลราชธานีมีรายงานการ
ติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคน้อย >50%
ระดับที่ 3 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจนประกอบด้วย สถานที่/โครงสร้าง บุคลากร และ ระบบบริการ เป็นไปตาม
แนวทางคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดอุบลราชธานีและให้บริการผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทาง
การแพทย์ (แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบัน) มีรายงานการติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคน้อย >60%
ระดับที่4 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการและมีการรายงานในระบบ C-MOPH Report กระทรวง
สาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน (real time)มีรายงานการติดตามผู้ปุวยทีย่ ื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคน้อย >70%
ระดับที่ 5 เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการและมีการรายงานในระบบ C-MOPH Report กระทรวง
สาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน (real time)
มีรายงานการติดตามผู้ปุวยที่ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคน้อย >80%
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
รอบที่ 1/รอบที่ 2

เอกสารสนับสนุน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 37
คานิยาม

ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1
2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1 และระดับที่ 2
3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1 , 2และระดับที่ 3
4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1,2,3,4
5 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ทุกระดับ 1-5
คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)
แบบผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : jutharat.216@gmail.com
2.นางสาวนิภาพร โสสว่าง
เภสัชกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 081-8214966
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : nipapornsosawang@gmail.com
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : jutharat.216@gmail.com

ระดับความสาเร็จของการการดาเนินงาน RDU
-RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ
ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU โรงพยาบาลและ RDU รพ.สต.
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพศ./รพท./รพช.)
- RDU PCU หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย
(รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกชื่ออื่น)
-RDU community หมายถึง การออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับสู่ชุมชน ครอบครัวและบุคคล ตลอดจน
มีการจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเปูาหมายให้
ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น
เมื่อเจ็บปุวยระดับการพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับ ดังนี้
RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
ระดับโรงพยาบาล
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. การดาเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา
ของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ
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4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายา และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอที่มีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค
RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
ระดับโรงพยาบาล
1. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
จานวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน,
แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกาหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ
ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW
≤ 50 %, APL ≤ 15 %)
3. การใช้ยาNSAIDsผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10
4. การใช้ยา glibenclamideในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไตทางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอ
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %)

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1

รายการข้อมูลที่ 2

RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
ระดับโรงพยาบาล
-ผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค
1) RDU ขั้นที่ 2 (ร้อยละ 60)
2) RDU ขั้นที่ 3 (ร้อยละ 40)
1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปุวยจากเชื้อดื้อยา
RDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอาเภอ
รายงาน
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
A1 = จานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1
A2 = จานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2
A3 = จานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 3
A4 = โรงพยาบาลที่ผา่ น RDU community ขั้น 3 ขึ้นไป
B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
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สูตรคานวณ

RDU: RDU ขั้นที่ 1 (A1/B) x 100 และRDU ขั้นที่ 2 (A2/B) x 100
RDU ขั้นที่ 3 (A3/B)x100
RDU community A4/B x100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ)
เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปีงบประมาณ 2564 :
Ranking
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
โรงพยาบาล - มีการรายงานผล - มีการรายงาน - มีการรายงานผล - มีการรายงานผลการ - มีการรายงานผลการ
การดาเนินการ
ผลการ
การดาเนินการ
ดาเนินการ ครบ 20
ดาเนินการ ครบ 20
ครบ 20 ตัวชี้วัด ดาเนินการ ครบ ครบ 20 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด รายงานผลไม่ ตัวชี้วดั รายงานผลไม่
รายงานผลทันตาม 20 ตัวชี้วัด
รายงานผลทัน
ทันตามเวลาที่กาหนด ทันตามเวลาที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
รายงานผล
ตามเวลา
แต่ผ่านตัวชี้วัด
แต่ผ่านตัวชี้วัด
และผ่านRDU
ทันตามเวลา
ที่กาหนด
ที่กาหนด 12 ตัวชี้วัด ที่กาหนด 12 ตัวชี้วัด
ขั้น 3
ที่กาหนด
และผ่าน RDU
(RDU ขั้นที่ 1 และ 2) (RDU ขั้นที่ 1 และ 2)
และผ่านRDU
ขั้น 2
≥ 60 %
≤ 60 %
ขั้น 2 ต่อเนื่อง
(ผ่านมากกว่า7/12
(ผ่านน้อยกว่า 7/12
2 ครั้ง /ปี
KPI)
KPI)
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1) นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : jutharat.216@gmail.com
2) นางสาวภาวินี พุฒเขียว
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199
โทรสาร : 045-241-918
E-mail :paput2555@gmail.com
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวนันทิกร จาปาสา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 045-262-713 ต่อ 202 โทรศัพท์มือถือ : 096-1966649
โทรสาร : 045-241-918
E-mail : jutharat.216@gmail.com
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ตัวชี้วัด R 38
ตัวชี้วัดย่อย (R 38.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผน
ไทย) โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพ เช่น
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์ความรู้
สาหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรม
ไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ยาแผนไทยที่มีกญ
ั ชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อนาสารสกัดทีไ่ ด้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ
ลาต้น ราก เป็นต้น
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม้อเกลือ
- การพอกยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก
- การทาหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ
ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่
- การแพทย์แผนจีน เช่น ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว/ครอบกระปุก
- การแพทย์ทางเลือก เช่น สมาธิบาบัด
หรือการบริการอื่น ๆ ที่มกี ารเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
ร้อยละ 20.5
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ
รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข
43 แฟูม (PERSON/PROVIDER/SERVICE/DIAGNOSIS_OPD/DRUG_OPD/
PROCEDURE_OPD/LABOR/ COMMUNITY_SERVICE)
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รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 3 เดือน
1. ขับเคลื่อนการประชุม Service
Plan สาขาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
งานบริการแพทย์แผนไทย สมุนไพร
และการใช้ยาตารับ
2. มีแผนงานโครงการระดับจังหวัด
ในการพัฒนางานฯ โดยให้
สอดคล้องกับแผนของกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ปีงบประมาณ 2564

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

A = จานวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุม่ I บริการการแพทย์แผนไทย)
B = จานวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(B/A) x 100
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที4่
ค่าเป้าหมาย small success ปี 2564
รอบ 6 เดือน
1.ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทน ยาแผนปัจจุบัน หรือการใช้
ยาสมุนไพรเป็นลาดับแรก (First
Line Drugs) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2
รายการ
2. สถานบริการสาธารณสุขระดับ
รพศ., รพท., รพช. มีการให้บริการ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก เช่น
- คลินิกครบวงจร
- คลินิกเฉพาะโรค
- การแพทย์แผนจีน

รอบ 9 เดือน
1. มีการร่วมให้บริการ ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบผสมผสาน ใน
Intermediate care (IMC)
จังหวัดละ 1 แห่ง

รอบ 12 เดือน
1. มีการให้บริการผู้ปวุ ยนอก
ด้วยการตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ
20.5
2. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยา
สมุนไพร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
15 (จานวนครั้งของผู้ปุวยนอก
ที่มีการจ่ายยาสมุนไพรเทียบ
กับจานวนครั้งของผู้ปุวยนอกที่
มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด)
3. ร้อยละของการสั่งจ่ายยา
ปรุงเฉพาะรายเพือ่ การรักษา
โรคเพิ่มขึ้น (จานวนครั้งของ
การสั่งจ่ายยาปรุงเฉพาะราย
เทียบกับจานวนครั้งของการ
จ่ายยาสมุนไพรทั้งหมด)

รอบที่ 1 /รอบที่ 2
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
2.5 คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 12.5
3.0 คะแนน
ร้อยละ 12.5 - 14.4
3.5 คะแนน
ร้อยละ 14.5 - 16.4
4.0 คะแนน
ร้อยละ 16.5 - 18.4
4.5 คะแนน
ร้อยละ 18.5 - 20.4
5.0 คะแนน
ร้อยละ 20.5 ขึ้นไป
1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ตัวชี้วัดย่อย (R 38.2)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปัจจุบนั
-การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินจิ ฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพ เช่น
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การปรุงยาแผนไทยสาหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์ความรู้
สาหรับผู้ปุวยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวช
กรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ยาแผนไทยที่มีกญ
ั ชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อนาสารสกัดทีไ่ ด้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ
ลาต้น ราก เป็นต้น
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม้อเกลือ
- การพอกยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
- การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก
- การทาหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ
ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
- การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่
- การแพทย์แผนจีน เช่น ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว/ครอบกระปุก
- การแพทย์ทางเลือก เช่น สมาธิบาบัด
หรือการบริการอื่น ๆ ที่มกี ารเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
-การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน
จานวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย 5 รายการ
(ตามแผน/คาสั่งโรงพยาบาล)
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (26 แห่ง)
สอบถามจากรายการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาล (ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาล)
ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจาอาเภอ /กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ
จานวนโรงพยาบาลที่มีใบสั่งยา สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 5 รายการ (แห่ง)
จานวนโรงพยาบาล (แห่ง)
A x 100
B
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ปีงบประมาณ 2564

เอกสารสนับสนุน
ตัวชี้วัดย่อย (R 38.3)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ

ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 1 รายการ
2 คะแนน
รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 2 รายการ
3 คะแนน
รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 3 รายการ
4 คะแนน
รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 4 รายการ
5 คะแนน
รายการยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 5 รายการ
1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละผลการดาเนินงานทับหม้อเกลือ
-การทับหม้อเกลือ เป็นวิธีการหนึ่งของการดูแลสุขภาพในมารดาหลังคลอดทีม่ ีมาอย่าง
ช้านาน ซึ่งจะช่วยขับน้าคาวปลาให้ไหลสะดวก ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น โดยความร้อนจะ
ช่วยเผาผลาญไขมันที่หน้าท้อง ช่วยให้หน้าท้องยุบ แก้อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ทั้งยังช่วย
กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต
มารดาที่มีการคลอดแบบปกติ สามารถทับหม้อเกลือได้ในวันที่ 7 หลังจากคลอด
ส่วนมารดาที่คลอดด้วยวิธีการผ่าท้องคลอด สามารถทับหม้อเกลือได้เมื่อครบกาหนด 1 เดือน
เนื่องจากต้องรอให้แผลผ่าตัดแห้งเสียก่อน โดยสามารถทับหม้อเกลือได้วันละ 1 ครั้ง
เป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน
อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการทับหม้อเกลือได้แก่ หม้อทะนนจานวน 2 ใบ ผ้าดิบขนาด
50x50 ซม.2 จานวน 1 ผืน เตาถ่านหรือเตาไฟฟูาจานวน 1 เตา เกลือเม็ดใส่ให้เต็มหม้อ ไพล
และว่านนางคา อย่างละ 50 กรัม ใบพลับพลึง 3-4 ใบ พิมเสนและการบูรอย่างละ 1.5 กรัม
การทับหม้อเกลือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมหม้อเกลือจานวน 2 หม้อ ให้
ความร้อนจนกระทั่งได้ยินเสียงเกลือแตก จากนั้นนามาห่อด้วยผ้าดิบโดยรองสมุนไพรไว้ด้านล่าง
ขั้นตอนที่สองให้มารดาหลังคลอดอยู่ในท่านอนคว่า แล้วทับหม้อเกลือบริเวณสะโพก ก้น ขา บั้น
เอว และหลังตามลาดับ ขั้นตอนทีส่ ามให้มารดาหลังคลอดเปลี่ยนเป็นท่านอนหงาย แล้วทับหม้อ
เกลือบริเวณต้นขาด้านหน้าและด้านข้างซึ่งเป็นแนวเดียวกับตะเข็บกางเกง ขั้นตอนที่สี่เมื่อความ
ร้อนจากหม้อเกลือคลายตัวลง จึงนามานาบที่บริเวณท้อง (โดยต้องทาการนวดท้องเพื่อเป็นการ
กระตุ้นอวัยวะในช่องท้องให้พร้อมสาหรับรับน้าหนักและความร้อนจากหม้อเกลือเสียก่อน)
หลังจากนั้นให้กดแช่ไว้นิ่งๆ ที่ตาแหน่งของมดลูกนาน 30 วินาที แล้วคลายออกเป็นระยะๆ
บริเวณที่ผู้ทาการทับหม้อเกลือจะต้องระวัง ได้แก่ ปุุมกระดูกต่างๆ เช่น ลิ้นปี่ ชายโครง
กระดูกเชิงกราน กระดูกสะโพก หัวเหน่า กระดูกสันหลัง เป็นต้น เพราะอาจเกิดการช้าระบมได้
ง่าย และห้ามทับหม้อเกลือในสตรีมีครรภ์ หรือในกรณีที่มีการปวดท้องรุนแรง มีไข้ กรณีที่
สงสัยว่าอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหรือมีการอักเสบ หลังจากทับหม้อเกลือเสร็จใหม่ๆ ไม่ควร
ลุกนั่งหรือยืนทันที เพราะอาจทาให้มีอาการหน้ามืดได้
ร้อยละ 100
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
มาดาหลังคลอดทีไ่ ด้รบั บริการทับหม้อเกลือ
รายงานหัตถการทับหม้อเกลือ (HDC)
HDC
จานวนมารดาที่ได้รับบริการทับหม้อเกลือ (คน)
จานวนมารดาหลังคลอด (คน)
A x 100
B
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ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
ปีงบประมาณ 2564

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 39
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
0 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 39
1 คะแนน
ร้อยละ 40 - 49
2 คะแนน
ร้อยละ 50 - 59
3 คะแนน
ร้อยละ 60 - 69
4 คะแนน
ร้อยละ 70 - 99
5 คะแนน
ร้อยละ 80 - 100
1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์มือถือ : 081-8770338
สานักงาน โทร. 045-244-801 ต่อ 421
E-mail : panlapa_49@hotmail.com
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์มือถือ : 081-8770338
สานักงาน โทร. 045-244-801 ต่อ 421
E-mail : panlapa_49@hotmail.com

อาเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกลู แบบครบวงจร
-การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน ให้ พชอ. และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีการกาจัดสิ่งปฏิกลู อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น มีระบบการเฝูาระวังการทิง้ ตามที่หรือทางสาธารณะ หรือทิ้งตามที่เอกชน
อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกลู แบบครบวงจร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
แบบรายงานการประเมินและรับรอง EHA 3002
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
A : จานวนอาเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
B : จานวน อาเภอทั้งหมด
A/B*100
ประเมิน 6 เดือน 12 เดือน
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เกณฑ์การประเมิน
-ประเมินโดยใช้แบบประเมินEHA 3002
Small Success รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1. มีการนาเสนอข้อมูล
1. กาหนดสถานที่ก่อสร้างบ่อ
สถานการณ์โรค การกาจัด กาจัดสิ่งปฏิกลู
สิ่งปฏิกูล ต่อ พชอ.
2. ให้ข้อมูล/ประชาคม สภา
2. กาหนดเปูาหมาย อปท. อปท.และชุมชน
นาร่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู 3. อปท.ตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างบ่อกาจัดสิ่งปฏิกูล

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ก่อสร้างบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล 1. เปิดใช้งานระบบบาบัด
สิ่งปฏิกูล
2. พัฒนาระบบเฝูาระวังการ
เทสิ่งปฏิกูลตามที่หรือทาง
สาธารณะ
3. มีการดาเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้ที่กระทาผิด
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564 (ผ่านเกณฑ์ข้อละ 0.5 คะแนน)
(จานวน 5 คะแนนเต็ม) (รอบที่ 1/รอบที่2)
ประเด็น
กิจกรรมการดาเนินงาน
1
มีการนาเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค การกาจัดสิ่งปฏิกูล ต่อ พชอ.
2
กาหนดเปูาหมาย อปท.นาร่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู
3
กาหนดสถานที่ก่อสร้างบ่อกาจัดสิง่ ปฏิกูล
4
ให้ข้อมูล/ประชาคม สภา อปท.และชุมชน
5
อปท.ตั้งงบประมาณก่อสร้างบ่อกาจัดสิ่งปฏิกลู
6
อปท.มีข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล ครบทุกแห่ง
7
มีการก่อสร้างหรือเปิดใช้งานระบบบาบัดสิ่งปฏิกลู
8
พัฒนาระบบเฝูาระวังการเทสิ่งปฏิกูลตามที่หรือทางสาธารณะ
9
มีการดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทาผิด
10
มี อปท.อย่างน้อย 1 แห่งมีบ่อบาบัดสิ่งปฏิกลู
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
นายปรีชา ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
โทรศัพท์ : 089-722-8810
นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ : 086-254-9462
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และจัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ : 086-254-9462
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ตัวชี้วัด R 40
ตัวชี้วัดย่อย (R 40.1)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น
-การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพ ได้แก่
แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนา (ร้อยละ 100 )
เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
โรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง
การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
A: จานวนโรงพยาบาลชุมชน (20 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)
B: จานวนโรงพยาบาลชุมชนเปูาหมายทั้งหมด (20 แห่ง)
A/B*100
ประเมิน 6 เดือน 12 เดือน

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 25 ข้อ
Small success รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
กลุ่ม รพศ./รพ.ท./รพ.M2/
รพช.
-ประเมินความเสี่ยงด้าน
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
สรุปผลการดาเนินงาน
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์ สิ่งแวดล้อม(ตามแบบ
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
เสนอแนวทางปี 2565
มาตรฐาน
RAH01)
นอกระบบ
-กาหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
-ทาแผนงาน/โครงการ
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
ประกอบการ/คัดกรอง
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
(ทั่วไป/ตามความเสี่ยง)
ความเสีย่ งด้านสุขภาพ/
-กาหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ในระบบ/นอกระบบ
ความเสีย่ ง
-ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจ
คัดกรอง/ตรวจสุขภาพ
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คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 รอบที่ 2 (ข้อละ 0.5 คะแนน) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ขั้นตอน
กิจกรรมการดาเนินงาน
1
มีการประเมินตนเอง รพศ/รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50%
2
มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3
จัดทาแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
4
กาหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่ เสี่ยงในพื้นที่ Hot Zone ของอาเภอ
5
มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone
6
มีการรายงาน(รพ.) RAH06
7
รายงานผลการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH)
8
ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่ เสีย่ งร้อยละ 90
9
รพศ./รพท./รพ.M2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/รพช. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริม่ ต้นพัฒนา
10
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10
เอกสารสนับสนุน
คู่มือการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
โรงพยาบาลชุมชน
แห่ง
4/0
6/0
6/1
ตัวชี้วัดย่อย (R 40.2)
คานิยาม

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี
-การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง
การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (ร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพ
ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/รพ.M2 (6 แห่ง)
วิธีจัดเก็บข้อมูล
การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม
แหล่งข้อมูล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
รายการข้อมูลที่ 1
A: จานวนโรงพยาบาลทั่วไป/รพ.ศูนย์ (6 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)
รายการข้อมูลที่ 2
B: จานวนโรงพยาบาลทั่วไป/รพ.ศูนย์ เปูาหมายทั้งหมด (6 แห่ง)
สูตรคานวณ
A/B*100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมิน 6 เดือน 12 เดือน
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 25 ข้อ
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Small success รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
กลุ่ม รพศ./รพ.ท./รพ.M2/
รพช.
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-กาหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
-กาหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ในระบบ/นอกระบบ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
สรุปผลการดาเนินงาน
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
เสนอแนวทางปี 2565
นอกระบบ
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ/คัดกรอง
ความเสีย่ งด้านสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ความเสีย่ ง
-ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจ
คัดกรอง/ตรวจสุขภาพ
คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 รอบที่ 2 (ข้อละ 0.5 คะแนน) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ขั้นตอน
กิจกรรมการดาเนินงาน
1
มีการประเมินตนเอง รพศ./รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50%
2
มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3
จัดทาแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
4
กาหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่ เสี่ยงในพื้นที่ Hot Zone ของอาเภอ
5
มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone
6
มีการรายงาน(รพ.) RAH06
7
รายงานผลการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH)
8
ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่ เสีย่ งร้อยละ 90
9
รพศ./รพท./รพ.M2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/รพช. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริม่ ต้นพัฒนา
10
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10
เอกสารสนับสนุน
คู่มือการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
รพศ./รพท./รพ.M2
แห่ง
2/0
6/0
5/1
ตัวชี้วัดย่อย (R 40.3)
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

-ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม(ตามแบบ
RAH01)
-ทาแผนงาน/โครงการ
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
(ทั่วไป/ตามความเสี่ยง)

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น
-การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง
การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ แรงงานในระบบ(ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมและ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) แรงงานนอกระบบ และประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นอย่างน้อย (ร้อยละ 10)
เพื่อจัดบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในสถานบริการสุขภาพ
ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
รพ.สต. + สสช. (จานวน 322 แห่ง)
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วิธีจัดเก็บข้อมูล

การตรวจประเมินและรับรอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม
แหล่งข้อมูล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
รายการข้อมูลที่ 1
A: จานวน รพ.สต. +สสช. (322 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ (แห่ง)
รายการข้อมูลที่ 2
B: จานวน รพ.สต. +สสช. เปูาหมายทั้งหมด (322 แห่ง)
สูตรคานวณ
A/B*100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมิน 6 เดือน 12 เดือน
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินโดยใช้ แบบประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป รพ.M2 โรงยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/รพ.M2 48 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน 42 ข้อ
แบบประเมินมาตรฐานสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 25 ข้อ
Small success รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
กลุ่ม รพ.สต.
-ประเมินตนเองตามเกณฑ์ -ทาแผนงาน/โครงการ
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุม่
สรุปผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน
-ตรวจสุขภาพบุคลากร
เสี่ยง/กลุ่มอาชีพแรงงาน
เสนอแนวทางปี 2565
-กาหนดพื้นที่เสี่ยงจาก
(ทั่วไป/ตามความเสี่ยง)
นอกระบบ
มลพิษสิ่งแวดล้อม
-ประเมินความเสี่ยงในสถาน
-กาหนดกลุ่มอาชีพแรงงาน
ประกอบการ/คัดกรอง
ในระบบ/นอกระบบ
ความเสีย่ งด้านสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพทั่วไป/ตาม
ความเสีย่ ง
คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 1 รอบที่ 2 (ข้อละ 0.5 คะแนน) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ขั้นตอน
กิจกรรมการดาเนินงาน
1
มีการประเมินตนเอง รพศ/รพท./รพช./ 100% รพ.สต. 50%
2
มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3
จัดทาแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
4
กาหนดพื้นที่/ประชากรกลุม่ เสี่ยงในพื้นที่ Hot Zone ของอาเภอ
5
มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เสี่ยง Hot Zone
6
มีการรายงาน(รพ.) RAH06
7
รายงานผลการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง(รายงานJSCIH)
8
ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่ เสีย่ งร้อยละ 90
9
รพศ./รพท./รพ.M2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/รพช. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริม่ ต้นพัฒนา
10
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเริ่มต้นพัฒนาร้อยละ 10
เอกสารสนับสนุน
คู่มือการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
รพ.สต.+ สสช.
แห่ง
0
1/0
0/1
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 41
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

นายปรีชา ทองมูล ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
นางจุฬาพร คารัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์สานักงาน 045-244-801 ต่อ 311
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางจุฬาพร คารัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางสาวทฤตมน ทองเรือง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์สานักงาน 045-244-801 ต่อ 311

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
-โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital หมายถึง
มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีแบบองค์
รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ญาติ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
-กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประกาศนโยบายการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น
5 ส. การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ ฯ โดยมีประเด็นการพัฒนา คือ
การจัดการขยะทุกประเภท การพัฒนาห้องน้าให้สะอาด การประหยัดพลังงาน การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างนวัตกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และขยายสู่ชุมชน เป็น Green Community
-การพัฒนาระดับ GREEN&CLEAN Hospital Plus หมายถึง การพัฒนาโรงพยาบาล
GREEN&CLEAN Hospital ผ่านระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
และ ผ่านมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 90
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 50
พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน GREEN&CLEAN hospital ทุกสถานบริการ
โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (29 แห่ง)
แบบประเมิน Green & Clean และการสุ่มประเมิน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
A1 : จานวนโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
A2 : จานวนโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
B : จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
A1/B*100 A2/B*100
ประเมิน 6 เดือน 12 เดือน
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เกณฑ์การประเมิน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับพื้นฐาน คือ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ถึงข้อ 10
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการ (นโยบาย แผน ) ข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการกิจกรรม GREEN ข้อที่ 2-9
ระดับดี คือ มีการพัฒนาระดับพืน้ ฐานและมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่ เติม 2 ข้อ คือ
ข้อที่ 11 มีการพัฒนาส้วมในอาคารผู้ปุวยในให้ได้มาตรฐาน HAS
ข้อที่ 12 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
ระดับดีมากคือ มีการพัฒนาระดับดี และมีการพัฒนากิจกรรมเพิม่ เติม 2 ข้อ คือ
ข้อที่ 13 มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนาไปใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
โรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน
ข้อที่ 14 มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community
ระดับดีมาก Plusคือ มีการพัฒนาระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ
ข้อที่ 15 โรงพยาบาลมีการดาเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ข้อที่ 16 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริม่ ต้นพัฒนาขึ้นไป
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. ประเมินตนเอง
3. ดาเนินงานตามแผน
5. ผ่านเกณฑ์แบบยกระดับ
ระดับดีมากขึ้นไป ๘๐%
2. ทาแผนพัฒนา GREEN&
ต่อเนื่อง
จากปี 63
ระดับดีมาก Plus 50%
CLEAN Hospital และ
4. พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 6. ผ่านเกณฑ์ตามเปูาหมายที่
ดาเนินการตามแผน
ตามส่วนขาดต่อเนื่อง
กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking
คะแนน
กิจกรรมการดาเนินงาน
รอบที่ 1 / รอบที่ 2
คะแนน 1 มีแผนพัฒนา GREEN& CLEAN Hospital และมีผลการประเมินตนเอง
คะแนน 2 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
คะแนน 3 ผ่านเกณฑ์ระดับดี
คะแนน 4 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
เอกสารสนับสนุน
1.คู่มือแนวทางการดาเนินงาน GREEN& CLEAN Hospital
2.คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลู ในโรงพยาบาล
3.คู่มือสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
Base Lined Data
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
ระดับพื้นฐาน
100% 100% 100%
ระดับดีขึ้นไป
79.31% 100% 100%
ร้อยละ
ระดับดีมากขึ้นไป
27.59% 44.83% 75.86%
ดีมาก Plus
17.24% 44.83%
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
นางปิยะนุช คันศร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (โทรศัพท์. 094-562-4651)
โทรศัพท์สานักงาน 045-244-801 ต่อ 311
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และผู้จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางปิยะนุช คันศร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์. 094-562-4651
โทรศัพท์สานักงาน 045-244-801 ต่อ 311
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ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
-หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด

น้าหนัก
ความรุนแรง
ของความเสี่ยง
(Risk Score)

1. กลุ่มแสดงความคล่อง
ตามสภาพสินทรัพย์
1.1 CR < 1.5

1

1.2 QR < 1.0

1

1.3 Cash < 0.8

1

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน
(ทุนหมุนเวียน) NWC< 0
2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา
การเงินรุนแรง มี 2 มิติ
3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่
เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ย
ต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก &มี
NI ติดลบ)
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจ
หมด > 6 เดือน
b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้
> 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้
<หรือ = 3 เดือน
3.2 มิติ ผลกาไรจากการ
ดาเนินการ เพียงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC
ติดลบ &มี NI เป็นบวก)
a) ผลกาไร สามารถปรับ NWC
เป็นบวก > 6 เดือน
b) ผลกาไร สามารถปรับ NWC
เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน
c) ผลกาไร สามารถปรับ NWC
เป็นบวก <หรือ = 3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติดบวก &มี NI
เป็นบวก
3.4 กรณี NWC ติดลบ &มี NI
เป็นลบ

1
1

คาอธิบาย

กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
สินทรัพย์
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สิน
หมุนเวียน
QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน
Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน
กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน
ผลประกอบการสุทธิ =
รายได้ -ค่าใช้จ่าย
กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา
การเงิน
กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ

0
1

เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ
* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ
แต่มีผลการดาเนินงานขาดทุน หรือ

2

2
1
0
0
2

* กรณีมีกาไรจากผลการดาเนินงาน
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน
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การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกาหนดให้
หน่วยบริการทีไ่ ด้ 7 คะแนน มีความเสีย่ งทางการเงินสูงสุด
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
วัตถุประสงค์
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ระบบรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด สป. ที่ส่งส่วนกลาง
(กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
วิธีจัดเก็บข้อมูล
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แหล่งข้อมูล
A = จานวนโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
รายการข้อมูลที่ 1
B= จานวนโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด
รายการข้อมูลที่ 2
(A/B) x 100
สูตรคานวณ
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
กิจกรรมดาเนินงาน
เอกสารประกอบการประเมิน/คะแนนแต่ละกิจกรรม
1 มีการประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน ตรวจรายงานการประชุมกาหนดประเด็นปัญหาทีส่ ่งผลกระทบต่อ
การเงินการคลัง
มีครบทุกเดือน = 2 คะแนน
ทุก 2 เดือน = 1 คะแนน
มีการประชุม = 0.5 คะแนน ไม่มี
= 0 คะแนน
2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รายได้
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รายได้ = 1 คะแนน
ไม่มีคาสั่ง = 0 คะแนน
3 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์รายได้ทุก รายงานการประชุมกาหนดประเด็นการจัดเก็บรายได้แต่ละกองทุน
เดือน
ตามแผนการเงินการคลัง วิเคราะห์/ปัญหา/แนวทางแก้ไข ทีส่ ่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บ
ประชุมทุกเดือน = 1 คะแนน มีประชุม = 0.5
ไม่มี = 0
4. รายได้ตามเกณฑ์ ณ เดือนที่ปิดบัญชีแล้ว
รายได้ตามเกณฑ์ = 1 คะแนน
รายได้ไม่ตามเกณฑ์ = 0 คะแนน
5 ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ์ ณ เดือน
ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ์ = 1 คะแนน
ที่ปิดบัญชีแล้ว
ค่าใช้จ่ายเกินเกณฑ์ = 0 คะแนน
6 เจ้าหนี้การค้าไม่เพิ่มจากยอดยกมา
เจ้าหนี้การค้าไม่เพิ่ม = 1 คะแนน
เดือน กันยายน 2561
เจ้าหนี้การค้าเพิ่ม = 0 คะแนน
7 คงคลังรวมไม่เกิน 2 เดือน
ไม่เกิน 2 เดือน
= 1 คะแนน
มากกว่าเกิน 2 เดือน = 0 คะแนน
8 การบริหารต้นทุน(Unit Cost)ไม่เกินเกณฑ์ ไม่เกินเกณฑ์
= 1 คะแนน
ที่กาหนด
เกินเกณฑ์
= 0 คะแนน
9 NI+ ณ เดือนปิดบัญชีแล้ว
NI+ = 1 คะแนน
NI- = 0 คะแนน
10 Risk Score 0-3
Risk Score 0-3 = 1 คะแนน
Risk Score 4-6 = 0.5 คะแนน
Risk Score 7
= 0 คะแนน

151
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

1.นางราไพ สุวนาม กลุม่ งานประกันสุขภาพ โทรศัพท์ 081-7180941
2.นายปรีชา ทองมูล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810
คณะกรรมการ CFO
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.นางราไพ สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โทรศัพท์ 081-7180941
2.นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810
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ระดับความสาเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
-องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่
สสจ. รพศ.รพท. รพช. และ สสอ. (รพ.สต. นับรวมกับ สสอ.) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1 คะแนนรายละเอียด คือ
1. มีการมอบหมายตัวชี้วัด ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจนจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการ
ดาเนินงานด้านดัชนีความสุขของบุคลากร (Happinometer) และความสุขขององค์กร
(Happy Public Organization : HPI)
2. มีการประเมินความสุขของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือ (Happinometer) และผู้บริหาร
ประเมินความสุขขององค์กรโดยใช้เครื่องมือ(Happy Public Organization : HPI) โดยมี
กลุ่มเปูาหมายตอบแบบประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป
2 คะแนน รายละเอียด คือ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดับอาเภอ มีรายงาน
การประชุมกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์ผล และแปลผลความสุขของบุคลากร (Happinometer) และความสุข
ขององค์กร (Happy Public Organization : HPI)
3 คะแนน รายละเอียด คือ
1. นาผลการวิเคราะห์มาดาเนินการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข(HPI) และ
พัฒนาความสุขของบุคลากร (Happinometer) รายมิติในด้านที่บกพร่อง
2. มีการดาเนินงานตามแผน โดยกาหนดวิธีการดาเนินงานในการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนงานโครงการที่ชัดเจน
4 คะแนน รายละเอียด คือ
1. มีการสรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
2. มีการรายงานผลความสาเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนทีด่ าเนินการ และจัดทาเป็นรูปแบบวิชาการ KM ได้แก่
Success story telling, Bright spot, World Café Methodเป็นต้น
5 คะแนน รายละเอียด คือ
เป็นองค์กรที่มีค่าคะแนนในระดับยอดเยีย่ ม เป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ HPI
มีการคัดเลือกผลงานหรือโครงการที่ดาเนินการ เป็นวิชาการ 1 เรื่อง ในรูปแบบ KM
ได้แก่ Success story telling, Bright spot, World Cafe' เพื่อเตรียมส่งผลงาน
วิชาการเข้าประกวดเวทีวิชาการทุกประเภท
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
รายการข้อมูลที่ 3
รายการข้อมูลที่ 4
สูตรคานวณ
รายการข้อมูลที่ 5
รายการข้อมูลที่ 6
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงาน

เกณฑ์
ค่าเปูาหมาย HPI และ Happinometer
เปูาหมาย
ปี 2564
สสจ.
80
80
โรงพยาบาลศูนย์
80
80
โรงพยาบาลทั่วไป
80
80
โรงพยาบาลชุมชน
80
80
สสอ.
80
80
รพ.สต.
80
80
1. เพื่อนาผลการประเมินHPI และ Happinometer มาใช้พัฒนาองค์กร บุคลากร การ
บริหารงาน ในการส่งเสริมความสุขการทางาน
2. เพื่อให้บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การกรอกแบบประเมินHappinometer : บุคลากรทุกคนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกคน ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานกระทรวง, ลูกจ้างประจา, พนักงานราชการ,
ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
โดยนับจานวนบุคลกรที่เข้าไปกรอกแบบประเมิน Happinometer ของกระทรวงฯที่จัดทา
ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. การกรอกแบบประเมิน HPI :ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุม่ งาน/หัวหน้างาน เข้าไปกรอกแบบ
ประเมิน HPI ของกระทรวงฯ
การนับหน่วยงานองค์กรความสุข (HPI)
1. นับหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนาองค์กรความสุข (HPI) : ซึ่งหน่วยงานที่นับจานวน มีดังนี้
1.1 สสจ.อบ./รพศ./รพท./รพช. รวมจานวน 30 หน่วยงาน
1.2 สสอ.+รพ.สต. รวมจานวน 25 หน่วยงาน
รวมหน่วยงานทั้งหมดในจังหวัดอุบลฯ ที่ต้องดาเนินการ HPI คือ 55 หน่วยงาน
เก็บข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามผ่าน Online base หรือ Mobile App basedของ
กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจากการกรอกโปรแกรมแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข
A : จานวนบุคลากรที่กรอกแบบประเมินประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer)
B :จานวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการตอบแบบประเมิน Hapinometer = (A/B) X 100
A :นับจานวน ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เข้าไปกรอกแบบประเมิน HPI ของ
กระทรวงฯ
B :จานวนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุม่ งาน/หัวหน้างาน ทั้งหมดของหน่วยงาน
รายการตอบแบบประเมิน Hapinometer = (A/B) X 100
A : จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
B :จานวนหน่วยงานทั้งหมด
ร้อยละหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข = (A/B) X 100
ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4
เอกสารอ้างอิงจากรายละเอียด Happinometer กระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ประเมินจาก
1. ค่าคะแนนรวมของ HPI มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
2. จัดทาเป็นรูปแบบวิชาการ KM ได้แก่ Success story telling, Bright spot, World Café Method
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
ระดับคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
สสจ.
1.มีการมอบหมาย 1. มีการจัดตั้ง
1. นาผลการ
1. มีการสรุป
1. มีการคัดเลือก
สสอ.
ตัวชี้วัด และระบุ คณะกรรมการ
วิเคราะห์มา
ความก้าวหน้าใน
ผลงานหรือ
รพ.สต.
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานมี
ดาเนินการจัดทา
การดาเนินงานตาม โครงการที่
รพช.
ชัดเจน และชี้แจง รายงานการ
แผนขับเคลื่อน
แผนงานโครงการ
ดาเนินการ เป็น
รพท.
รายละเอียด และ ประชุมกรรมการ องค์กรแห่งความสุข 2. มีการรายงานผล วิชาการ 1 เรื่อง
รพ. สปส. การดาเนินงาน
2.มีการวิเคราะห์ (HPI) และพัฒนา
ความสาเร็จของ
ในรูปแบบ KM
ดัชนีความสุขของ ผล และแปลผล
ความสุขของ
โครงการ ปัญหา
ได้แก่ Success
บุคลากร
ความสุขของ
บุคลากร
อุปสรรค และถอด story telling,
(Happinometer) บุคลากร
(Happinometer) บทเรียนในแต่ละ
Bright spot,
และความสุขของ (Happinometer) รายมิติในด้านที่
กิจกรรมตามแผนที่ World Cafe' เพื่อ
องค์กร (Happy และความสุขของ บกพร่อง
ดาเนินการ และ
เตรียมส่งผลงาน
Public
องค์กร (Happy 2. มีการดาเนินงาน จัดทาเป็นรูปแบบ
วิชาการเข้า
Organization : Public
ตามแผน และ
วิชาการ KM ได้แก่ ประกวดเวที
HPI)
Organization : กาหนดวิธีการ
Success story
วิชาการทุก
2. มีการประเมิน HPI)
ดาเนินงานในการ telling, Bright
ประเภท
ความสุขของ
ประเมินผล
spot, World Café
บุคลากร
ความสาเร็จของ
Method
(Happinometer)
แผนงานโครงการที่
และความสุขของ
ชัดเจน
องค์กร (Happy
Public
Organization :
HPIโดยมี
กลุ่มเปูาหมาย
ตอบแบบประเมิน
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90
ขึ้นไป
เอกสารสนับสนุน
เอกสารอ้างอิงรายละเอียด HPI และ Happinometer ของ สสส.
และกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ทุกหน่วยงาน มีการกรอกข้อมูล HPI และ Happinometer ร้อยละ80
ตามที่กระทรวงฯ แจ้งหนังสือดาเนินการ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
นางฐานิตาภักค์ ธนิกวลัยรัตนิน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081 - 470 – 3911
E-mail : Tanitapuk 1966 @ gmail.com
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หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ 1

ตัวชี้วัด R 44
คานิยาม

เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบ
1 : นางฐานิตาภักค์ ธนิกวลัยรัตนิน เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081 - 470 – 3911
E-mail : Tanitapuk 1966 @ gmail.com
2 : นางธิดารัตน์ บุญทรง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-626-9853
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Happinometer และ HPI ที่กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง : 02-590-2459
หมายเลขโทรสารส่วนกลาง : 02-591-8628
E-mail : spd.policy@gmail.com
Facebook : HR4Health หรือ SPDMOPHThai

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย
1. ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) อยู่ในระบบ HROPS ครบ
ทุกราย (100%)
2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ทุกราย (100%) เข้าถึงข้อมูลในระบบ HROPS ผ่าน
ระบบ Non-Hr พิมพ์ ก.พ.7 และสามารถตรวจสอบข้อมูล
ของตนที่อยู่ในระบบได้
3. ข้อมูล (ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร เงินเดือน
การปฏิบัตริ าชการวันลา และประวัติส่วนตัว) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ที่อยู่ในระบบHROPS มีความถูกต้อง สมบูรณ์ (100%) และทันเวลา
4. เครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ. / สสอ.) มีแผนการจ้าง/การเพิ่ม บุคลากรที่ถูกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง
ปีงบประมาณ 2564 มีข้อมูลบุคลากรทั้ง 5 ประเภท ในระบบ HROPS ครบทุกราย 100%
และมีความถูกต้อง 100% ในประเด็นที่กาหนด (ใบประกอบวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร เงินเดือน การปฏิบัตริ าชการวันลา
และประวัตสิ ่วนตัว)
เพื่อให้ข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS) มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกรายเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
Non-Hr
เครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ./สสอ.) 25 อาเภอ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบข้อมูลจากระบบ และการนาไปใช้ประโยชน์
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
An = เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ที่ผ่านระดับคะแนน n (n=1-5)
B = จานวนเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอทั้งหมด (25 แห่ง)
(An/B) X 100
ประเมินทุก 3 เดือน (ทุกสิ้นไตรมาส)
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปีงบประมาณ 2564
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นที่ 1
-ทุกหน่วยบริการ ได้รับรหัสเพื่อเข้าระบบ HROPS และมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงาน
ในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
- มีการบันทึกข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS) ครบถ้วนทุกราย (100%) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขั้นที่ 2
บุคลากรทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สามารถเข้าถึงข้อมูล
และพิมพ์ ก.พ.7 ได้จากระบบ Non-Hr ครบทุกราย (100%) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขั้นที่ 3
มีการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร
เงินเดือน (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน) การปฏิบัตริ าชการวันลา และประวัติส่วนตัว ของ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
ครบทุกราย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ขั้นที่ 4
มีแผนการจ้างงานบุคลากรที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง
ครบทุกหน่วยบริการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ขั้นที่ 5
มีการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ข้อมูลการอบรม/วุฒิบัตร
เงินเดือน (ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน) คาสั่งให้ปฏิบัตริ าชการวันลา และประวัตสิ ่วนตัว ของ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจา ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (HROPS) ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบทุกราย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ระดับคะแนนประเมินแบบ Milestone
ระดับ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
1 คะแนน
/
2 คะแนน
/
/
3 คะแนน
/
/
/
4 คะแนน
/
/
/
/
5 คะแนน
/
/
/
/
/
เอกสารสนับสนุน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
และคู่มือการบันทึกข้อมูล
Base Lined Data
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563
บุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภท (รพ./สสอ.) รวม 12,910ราย
เข้าถึง Non-Hr แล้ว 9,211 ราย
คิดเป็นร้อยละ 71.35
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
นางสาวพลอยนลิน ค่าคูณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.สสจ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์มือถือ: 088 581-1198 E-mail : nuvareka@gmail.com
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 45
คานิยาม

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สนง.สสจ.อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบ 1 : นางสาวพลอยนลิน ค่าคูณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 088 581-1198
E-mail : nuvareka@gmail.com
ผู้รับผิดชอบ 2 : นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 08 8584 5744

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวก
ที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมติ โดยนากรอบการประเมินมาปรับใช้
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน แบ่งประเด็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ได้แก่ (1)ดัชนีความโปร่งใส(Transparency) (2) ดัชนี
ความพร้อมรับผิด(Accountability) (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption-Free Index) (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture) (5) ดัชนี
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity)
กระทรวงสาธารณสุขยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสานึก ปูองกัน
ปราบปราม และเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แผนแม่บทการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5
ปี (พ.ศ.2560-2564) กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วย
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ปฏิรูปกระบวนการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว
จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น บุคลากรสาธารณสุขจะต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และ
ความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานงของผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต
มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จุดเน้นหลักคือการประเมิน
ตนเอง(Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) หน่วยงานเปูาหมายคือ สสจ. ,รพศ. รพท. ,สสอ. และ
รพช.
(2) ชีม้ ูล หมายถึง คณะกรรมการสืบสวนมีมติชี้มลู เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบัตหิ รือละเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการโดยทุจริต
(3) คาสั่งลงโทษ หมายถึง คาสั่งลงโทษฐานปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการโดยทุจริต
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

ระดับจังหวัด : หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ระดับคะแนน 92%ร้อยละ 100
ระดับ คปสอ. : คปสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับคะแนน 5 และต้อง
ไม่มเี รื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจนถูกคณะกรรมการสืบสวนชี้มูล
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการโดยทุจริต
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
3. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
4. สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
วิธีการประเมิน ดังนี้
1. หน่วยงานเปูาหมายจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ผ่านระบบ MOPH
Integrity and Transparency Assessment System (MITAS)
2. รอบการประเมิน
รอบการประเมินครั้งที่1
1.1 เดือนมีนาคม 2564
(1) ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ EB1-EB24) ทั้งหมด 24 ข้อ 9 ตัวชี้วัด
(2) ชี้มูล (ข้อมูล พฤศจิกายน 2563 –มีนาคม 2564)
(3) คาสั่งลงโทษ (ข้อมูล พฤศจิกายน 2563 –มีนาคม 2564)
1.2 เดือนมีนาคม 2564
(1) ผู้ประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน + แจ้งผลการประเมิน 9 ตัวชี้วัด
ต้องผ่านค่าเปูาหมายร้อยละ 82 ขึ้นไป
รอบการประเมินครั้งที่ 2
2.1 เดือนสิงหาคม 2564
(1) ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ EB1-EB24)ทั้งหมด 24ข้อ 9 ตัวชี้วัด
(2) ชี้มูล (ข้อมูล เมษายน2564–สิงหาคม 2564)
(3) คาสั่งลงโทษ (ข้อมูล เมษายน2564–สิงหาคม 2564)
2.2 เดือนสิงหาคม 2564
(1) ผู้ประเมินทาการตรวจเอกสารหลักฐาน + แจ้งผลการประเมิน
9 ตัวชี้วัด ต้องผ่านค่าเปูาหมายร้อยละ 87 ขึ้นไป
จากการประเมินส่วนกลาง
A : จานวนหน่วยงานที่ได้คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ>ร้อยละ 87
B : จานวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
(A/B) x 100
รอบที่ 1 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564)
รอบที่ 2 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 (เมษายน 2564 - ตุลาคม 2564)
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับจังหวัด
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
2
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
3
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
4
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
5
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ คปสอ.หน่วยงาน สสจ.
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 80
2
คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 82
3
คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 87
4
ระดับคะแนนที่ 3 และ ไม่มี จนท.ถูกชี้มูล
5
ระดับคะแนนที่ 3 และ ไม่มี จนท.ถูกชี้มูล+ลงโทษ
เอกสารสนับสนุน
1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี
งบประมาณ 2564
2. รายงานการสืบสวน + คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
3. คาสั่งลงโทษทางวินัย
Base Lined Data
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุบราชธานี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุูน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาตาล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาเยีย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น

หน่วยวัด
ร้อยละ

2561
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.91
100.00
93.94
100.00
90.91
90.91
100.00
90.91
100.00
100.00
90.91
93.94
90.91
96.97
93.94

2562
100.00
100.00
92.31
96.15
96.15
92.31
92.31
92.31
92.31
96.15
92.31
92.31
92.31
96.15
96.15
100.00
92.31
92.31
92.31
96.15

2563
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
92.31
100.00
100.00
100.00
96.15
92.31
96.15
100.00
100.00
92.31
100.00
100.00
96.15
96.15
100.00
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สานักงานสาธารณสุขอาเภอน้ายืน
93.94 96.15 96.15
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบุณฑริก
100.00 96.15 100.00
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพิบลู มังสาหาร
90.91 96.15 92.31
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
93.94 100.00 100.00
สานักงานสาธารณสุขอาเภอม่วงสามสิบ
100.00 96.15 92.31
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
90.91 92.31 100.00
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
90.91 92.31 100.00
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสาโรง
96.97 92.31 92.31
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
93.94 100.00 100.00
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
93.94 96.15 92.31
โรงพยาบาลตระการพืชผล
100.00 96.15 100.00
โรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
93.94 92.31 92.31
โรงพยาบาลกุดข้าวปุูน
93.94 92.31 100.00
โรงพยาบาลเขมราฐ
93.94 96.15 100.00
โรงพยาบาลเขื่องใน
90.91 96.15 96.15
โรงพยาบาลโขงเจียม
100.00 92.31 92.31
โรงพยาบาลดอนมดแดง
93.94 92.31 96.15
โรงพยาบาลตาลสุม
100.00 96.15 100.00
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
90.91 96.15 96.15
โรงพยาบาลนาจะหลาย
93.94 100.00 100.00
โรงพยาบาลน้ายืน
100.00 96.15 92.31
โรงพยาบาลบุณฑริก
93.94 96.15 96.15
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
100.00 96.15 100.00
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
100.00 92.31 92.31
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
90.91 100.00 100.00
โรงพยาบาลสาโรง
90.91 96.15 92.31
โรงพยาบาลสิรินธร
93.94 92.31 100.00
โรงพยาบาลนาตาล
90.91 92.31 100.00
โรงพยาบาลนาเยีย
90.91 92.31 92.31
โรงพยาบาลน้าขุ่น
90.91 92.31 96.15
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
93.94 92.31 96.15
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
100.00 96.15 96.15
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นายระวี แววศรี
โทรศัพท์ 08-9585-6035
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2. นางสาวอุทัย สมบูรณ์
โทรศัพท์ 08-9282-0220
3. นายพิทักษ์ มูลประดับ โทรศัพท์ 09-1831-2263
4. นางสาวอภิรดี จิตรแสวง โทรศัพท์ 08-8595-3953
5. เจ้าหน้าที่ทุกท่านในกลุ่มกฎหมาย สสจ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 2225
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานกฎหมาย
และผู้จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นายระวี แววศรี
โทรศัพท์ 08-9585-6035
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ตัวชี้วัด R 46
คานิยาม

อาเภอมีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
-ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการด้านแผน หมายถึงเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการของเครือข่ายบริการสุขภาพ
เป็นแบบ Single plan คือ ทุกแผนรวมเป็นแผนเดียวกัน เช่น แผนปฏิบัติการ,
แผนกองทุนสุขภาพตาบล แผนเงินบารุง แผนงบอื่นๆ เป็นต้น
และมีกระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) การแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาในพื้นที่
3) การนานโยบายสาธารณสุขจากทุกระดับ ประกอบการวางแผนในพื้นที่
4) แผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัญหาของพื้นที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย
5) มีการสื่อสารแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ
6) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายสู่ระดับบุคคล
7) มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงาน
ตามห้วงเวลาที่กาหนด
8) แผนปฏิบตั ิการมีการดาเนินงานตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9) มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไปประกอบ
การวางแผนในรอบต่อไป
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ 5
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ มีการบริหารจัดการแผน ให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้อง
นโยบายระดับจังหวัด,เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
และมีความสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ จานวน 25 อาเภอ
วิธีจัดเก็บข้อมูล
จากการนิเทศติดตามประเมินผลการทางานของพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิการที่ขอรับ
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล
แผนปฏิบัติการเครือข่าย/รายงานการเบิกจ่ายงบโครงการ
รายการข้อมูลที่ 1
A = เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ5
รายการข้อมูลที่ 2
B = จานวนเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอทั้งหมด (25 แห่ง)
สูตรคานวณ
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ประเมินแผนปฏิบัติ 1 ครั้ง และติดตามการดาเนินงานตาม
รอบที่ 1 เดือน มีนาคม 2564
รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม 2564
วิธีการประเมินผล
1.จากการนิเทศติดตามประเมินผลการทางานของพื้นที่และตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติการที่ขอรับการอนุมตั ิ
2.ตรวจสอบจากการดาเนินงานตามแผนในห้วงเวลาที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปีงบประมาณ 2564
ระดับความสาเร็จ
เกณฑ์
ระดับ 1
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุขจากผลงานรอบปีที่ผ่านมา
3. มีการนานโยบายจากทุกระดับเพื่อประกอบการวางแผน
ระดับ 2
มีแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข
ของพื้นที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย
ระดับ 3
1. มีการสื่อสารแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ
2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายสู่ระดับบุคคล
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ระดับ 4

มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล มีการรายงานตามห้วงเวลาที่กาหนด
และแผนปฏิบัติการมีการดาเนินงานตามห้วงเวลา (น้อยกว่า ร้อยละ 80)

ระดับ 5

แผนปฏิบัติการมีการดาเนินงาน ตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 –84.99= 0.25 คะแนน
ร้อยละ 85–89.99 = 0.50 คะแนน
ร้อยละ 90 –94.99 = 0.75 คะแนน
มากกว่าร้อยละ 95 = 1 คะแนน
หมายเหตุ ประเมินแผนปฏิบัติการไม่รวมโครงการที่ใช้งบกองทุนสุขภาพตาบล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางอุษณีย์ เกิดมี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร 081-848-2883
Email : usanee31@yahoo.co.th หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th
หน่วยงานประมวลผล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
และผู้จัดทาข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางหรรษา ชื่นชูผล
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโทร 089-845-2255
Email : hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th

ตัวชี้วัด R 47
คานิยาม
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมินผล

ร้อยละการเบิกจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มีประสิทธิภาพ
-งบNon UC ( สนง.สสอ.) หมายถึง เงินงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ที่สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ได้รับเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน
(งบผลผลิต จาก สป.ปีงบประมาณ 2564)
ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 50
ไตรมาสที่ 4 (วัดสิ้นเดือนสิงหาคม 2564) เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ100
เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครือ่ งมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้
ตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด บรรลุตามมาตรการบริหารงบประมาณประจาปี 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
รายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
จากระบบ GFMIS
A = วงเงินงบประมาณ (งบดาเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้เบิกจ่าย
B = วงเงินงบประมาณ (งบดาเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร
(A/B) X 100
รอบที่ 1 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 สิงหาคม 2564
ประเมินจากการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
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เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2564
รอบประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
รอบที่ 1
<ร้อยละ 44
ร้อยละ 44-45 ร้อยละ 46-47 ร้อยละ 48-49 ≥ร้อยละ 50
รอบที่ 2
<ร้อยละ 94
ร้อยละ 94-95 ร้อยละ 96-97 ร้อยละ 98-99 ร้อยละ 100
(ผลงานสะสม)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
นางอุษณีย์ เกิดมี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร 081-848-2883
Email : usanee31@yahoo.co.th หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th
หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดทา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ข้อมูล
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางหรรษา ชื่นชูผล หน.กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร 089-845-2255
Email : hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th

ตัวชี้วัด R 48
คานิยาม
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมินผล

รอบประเมิน
รอบที่ 1
ประเมินการลงนามในสัญญา
ไตรมาสที2่
ประเมินผลการเบิกจ่าย

ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564
-งบค่าเสื่อม หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(ค่าเสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 2564
ร้อยละ 100
ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนด
เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอทุกอาเภอ จานวน 25 อาเภอ
ระบบรายงานงบค่าเสื่อม website สปสช.
website สปสช.
A = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2564 ที่ได้ดาเนินการบันทึกลงใน website สปสช.
B = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2564 ที่ได้รับการจัดสรร
(A/B) X 100
ประเมิน 2 ครั้ง(รอบที่ 1 มีนาคม 2564/รอบที่ 2 สิงหาคม 2564)
1.ประเมินจากระบบโปรแกรมค่าเสื่อมของ สปสช.
2.รายงานงบค่าเสื่อม จาก สนง.สสจ.อุบลราชธานี
3.หลักฐานเชิงประจักษ์ (สาเนาสัญญา/เบิกจ่าย)
เกณฑ์การให้คะแนน(Ranking) ปี 2564
1 คะแนน
<ร้อยละ 84

2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99

5 คะแนน
ร้อยละ 100

<ร้อยละ 84

ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99

ร้อยละ 100
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 095-613-6676
Email :Rangsan2517@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและผู้จัดทา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ข้อมูล
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
นางหรรษา ชื่นชูผล หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร 089-845-2255
Email : hunsa_c@hotmail.com หรือ yut_ssjubon@hotmail.co.th

ตัวชี้วัด R 49
คานิยาม

ร้อยละของหน่วยบริการในอาเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
-คุณภาพข้อมูล หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
(Health Information Exchange HIE) ไม่ต้องทางานซ้าซ้อน และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลสุขภาพ
รูปแบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
และตรงตามวัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ประเมินจากข้อมูลบุคคล
(Person) ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน (cid)
2. ข้อมูลเพศ (sex)
3. ข้อมูลสัญชาติ (nation)
4. ข้อมูลวันเกิด (birth)
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจาหน่าย (discharge)
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
1. ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน (cid)
- ไม่เป็นค่าว่าง และตรงตามหลัก mod11 กรณีสัญชาติไทย
2. ข้อมูลสัญชาติ (nation)
- ตรงตามรหัสมาตรฐาน หากสัญชาติไทย ต้องไม่มี labor และหากเป็น
ต่างด้าว ต้องมีข้อมูลใน labor ด้วย
3. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจาหน่าย (discharge)
- ตรงตามรหัสมาตรฐาน
- กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จาหน่าย เมือ่ ตรวจสอบกับแฟูม DEATH ต้องไม่มี
ข้อมูลของบุคคลนั้น
4. หน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งข้อมูล 43 แฟูม เข้า HDC จังหวัด ทุกวัน ผ่าน
UBON System
5. โรงพยาบาล ส่งข้อมูล 43 แฟูม ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่มารับบริการกรณี
ผู้ปุวยนอก
ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันที่ 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เป็นรอบการประเมิน
นั้นๆ ( 1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน)
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

1. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)
2. ความสอดคล้อง (Consistency)
3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness)
4. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness)
ร้อยละ 85
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานบริการสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับ ครอบคลุม
หน่วยบริการสุขภาพสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและพิจารณาขยายผล
การดาเนินงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในปีต่อไป
2) เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานบริการสุขภาพที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการ
แลกเปลีย่ นและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพภายใต้การปรับเปลีย่ นโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
รูปแบบอื่นๆ
ข้อมูลบริการสุขภาพ จากหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล
ผ่านระบบคลังข้อมูล ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)
ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. การสุ่มสารวจข้อมูลหน่วยบริการ โดยคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟูม
ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
3. Health data center : HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนหน่วยบริการทีผ่ ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (แห่ง)
B = จานวนหน่วยบริการทั้งหมด (แห่ง)
คุณภาพข้อมูล = (A/B) x 100
3, 6, 9 และ 12 เดือน

รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล
ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
เกณฑ์การประเมินผล Ranking ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1/รอบที่ 2)
เกณฑ์คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์ <80% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด
3 คะแนน
หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์ 80 - 84.99% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด
5 คะแนน
หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์ >85% ของหน่วยบริการหน่วยงานในสังกัด
เกณฑ์การผ่านการประเมินคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ
1. เลขบัตร ปชช. ถูกตามหลัก MOD11 >98%
2. เลขบัตร ปชช. ไม่เป็นค่าว่าง >98%
3. สถานะการจาหน่าย เทียบแฟูม person , death ถูกต้องครบถ้วน 100%
4. ต่างด้าวทุกราย ต้องมีรหัสการเป็นต่างด้าว
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากคุณภาพข้อมูลที่บันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
2) จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหน่วยบริการ/รายจังหวัด
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เอกสารสนับสนุน

Base Lined Data
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด R 50
ตัวชี้วัดย่อย
(R 50.1)
ตัวชี้วัดย่อย
(R 50.2)
คานิยาม

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล
3. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
(http://spd.moph.go.th/healthdata/)
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
คุณภาพข้อมูล
ร้อยละ
81.04
ชื่อ-สกุล นางหรรษา ชื่นชูผล
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255
E-mail : hunsa_c@hotmail.com
สถานที่ทางาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล นางหรรษา ชื่นชูผล
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255
E-mail : hunsa_c@hotmail.com
สถานที่ทางาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
(Smart tools & Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น (Smart tools & Smart service)
(รพ.ระดับ F1 F2 F3) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50)
-Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การรับบริการที่มีคณ
ุ ภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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1) Smart Place/Infrastructure
โรงพยาบาลมีการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การดาเนินงาน GREEN&CLEAN
Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดูมีความทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
2) Smart Tools
โรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นยา สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่ม
ความปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ
ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์
3) Smart Services
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการจากผู้รับบริการ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผูป้ ุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic
Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ
การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง
เล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็นต้น
4) Smart Outcome
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยนาระบบ ERP
(Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของโรงพยาบาล (Core Business
Process) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ปูองกันความเสีย่ งด้าน
การเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ปูองกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดุลด้านทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากร
ในระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มคุณภาพระบบ
บริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม
5) Smart Hospital
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบ
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้ มีการจัดการและปูองกันความเสี่ยง (Proactive Risk
Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคณ
ุ ภาพดีในทุกมิติ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน
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เกณฑ์การประเมินผล

** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
มีการดาเนินงาน ดังนี้
1) Smart Place
1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look
2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงลาดับ)
2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงลาดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และ
หน้าห้องตรวจ
2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น
คิวพบแพทย์
2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์
เข้าสู่ HIS อัตโนมัติ
3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงลาดับ)
3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ
3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(EMR : Electronic Medical Records)
3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)
3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD
3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุม่ ผูร้ บั บริการ ได้รับบริการ
ตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม
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• รพ. ระดับ A, S, M1, M2 80%
• รพ. ระดับ F1, F2, F3 50%
• รพ. นอกสังกัด สป. 80%
Smart Tools
ผ่าน 2 ข้อ ใน 3 ข้อ

Smart Service
ผ่าน 4 ข้อ ใน 5 ข้อ

Smart Place
ผ่าน 1 ข้อ

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย
ปี2564
วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล
ที่ 1
รายการข้อมูล
ที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลา
ประเมินผล
ค่าคะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน

1) หน่วยบริการมีผลการดาเนินงาน Smart Tools และ Smart Services
1.1 A,S,M1,M2 ร้อยละ 80
1.2 F1,F2,F3 ร้อยละ 50 1.3 นอก สป. ร้อยละ 80
 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ
ทางานและการบริหารจัดการ
 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทีร่ องรับการพัฒนาเป็น
Smart Hospital
 เปูาหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2
 เปูาหมายที่ 2 หมายถึง รพ. ระดับ F1, F2, F3
 เปูาหมายที่ 3 หมายถึง รพ. นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
 หน่วยบริการในกลุม่ เปูาหมาย รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A1 = จานวนหน่วยบริการกลุ่มเปูาหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital
A2 = จานวนหน่วยบริการกลุ่มเปูาหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital
A3 = จานวนหน่วยบริการกลุ่มเปูาหมายที่ 3 ที่เป็น Smart Hospital
B1 = จานวนหน่วยบริการกลุม่ เปูาหมายที่ 1 ทั้งหมด
B2 = จานวนหน่วยบริการกลุม่ เปูาหมายที่ 2 ทั้งหมด
B3 = จานวนหน่วยบริการกลุม่ เปูาหมายที่ 3 ทั้งหมด
(A1 / B1) x 100 , (A2 / B2) x 100 , (A3 / B3) x 100
ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน)
เกณฑ์การประเมิน Ranking รอบที่ 1/ รอบที่ 2
ระดับ A S M1 M2
ระดับ F1 F2 F3
หน่วยงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital หน่วยงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital
หน่วยงานผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital
หน่วยงานผ่านตามเกณฑ์ Smart Hospital
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วิธีการ
ประเมินผล :

1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบผลการดาเนินงานและจัดส่งรายงานผล
ไปยังกองบริหารการสาธารณสุข
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูลการใช้โปรแกรม Smart Health ID ใน
กระบวนการยกเลิกการเรียกรับสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ และจัดส่งรายงานผลไป
ยังกองบริหารการสาธารณสุข
ค่าเปูาหมายการประเมินผล
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สรุปยอด ณ 15 มี.ค.64
สรุปยอด ณ 15 มิ.ย.64
สรุปยอด ณ 31 ส.ค.64
80% (กลุ่ม A S M)
80% (กลุ่ม A S M)
80% (กลุ่ม A S M)
80% (กลุ่ม A S M)
50% (กลุ่ม F)
50% (กลุ่ม F)
50% (กลุ่ม F)
50% (กลุ่ม F)
100% (กลุ่ม นอก สป.)
100% (กลุ่ม นอก สป.)
100% (กลุ่ม นอก สป.)
100% (กลุ่ม นอก สป.)
เอกสาร
1. คู่มือการติดตั้ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลประชาชนกลางจาก Population Information
สนับสนุน
Linkage Center กรมการปกครอง)
2. คู่มือการติดตั้ง Q4U (โปรแกรมจัดการ Queue แจ้งเตือนลาดับเรียกผ่าน H4U app.)
3. คู่มือการติดตั้งเชื่อมข้อมูลของเครือ่ งมือแพทย์ (Vital Sign) เข้าสู่ HIS อัตโนมัติ
4. แนวทางการดาเนินงาน Smart Hospital
Base Lined
Base Lined Data
หน่วยวัด
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
Data
2561
2562
2563
ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็น Smart Hospital
 รพศ./รพท.
 รพช.
 กรม

ตัวชี้วัดย่อย
(R 50.3)
คานิยาม

เกณฑ์ค่า
เป้าหมาย
ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล
ที่ 1
รายการข้อมูล
ที่ 2

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

90.76
69.67
71.15

100
100
100

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมทิ ี่ติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer
-หน่วยงาน รพ.สต. /สสช. / ต้องมีการติดตั้งระบบ Smart Refer และมีการดาเนินงานตามนโยบาย
การส่งข้อมูลตามระบบ Refer โดยใช้โปรแกรม Smart Refer มีการวางระบบ Refer
ของหน่วยงานระดับลูกข่าย เชื่อมโยงระบบ Refer กับโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาล Node
ไปจนถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องติดตั้งโปรแกรม Smart refer และใช้โปรแกรมในการรับส่งข้อมูล
ผู้ปุวยที่ต้อง Refer
เพื่อให้หน่วยงานระดับปฐมภูมมิ ีการวางระบบ Refer ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการวางระบบ
Smart Refer ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Re-treat ปี2564)
หน่วยงานระดับ รพ.สต. (317 แห่ง) สสช. (5 แห่ง)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุบลราชธานี ออกติดตามการติดตัง้ ระบบ Smart refer
หน่วยงานระดับ รพ.สต. /สสช. และมีการใช้ระบบจริง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
A=หน่วยงานปฐมภูมิ (รพ.สต. + สสช.) ที่มีการติดตั้งระบบ smart refer และมีการใช้ระบบจริง (จานวน แห่ง)
B=จานวนหน่วยงานปฐมภูมิ (รพ.สต. + สสช.) (จานวน แห่ง)
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สูตรคานวณ

A x 100
B
ระยะเวลา
รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ประเมินผล
รอบที่ 2 (เมษายน – 31 สิงหาคม 2564)
เกณฑ์การให้คะแนน (Ranking รอบที่ 1/รอบที่2)
ค่าคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่า ร้อยละ 20
2 คะแนน
ร้อยละ 39-20
3 คะแนน
ร้อยละ 59-40
4 คะแนน
ร้อยละ 79-60
5 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ผู้ให้ข้อมูลทาง ชื่อ-สกุล นางหรรษา ชื่นชูผล (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วิชาการ /
โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255
ผู้ประสานงาน E-mail : hunsa_c@hotmail.com
ตัวชี้วัด
สถานที่ทางาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประมวลผลและ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการ ชื่อ-สกุล นางหรรษา ชื่นชูผล (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
รายงานผลการ โทรศัพท์มือถือ : 08-9845-2255
E-mail : hunsa_c@hotmail.com
ดาเนินงาน
สถานที่ทางาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวชี้วัด R 51
คานิยาม

ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบัญชี
คุณภาพบัญชี หมายถึง การจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
เป็นสิ่งสาคัญที่สะท้อนผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของหน่วยบริการ รวมทั้งการมี
ธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน และเป็นปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ GFMIS
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชีด้วยอิเล็คทรอนิคส์
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มิติดา้ นงบการเงิน
กรอบการประเมินผลการดาเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
1. การพัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ GFMIS
-เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน
1.แนวทางการนาเงินนอกเข้าGFMISด้วย บช01 และ บช.11
2.โปรแกรม Mapping ผัง GL ไปสู่ GFMIS
3.รายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
-หน่วยสนับสนุน
กองบริหารการคลังสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ปี2564
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูลที่ 1
รายการข้อมูลที่ 2
สูตรคานวณ
ระยะเวลาประเมินผล

2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี(Accounting Audit : AC)
-เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน
1. โปรแกรมตรวจสอบประเมินคุณภาพบัญชี อิเลคทรอนิคส์
2. คู่มือตรวจสอบงบทดลอง
3. คู่มือตรวจสอบบัญชี
-หน่วยสนับสนุน
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มิติด้านงบการเงิน(Electronics
Internal Audit :EIA)
-เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน
1.โปรแกรมประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์5 มิติ Electronics Internal
Audit : EIA ด้านมิติงบการเงิน
2.คู่มือการประเมิน 5 มิติ
-หน่วยสนับสนุน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละกิจกรรมดังนี้
1. การพัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
เข้าระบบ GFMIS (น้าหนักร้อยละ 30)
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit: AC) (น้าหนักร้อยละ 40)
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์
(Electronics Internal Audit :EIA)มิติด้านงบการเงิน (น้าหนักร้อยละ 30)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง โรงพยาบาลมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
จากคะแนนรวม ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
1.เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3.ใช้เป็นเครื่องมือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.การพัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS
:เก็บข้อมูลจากรายงานงบทดลองจากระบบ GFMISรายเดือน
2.การพัฒนาคุณภาพบัญชี: เก็บข้อมูลจากระบบอิเลคทรอนิคส์รายเดือน
3.การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์
(Electronics Internal Audit :EIA) มิติด้านงบการเงิน : เก็บข้อมูลจากระบบ
อิเลคทรอนิคส์ไตรมาสที่ 4
จาก Website 1.Webonlineintra.gfmis.go.th
2. www.hfo 64 .cfo.in.th
3. https://jad.moph.go.th/main/eia หรือ
https://jad.moph.go.th/app
A=จานวนโรงพยาบาลที่ได้คะแนนผ่าน
B=จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
A/B*100
รายไตรมาส
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking (รอบที่ 1 /รอบที่ 2)
แต่ละไตรมาสจะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินเป็น 5 ขั้นตอน โดยพิจารณาจากความสาเร็จ
ของแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน
องค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
การประเมิน
(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)
(5 คะแนน)
1.การพัฒนาการ หน่วยบริการ
มีผู้รับผิดชอบ
ไม่มีบญ
ั ชีเงิน
หน่วยบริการนา หน่วยบริการมี
นาข้อมูลเงินนอก กาหนดเป็น
ระดับหน่วยบริการ นอก
เงินนอก
รายงานการ
งบประมาณฝาก
นโยบายการนาเงิน ติดตาม กับกับการ งบประมาณ
งบประมาณฝาก ประเมินผล
ธนาคารพาณิชย์
นอกงบประมาณ นาข้อมูลเงินนอก ฝากธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ ความถูกต้อง
เข้าระบบ GFMIS ฝากธนาคาร
งบประมาณฝาก
พาณิชย์
เข้าระบบ
บัญชีเงินสด เงิน
พาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
ประเภทฝาก
GFMIS ด้วย บช. ฝากธนาคาร
เข้าระบบ GFMIS เข้าระบบ GFMIS ประจา
11
ในระบบ
รายเดือน
รายเดือน
GFMIS ถูกต้อง
รายไตรมาส
2.การพัฒนา
มีคณะทางาน
คณะทางาน มีการ มีการเสนอ
มีรายงาน
ผลงานหรือ
คุณภาพบัญชี
พัฒนาระบบบัญชี รายงานถึง
รายงานการเงิน การเงิน
หลักฐานเชิง
(Accounting
ของหน่วยบริการ ความก้าวหน้าของ การวิเคราะห์ ของลูกข่าย
ประจักษ์ถึง
Audit: AC)
เพื่อ กาหนด
การแก้ไขปัญหา
สถานะการเงิน (รพ.สต.) ส่ง
ความสาเร็จ
ประเด็นปัญหาที่ เสนอต่อผูบ้ ริหาร ของ รพ. เสนอ ส่วนกลางได้ครบ เป็นที่ยอมรับ
ส่งผลต่อคุณภาพ (ทุกไตรมาส)
ต่อผู้บริหาร
ทุกแห่ง
(คุณภาพบัญชี
บัญชีซึ่ง
(ผอ. รพ.)
ทาง
ประกอบด้วย
ทุกไตรมาส
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนจากทุก
หน่วยบริการ
กิจกรรมงาน
แม่ข่าย ผ่าน
และมีการประชุม
เกณฑ์100 %)
อย่างน้อย
ทุกไตรมาส
3.การประเมิน
มี คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ/
หน่วยบริการดู หน่วยบริการดู มีผลงานหรือ
ระบบควบคุม
คณะทางานระบบ คณะทางานฯมีการ ผลการประเมิน ผลการประเมินฯ หลักฐานเชิง
ภายในด้วย
ตรวจสอบอัตโนมัติ ประเมินแนบไฟล์ ตั้งแต่ 1
และมีผลคะแนน ประจักษ์ถึง
อิเล็คทรอนิคส์
5 มิติ ของ
ตามหัวข้อแบบ
กรกฎาคม
มิติด้านงบ
ความสาเร็จ
(Electronics
หน่วยงาน
ประเมินที่กาหนด 2564 และ
การเงิน ต่ากว่า -มีผลคะแนน
Internal Audit
มิติด้านงบการเงิน เสนอผลการ
ร้อยละ 90 ต้อง ประเมินมิตดิ ้าน
:EIA)มิติด้าน
ตั้งแต่วันที่ 1
ประเมิน มิติ
จัดทา
งบการเงินไม่ต่า
งบการเงิน
ธันวาคม 2563
ด้านงบการเงิน แผนพัฒนา
กว่าร้อยละ 90
เป็นต้นไป
ให้ ผอ.รพ.
องค์กรที่พบ
รับทราบ
จุดอ่อน
วิธีการประเมิน
ผู้ประเมินจะประเมินทุกๆขั้นตอนที่มีความสาเร็จ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1.การพัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit: AC)
3. การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ มิติด้านงบการเงิน
(Electronics Internal Audit :EIA) นางลาดวน ศรีขาว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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หน่วยงานประมวลผล
และผู้จัดทาข้อมูล
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

1) 1. กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางลาดวน ศรีขาว
โทร. 081- 955-5620
นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ โทร 082-1591889

05
04

01

02

03

ภาคผนวก

นายแพทย์สวุ ิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579)

จุดยืน
องค์กร

ส่วน
กลาง

พัฒนาโยบาย กากับ ติดตาม
ประเมินผล

ส่วน บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลือ่ น
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ภูมิภาค
เป้าหมาย
แต่ละระยะ

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เป็นองค์กรหลักด้านสุขสภาพ
ทีร่ วมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

 ให้ความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
 ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตสาธารณสุขไทย
 โลกหลัง COVID - 19 ?
 ออกแบบระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัย
 ออกแบบการดาเนินชีวติ เพื่อตั้งรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กระทรวงสาธารณสุข องค์กรหลักของไทย ในการออกแบบระบบสาธารณสุข
ไปสู่การปฏิบัติของทุกคนในประเทศ
1. ยกระดับ ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง คนไทยทุกคน ต้องมีหมอ 3 คน
เป็นหมอประจาตัว
2. เร่งสร้าง เศรษฐกิจสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริม สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึง ได้ใช้อย่างครอบคลุม
4.พัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ได้อย่างมีคุณภาพ ลดเหลื่อมล้า ของหน่วยบริการ
5.องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ควบคุมการดาเนินงานให้ถูกต้อง โปร่งใส

Fly Together to the Future
“New Normal Healthcare”

New normal
4 ประเด็นมุ่งเน้น
1. สุขภาพดีวิถีใหม่
2. New Normal Medical Care
3. ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย
4. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชน

=

สร้างเกราะป้องกัน ให้กับประเทศ

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 - 2565
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

นโยบาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

แผนงาน โครงการ และตัวชี๊วัด ประจาปีงบประมาณ 2564
กระทรวงสาธารณสุข

9+1

6

นโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข

นโยบาย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

4 15

4 แผนงาน
8 โครงการ

5 แผนงาน
24 โครงการ

19 ตัวชี้วัด

37 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
Excellence
แผนงาน 42 โครงการ
75 ตัวชี้วัด

1 แผนงาน
3 โครงการ

5 แผนงาน
8 โครงการ

4 ตัวชี้วัด

15 ตัวชี้วัด

“7 ประเด็น Retreat”

5 ประเด็นมุ่งเน้น
1. One Health
2. Single plan

- แผนงาน,แผนคน ,แผนลงทุน,วัสดุ

- Zero Sum Game

3. กากับแผนอย่างเคร่ งครัด
4. ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
5.

มี PM กากับติดตามทุกงานอย่างต่อเนื่อง

Investment Budget

สนับสนุนงบเพื่อการปรับปรุง
รพ. เช่น ห้องน๊า การทาสี

สิ่งแวดล้อม

HR
การวางแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
ทีต
่ ้องมีการพัฒนา
ทักษะเฉพาะ

05

Patient

The Must
‘64

I-MOPH
04

การดูและผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระราชานุเคราะห์
ทุกพระองค์
(3 หมอ 1 ผู้ช่วย)

The Must

MCH

01

03

02

การจัดซื๊อนม
(กองทุนตาบล)
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
(PP) ,Hct,ยาป๋องกัน
การคลอดก่อน
กาหนด & นมแม่

OPD

จัดระบบ OPD Online
แพทย์ไปเฉพาะ PCU
กระจายผู้ป่วย NCD
ตามหลัก 30– 40-30

The Must

HR

7

1
MCH , ผู้สูงอายุ

6
Digital Transformation,
Refer , IMC

2

7 ประเด็น Re-Treat

DM , HT , CKD
Stroke , STEMI

ปีงบประมาณ 2564

5

3

โรงเรียน

ปฐมภูมิ
4

OVCCA , TB

เด็กพั ฒนาการสมวัย
 Health Activity






บริการ

พัฒนาการเด็ก (คัดกรอง/ ประเมินซ้้า/ส่งต่อ )
TEDA4I 100% (จัดระบบภายใน ธ.ค.63)
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
เฝ้าระวังภาวะซีด
(เจาะ Hct ,ธาลัสซีเมีย,ยาเสริมธาตุเหล็ก)

 Health workforce

 พัฒนาทักษะ จนท.
 ทักษะการวินิจฉัยชุมชน
 Social Activity
 CFCT ต้นแบบ
(1 อ้าเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ 1 รพ.สต. 1 CFGT )
 ธนาคารนมแม่ (1 อ้าเภอ 1 ธนาคาร)
 ศูนย์เด็ก High scope (1 อ้าเภอ 1 ศูนย์)
 หมู่บ้านต้นแบบโภชนาการ
 ตักบาตรนมจืด
 ห้องสมุดนิทาน (จัดระบบยืม)
 ลูกหลานชุมชน
 นม 90 วัน 90 กล่อง (ประเมินผลลัพธ์)
 Partnership
 อปท. /พมจ. /โรงเรียน

 NGOs

Zero MMR

 Techno Medicine
 UB-SIMs /Application 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
 Care plan






Preterm Labor (จัดให้มียาภายใน ม.ค.64)
One Province One Labor room
Blood Bank
ระบบส่งต่อ /Fast track

บริหารจัดการ

 MCH Board
 Update CPG
 รพ. มาตรฐาน MCH

พั ฒนาบุคลาการ

 เพิ่มทักษะ
 ซ้อมแผนคลอดวิกฤติ

พั ฒนาภาคีเครือข่าย

 CFCT
 พมจ., อปท.
สร้างความรอบรู้

 โรงเรียนพ่อแม่
 Application Line
- Pink book 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
- ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
การจัดการข้อมูล

 UB-SIMs, ก.2 Plus, Save mom
 คืนข้อมูล

กลุ่มพึ่ งพิ ง
เปราะบาง

 Long Term Care

 พัฒนา CM/CG
 คุณภาพการดูแล
 ADL / ต้อกระจก
 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 กองทุน เครื่องมือ อุปกรณ์
 ศูนย์อุปกรณ์ ระบบการยืม
พื้นที่นาร่อง(อ้าเภอ ละ 1 -3 ศูนย์)
 การจัดสิ่งแวดล้อม ป๋องกันหกล้ม
 สารวจความเสี่ยงของบ้าน (ภายใน ธ.ค.63)
 จัดการความเสี่ยง
(ไตรมาส 2 = 1 หมู่บ้าน 1 รพ.สต. )
 จัดสิ่งแวดล้อมให้สะดวก ปลอดภัย

กลุ่มติดสังคม

 ส่งเสริมพฤติกรรมพึ งประสงค์





สารวจพฤติกรรม
ส่งเสริม พฤติกรรม 5 อ 2 ส.
ฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนป้องกันการหกล้ม
Wellness plan (6 ด้าน เคลื่อนไหวดี สมองดี
โภชนาการดี ช่องปากดี สุขภาพจิตดี
สิ่งแวดล้อมดี)

 โรงเรียน ชมรม ผู้สูงอายุ

 ส่งเสริมการจัดตั้ง รร.ผู้สูงอายุ
ตามเป้าหมาย
 ประเมิน รร. ผู้สูงอายุ ทุกแห่ง
 บทบาท ชมรม ผู้สูงอายุ เช่น จิตอาสา
กิจกรรมใน ศพด.

 ข้อมูลนวัตกรรม

 วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา
 กายฟิต จิตดี มีออม โมเดล

1.ค้นหากลุ่มเสี่ยง /สติ๊กเกอร์ที่บ้าน
2. EMS Fast track
2
3. Med จัดบริการ 24 ชม.
4. CPG (การให้ยา Med ,Cadio)

1

ลดผู้ป่วยรายใหม่
 Health Literacy
เด็ก (สื่อที่เหมาะสม, บุคคลต้นแบบ)
ปชช. (ปกติ , เสี่ยง)
ร้านอาหาร (ลดเค็ม ,ปรับมาตรการ,
สติ๊กเกอร์อาหารเพื่อสุขภาพ)
 มาตรการทางสังคม
 ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD
(1 รพ.สต. 1 หมู่บ้าน)
Community
Social












ลดความรุนแรง

Stroke

STEMI

 Seamless
 ระบบยา SK

3 A (Alert,Alarm,Alife)
Base on 2 hr
(100% ธ.ค.63)
ระบบ Consult
 อสม. จับ AF
ระบบยา rt-PA
 อสค.
Service
(Stroke Unit,Stroke corner)
3

5

Good control DM HT

พชอ.
ช่องทางสื่อสาร ที่เหมาะสม
วัด (งานบุญ ,ถวายความรู้)
โรงเรียน ,ศพด.
(สร้างกระแส,กาหนดมาตรการ)





 Health Literacy
• อ่านฉลาก โภชนาการ
• Salt Meter /เครื่องวัดความหวาน
 Service
• พัฒนาระบบ
4
• Tele,ประเมินคุณภาพการรักษา
• ฐานการเรียนรู้ ใน รพ.
เจ้าหน้าที่
• แพทย์ให้บริการ เฉพาะ PCU
• ลดแออัด (30:40:30) เพิ่มวันบริการ
สื่อสารนโยบาย
• เฝ้าระวัง อาหารเสริม สมุนไพร
พัฒนาทักษะ
• Lab /กรอบยาโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.
บุคคลต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ  ระดับอาเภอ
อสม.แกนนา
• กากับติดตาม(Data,ต่อเนื่อง)
• คืนข้อมูล

1

2

System

Data base

 บริการในหน่วย
 วินิจฉัยครอบครัววินิจฉัยชุมชน
 พัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยบริการ
 ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

• Holistic Care
• จัดกลุ่มผูร้ ับบริการ
• วางแผนดูแลต่อเนื่อง

 บริการนอกหน่วย
• เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ครอบครัว,ชุมชน)
• เพิม่ การเข้าถึงในภาวะวิกฤติ
• จัดระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ

 บริการต่อเนื่อง
5

3

5.Health Literacy

 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สนับสนุนสื่อ
 พัฒนาช่องทางสื่อสาร
 พัฒนาต้นแบบด้านสุขภาพ
( อสม.อสค.,ยุว อสม.)

3.Qaulity

4
4.HRD/HRM/HRP

 3 หมอ 1 ผู้ช่วย
•แพทย์ FM
• สหวิชาชีพ
• อสม.
• อสค.






พชอ.
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
รพ.สต.ติดดาว
PCU ,NPCU
(ตามเกณฑ์ ระบบ register คกก.ที่ปรึกษา)

คัดกรอง OV
 ประชาชน
 นักเรียน
 นักศึกษา

1

Health
Literacy

 จัดระบบคัดกรอง
 พัฒนาทักษะ จนท.
 ระบบข้อมูล (แทน Isan cohort)

1
 เชิงรุก
TB 2
 ตั้งรับ
Screening
 AI อ่าน CXR

ดูแล Pt.
3 C / 2-2-2

2
4.OV / CCA

4.TB







3
4

ลดอัตราเสียชีวิต (<3%)
ลดอัตราขาดยา (=0%)
ลดอัตราการรักษาเกินเวลา

4

การรักษา
พัฒนาทักษะบุคลากร
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง /ให้ยา
จัดระบบบริการ
ระบบส่งต่อ
ระบบข้อมูล รายงานผล

3

Health Literacy
 ผู้ประกอบการ (ประเมินร้านสมตา)
 ประชาชน (สื่อสารการบริโภค)
 นักเรียน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /
หลักสูตร E-Book)
 จนท.สธ. (สร้างต้นแบบ)

สิ่งแวดล้อม
 อปท.ทุกแห่งมีการกาจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก
 GPS รถขนสิ่งปฏิกูล
 ประเด็น พชอ.

 คู่มือ /หลักสูตร
 พัฒนาศักยภาพ จนท.
 อบรม ครู อสร.
1
พัฒนาบุคลากรและ
ระบบสนับสนุน

2






พชอ.
กรรมการศึกษา
ทีมวัยเรียนระดับอาเภอ
สร้างนวัตกรรม

ขับเคลื่อน แก้ปัญหา และ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

3
คัดกรองสุขภาพนักเรียน
คุณภาพ ครอบคลุม
ครบถ้วน

4





ประเมินตนเองตามเกณฑ์
รับรอง โรงเรียนรอบรู้ โดยทีม อาเภอ
รับรอง โรงเรียนต้นแบบ โดยทีมจังหวัด
HL ต้นแบบ (ครู นักเรียน จนท.)

ประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปฏิทินการดาเนินงาน
 บูรณาการ คัดกรองสุขภาพ
 จัดกลุม
่ ปัญหา ส่งต่อ

Smart Refer

Smart Office





Man (โปรแกรมโยกย้าย, HROPs)
Money ( ระบบ Claim, วิเคราะห์ต้นทุน)
Material (ระบบ Stock, รายงานการใช้)
Management
(โปรแกรมบริหารแผนวาน โครงการ)

 Data Center
 GIS (EMS, ระบุตำแหน่งควำมเสี่ยง)
 System (Ambulance
Tracking)

6. Digital
Transformation,
Refer , IMC

People

HIS







IPD Paperless
Tele med
Que
Data Exchange
One program One province
ระบบแจ้งเตือนการนัด

 Primary
(Palliative ,ดูแลต่อเนื่อง)
 Secondary
(Single program)

 Mobile
App
 Line bot
Data Governance

 HAIT

7.HR

HRD
 หลักสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมาย (ธ.ค.63)
 ผช.สสอ., หน.ฝ่ายบริหาร รพ.
ผช.หน.กลุ่มงาน
วีดีทศั น์
 สสอ., ผอ. หน.กลุ่มงาน
 ผอ.รพ.สต.,หน.ปฐมภูมิ
 หน.กลุ่มงาน รพ./ สสอ,
รอง หน.กลุ่มการฯ รพ.
 กลุ่ม Talent

HRP

HRM

 วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
 HROPs
และความก้าวหน้า
 คนตรง จ.
 Talent Management
 กรอบอัตราก้าลัง รพ.สต.เปิด
นำเสนอสด
 แผนพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
ใหม่
หน่วยบริการ หน่วยงาน
 Talent Management

การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
 PM จังหวัด,อาเภอ ทุกงาน
 ระบบรายงาน
(Ub-SIMs , HDC, Cockpit, อื่นๆ)
 กวป. ประชุมประจาเดือน
 นิเทศ ผสมผสาน

Policy 64
4 Excellence

7 ประเด็น
Retreat 64

ทบทวน
ปรับแผนกลางปี64

นิเทศรอบที่ 1
Retreat /กาหนด
นโยบาย
ต.ค.พ.ย.63

ธค.63

มค.64

แถลงนโยบาย /MOU
(2 ธ.ค.63)

กพ.64

รับตรวจราชการ
รอบที่ 1

มีค.64

ประเมินผล
รอบ 6 เดือน

เมย.64

วางแผน
ปี 65

นิเทศรอบที่ 2
พค.64

มิย.64

กค.64

รับตรวจราชการ
รอบที่ 2

สค.64

กย.64

ประเมินผล
รอบ 12 เดือน

รายละเอียด Re-Treat ทั้ง 7 ประเด็น และ Gantt chart
ประจาปีงบประมาณ 2564

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น Re-Treat 2564
03
ปฐมภูมิ

02

01

04
OVCCA TB

NCD Stroke
STEMI

Setting
โรงเรียน

MCH
ผู้สูงอายุ

05

หัวข้อนำเสนอ
รายละเอียดเนือ้ หา

หัวข้อนำเสนอ

DT referral
system IMC

06
HR

07

รายละเอียดเนือ้ หา

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart
แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง

ประเด็น : 1. การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT หมู่บ้านต้นแบบ
เป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี มีทีม CFCT ที่เข้มแข็ง สามารถเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นได้
วัตถุประสงค์ Child Family Community Team หรือตัวย่อ CFCT คือทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวในชุมชน ที่จะ
มีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัวอย่างเป็น
องค์รวม (ด้านร่างกาย - ด้านสังคม : Health – Social Activity ) โดยมีแนวคิด
“เด็กทุกคน คือลูกหลานของคนในชุมชน” ที่จะต้องเติบโตเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทีม CFCT หมู่บ้าน คือ
ผู้มีจิตอาสา ได้แก่ แม่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. ผู้สูงอายุติดสังคม เด็กและเยาวชน พระนักพัฒนา ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ
ทาหน้าที่ด้านกิจกรรมทางสังคม เติมเต็มส่วนขาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดทั้งสร้าง
ความรักความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กและครอบครัว
กิจกรรม
1.เตรียมการ (ต.ค. - พ.ย. 63)
1.1 กาหนดพื้นที่และเป้าหมายในการพัฒนาทีม CFCT หมู่บ้าน ( สัปดาห์แรก พย.)
1.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ CFCT ( ต.ค.)
1.3 ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินและวางแผนดูแลเด็กและครอบครัว (Care Plan) ( ตค.)
1.4 จัดทาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ (พย.)
2. การดาเนินงาน
2.1 ประชุมชี้แจงประเมินความพร้อมของอาเภอ
2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ หลักสูตร 2 วัน ( 26-27 พ.ย.63)
2.3 ทีม CFCT เริ่มดาเนินงาน 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2.4 ติดตาม กากับความก้าวหน้าทุกเดือน โดยการลงเยี่ยมทุกเดือนๆ ละ 8 อาเภอ จนครบ 25 อาเภอ
2.5 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน - รอบ 6 เดือน ( มี.ค. 64)
- รอบ 10 เดือน ( ก.ค.64)
2.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติทีม CFCT ดีเด่น ประจาปี 2564
2.7 สรุปประเมินผล
สถานที่
25 อาเภอ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ทีมCFCT รวม 25 ทีม
ดาเนินการ
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
ตัวชี้วัด
- มีนวตกรรมการทางาน CFCT ที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นได้อย่างน้อย 4 ทีม
-เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95
-เด็กสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามประเมินซ้า ร้อยละ 100
-เด็กล่าช้าหลังการประเมินซ้าต้องได้รับการส่งต่อไป รพ.โดย จนท.หรือทีม CFCT ร้อยละ 100
-เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ ( เตี้ย ผอม ซีด )/ปัญหาด้านครอบครัวได้รับการดูแลจากทีม CFCT อย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ นางจิรนันท์ เวียงนนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มือถือ 085-656-1588
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ มือถือ 089-624-9475

1. การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT ต ้นแบบ ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

25 ทีม

15-31

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 พ ัฒนาศ ักยภาพทีม CFCT ต้นแบบ
1.1 กาหนดพืน
้ ที่ และคัดเลือกลุม
่ เป้ าหมาย CFCT ต ้นแบบ
ทุกอาเภอ
1. 2 คณะทางานจังหวัดกาหนดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ CFCT และกาหนด
เครือ
่ งมือ Care Plan สาหรับ CFCT ต ้นแบบ

1.3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ CFCT ต ้นแบบ หลักสูตร 2 วัน

174 คน

PM ระดับอาเภอ
(สสอ.)
13

สสจ.อบ.
คณะทางาน MCH

26-27

สสจ.อบ.

กิจกรรมหล ักที่ 2 จ ัดโปรแกรมการทางาน CFCT
2.1 เจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข ร่วมกับ CFCT เยีย
่ มบ ้านเด็กและครอบครัว พร ้อม
ประเมินทาง (Social )
เจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุขเมินทางด ้าน ร่างกาย (Health) ตามแบบฟอร์ม
2.2 เจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข วิเคราะห์ผลการประเมินเด็กและครอบครัว เขียน Care
Planรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ดาเนินงานตามแผนทีว่ างไว ้

ครอบครัวทีม
่ ห
ี ญิง
ตัง้ ครรภ์และเด็ก
ปฐมวัย
สตรัตัง้ ครรภ์เด็ก
ปฐมวัย

CFCT
PM ตาบล

1-31

1-31

PM ตาบล

1-31

่ มประสานขอ
2.3 ดาเนินกิจกรรมทางสังคมโดยใช ้ประเพณีวัฒนธรรมเป็ นตัวเชือ
ความร่วมมือจากชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัวตาม Family Care Plan และรับ
ฟั งปั ญหาของครอบครัว หาทางแก ้ไขและช่วยเหลือ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CFCT
PM ตาบล

2.4 CFCT ร่วมกับ เจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุขจัดกิจกรรมเชิงรุกในพืน
้ ที่
เช่นเยีย
่ มบ ้านเด็กเปราะบาง, การติดตามเด็กล่าช ้าให ้เข ้าถึงบริการ, จัดกิจกรรมเล่า
่ ก
นิทานสูล
ู หลาน นมก ้นบาตร เป็ นต ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CFCT
PM ตาบล

ทีม1-5

ทีม6-10

ทีม11-15

ทีม16-20

ทีม21-25

กิจกรรมหล ักที่ 3 ประเมินผลและถอดบทเรียน
3.1 เยีย
่ มเสริมพลัง ติดตามอย่างต่อเนือ
่ ง

25 ทีม

3.2 สรุปผลความก ้าวหน ้าของโครงการ

2 ครัง้

3.3 ถอดบทเรียน แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และเชิดชูเกียรติ CFCT

1 ครัง้

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ

/

PM จังหวัด

/

PM จังหวัด

ประเด็น : 2. ธนาคารนมแม่ และมุมนมแม่ ในสถานประกอบการ
เป้าหมาย
มีธนาคารนมแม่ที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบการ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 แห่ง และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์ ธนาคารนมแม่ และมุมนมแม่ เป็นรูปแบบส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือนและเป็นการสนับสนุนให้สถานที่ทางานจัดสถานที่ให้พนักงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
อันจะนาไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต
โดยจัดให้มีมุมนมแม่ หรือ ธนาคารนมแม่ซึ่งมีความพร้อมในด้านสถานที่ การจัดสิ่งแวดล้อม บุคลากรที่ทา
หน้าที่ให้ความรู้และคาปรึกษา รวมทั้งอุปกรณ์ในการบีบเก็บน้านม เช่น ถุงเก็บนมแม่ เครื่องปั๊มนม ตู้แช่น้านม
เป็นต้น
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1พัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ โดย
- แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดบทบาท หน้าที่ และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน และการติดตามผล
2.รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของพนักงานในสถานประกอบการ
3.เยี่ยมประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการ
4.กาหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการร่วมกัน
ขั้นดาเนินงาน
1.ประกาศนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ และ MOU ร่วมกัน
2.ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
3.จัดมุมนมแม่ และจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการบีบน้านม เช่นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า ตู้เย็นเก็บน้านม ถุงเก็บน้านม
อ่างล้างอุปกรณ์ รวมทั้งจัดสถานที่ให้เป็นส่วนตัว สุขสบาย ไม่มีเสียงรบกวน
4.จัดนิทรรศการความรู้เรื่องการบีบเก็บน้านม โดยพยาบาล ในสถานประกอบการ ให้คาปรึกษากับพนักงาน
5.จัดทาแบบบันทึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
6.ติดตามประเมินผลเยี่ยมเสริมพลัง โดยคณะทางานทุก 3 เดือน
7.จัดเวทีสรุปผลการดาเนินงาน และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
สถานที่
สถานประกอบการที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป จานวน 3 แห่ง ได้แก่
ดาเนินการ
บริษัทไบโอเอสธานอล อ.นาเยีย บริษัทเอี่ยมอีสาน อ.น้ายืน บริษัทก้าวหน้าไก่สด อ.วารินชาราบ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. มีธนาคารนมแม่ / มุมนมแม่ ในสถานประกอบการที่เป็นต้นแบบอย่างน้อย 2 แห่ง
2. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าร้อยละ 50
นางยุพีพร มีแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มือถือ ๐๙๘ ๒๐๕ ๘๗๓๕
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

2. ผังกากับ การพัฒนา มุมนมแม่ในสถานประกอบการและสถานบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 ประเมินความพร้อมสถานประกอบการ
1.1 คณะทางานพบผู ้บริหารกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดเสนอแนวคิด
การส่งเสริมการเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ในรูปแบบ "มุมนมแม่" สาหรับสถานประกอบการ
1. 2 คณะทางาน ลงเยีย
่ มสถานประกอบการเพือ
่ ประเมินความพร ้อมในการพัฒนา
้ จงแนวทางการพัฒนามุมนมแม่พร ้อมการจัดบริการส่งเสริมการเลีย
และชีแ
้ งลูกด ้วย
นมแม่ การจัดเก็บข ้อมูล และการติดตามผล

1.3 สถานประกอบการประเมินตนเอง และแสดงความจานงเข ้าร่วมโครงการ

PM จังหวัด

19
4 แห่ง

5-6

4 แห่ง

15-30

PM จังหวัด

PM จังหวัด

กิจกรรมหล ักที่ 2 การจ ัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ

2.1 จัดพิธล
ี งนาม MOU ระหว่างผู ้บริหารสถานประกอบการและหน่วยภาคีทเี่ กีย
่ วข ้อง

ผู ้บริหารสถาน
ประกอบการ

2.2 ผู ้บริหารสถานประกอบการประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการ
เลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่
2.3 จัดตัง้ มุมนมแม่ในสถานทีท
่ เี่ หมาะสม พร ้อมอุปกรณ์ เครือ
่ งมือตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีบค
ุ ลากรทาหน ้าทีใ่ ห ้คาปรึกษา
2.4 ให ้บริการมุมนมแม่แก่พนักงาน
2.4 สถานประกอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ /อบรมให ้ความรู ้แก่พนักงานในเรือ
่ งการ
ส่งเสริมสุขภาพ การเลีย
้ งลูกด ้วยนมแม่ และพัฒนาการเด็ก

ปี ละ 2 ครัง้

2.5 จัดเก็บข ้อมูลการรับบริการตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนด และเสนอผู ้บริหารสถาน
ประกอบการ

ทุก 3 เดือน

PM จังหวัด

กวป.

1- 31

สถานประกอบการ

/

สถานประกอบการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานประกอบการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM อาเภอ
สถานประกอบการ

/

สถานประกอบการ

/

/

กิจกรรมหล ักที่ 3 ประเมินผลและถอดบทเรียนเชิดชูเกียรติ

3.1 คณะทางานเยีย
่ มเสริมพลัง ติดตามความก ้าวหน ้า รับทราบปั ญหา
อุปสรรค

ทุก 3 เดือน

3.2 สรุปผลการดาเนินงาน

ทุก 6 เดือน

3.3 คณะทางานประเมินคัดเลือกมุมนมแม่ดเี ด่นระดับจังหวัด
3.3 ถอดบทเรียน แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และเชิดชูเกียรติ การพัฒนามุมนมแม่ใน
สถานประกอบการดีเด่น

ปี ละ 1 ครัง้
ปี ละ 1 ครัง้

/

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ

/

/

/

PM จังหวัด
PM จังหวัด
PM อาเภอ

/
/

PM จังหวัด

ประเด็น : 3.การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ
ระยะวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

มีศูนย์พัฒนาเด็กที่ใช้การเรียนแบบ High Scope ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ อย่างน้อยจานวน 1 แห่ง
-เพื่อให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในศูนย์เด็กได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาโดยการเรียนรู้แบบลงมือทาผ่านการเล่นที่
หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ความรู้
ความเข้าใจ และรู้จักวางแผนแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา
- ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป (High Scope) เพื่อให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในศูนย์เด็กได้รับการพัฒนาทาง
สติปัญญา-สังคม โดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วยตัวเอง ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักวางแผนแก้ไขปัญหา เด็กมีประสบการณ์ตรงกับคน สิ่งของ เหตุการณ์ และความคิด ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่สาคัญ
ในโลกยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาและสังคม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไป
ขั้นเตรียมการ
1.ลงเยี่ยมพื้นที่นาเสนอแนวคิดการพัฒนากับผู้บริหารศูนย์เด็กในพื้นที่ที่มีความสนใจ ( อบต. เทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง) และประเมินความพร้อมของศูนย์เด็กที่จะยกระดับพัฒนาเป็น High Scope (สถานที่ ครู
งบประมาณของท้องถิ่น)
2. รวบรวมรายชื่อศูนย์เด็กทีม่ ีความพร้อมจะพัฒนา
3. ประสานขอรับการสนับสนุนเบื้องต้นจากมูลนิธิไรซ์ไทยแลนด์
ขั้นดาเนินการ
1.อบรมครูผู้ดูแลเด็ก หลักสูตรการเรียนรู้แบบ High Scope โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ศูนย์เด็ก
ดังกล่าว หลักสูตร 11 วัน (19,500 บาท/คน รวมค่าอาหารและที่พัก)
2. อบต. หรือเทศบาล จัดสถานที่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ มุมการเล่นตามแนวทางHigh Scope โดยการมีส่วนร่วมของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง
3. จัดพิธีเปิดตัวศูนย์เด็กที่มีการเรียนรู้แบบ High Scope โดยเชิญ ท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กจากพื้นที่อื่นมาร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย
4.คณะทางาน ติดตามผลการพัฒนา เมื่อครบ 2 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน
5. จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ ศูนย์เด็ก High Scpoe แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญ
ผู้บริหารศูนย์ (อบต. / เทศบาล) ครูศูนย์เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง)
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนาไปพัฒนาขยายผล ต่อยอด
7. สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
อาเภอดอนมดแดง กุดข้าวปุ้น นาตาล (นาร่อง)
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
จังหวัดอุบลราชธานีมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย High Scope อย่างน้อย 1 แห่ง
นางราภรณ์ ศุภนิกร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มือถือ ๐๘๖ ๗๑๘ ๒๓๗๕
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

3. ผังกากับ การพัฒนาศูนย์เด็ก ไฮสโคป (High Scope) ต ้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 ประเมินความพร้อม
1. 1 คณะทางานพบปะผู ้บริหารท ้องถิน
่ เพือ
่ เสนอแนวคิดการพัฒนาและเยีย
่ มศูนย์
พัฒนาเด็กเพือ
่ ประเมินความพร ้อมในการพัฒนา ทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับ
กระบวนการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพครูในศพด.การสนับสนุนอุปกรณ์ ของเล่น
และอืน
่ ๆ โดยใช ้งบประมาณจากท ้องถิน
่ เป็ นหลัก

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กยืน
่ แสดงความจานงเข ้าร ้วมโครงการ

อาเภอละ 1 แห่ง
รวม 25 แห่ง

6 แห่ง

5-6

PM อาเภอ

PM อาเภอ

15-30

กิจกรรมหล ักที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรูแ
้ บบไฮสโคป

2.1 ครูผู ้ดูแลเด็กเข ้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตร ไฮสโคป ระยะเวลาฝึ กอบรม 11
วัน

ศูนย์ละ 1 คน

2.2 ครู ผู ้ปกครอง จัดมุมการเรียนรู ้ตามหลักสูตรไฮสโคป

1.ดงบังใต ้
2.วังพระวัง
โฮ

ท ้องถิน
่

ท ้องถิน
่
PM อาเภอ
PM ตาบล
และภาคีเครือข่าย

2.3 จัดพิธเี ปิ ดตัวศูนย์พัฒนาเด็กไฮสโคปต ้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมหล ักที่ 3 การประชาส ัมพ ันธ์

/

3.1 ประชาสัมพันธ์ให ้เป็ นแหล่งแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ภายใน ภานนอกจังหวัด

/

/

/

/

/

/

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ
PM ตาบล
และภาคีเครือข่าย

กิจกรรมหล ักที่ 3 ประเมินผลและถอดบทเรียนเชิดชูเกียรติ

3.1 คณะทางานเยีย
่ มเสริมพลัง ติดตามความก ้าวหน ้า รับทราบปั ญหา
อุปสรรค

ทุก 3 เดือน

3.2 สรุปผลการดาเนินงาน

ทุก 6 เดือน

3.3 คณะทางานประเมินคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กไฮสโคปดีเด่นระดับจังหวัด

ปี ละ 1 ครัง้

3.3 ถอดบทเรียน แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และเชิดชูเกียรติ

ปี ละ 1 ครัง้

/

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ

/

/

/

PM จังหวัด
PM จังหวัด
PM อาเภอ

/
/

PM จังหวัด

ประเด็น : 4. การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี
เป้าหมาย

1.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน
2.เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก 0- 5 ปี ( เตี้ย ผอม ซีด )
3.เพื่อให้หน่วยบริการใช้ข้อมูล HDC มาขับเคลื่อนงาน
4.เพื่อให้เด็กมีศักยภาพและคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุจะเป็นผู้มีสุขภาพดี
5.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจ
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระดับเชาว์ปัญญาดี ส่งผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา
วัตถุประสงค์ -ภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี ครอบคลุม ใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเฝ้าระวังภาวะ การเจริญเติบโต (ชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง แปลผล)
2. กระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่้ากว่าเกณฑ์ และเกินเกณฑ์
3. การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
4. การได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
จากการเยี่ยมเสริมพลังในปี 2563 พบโอกาสในการพัฒนาคือความครอบคลุมในการเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตเด็ก ร้อยละ 77 ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ร้อยละ 90, การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็ก
อายุ 6-12 เดือน, ความรู้และทักษะของบุคลากรสาธารณสุข อสม CFCT ครูผู้ดูแลเด็ก, เครื่องชั่งน้้าหนัก
ที่วัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน, การติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางโภชนาการที่เป็นระบบ รวมทั้ง
การก้ากับติดตามงานของ PMแต่ละระดับ

กิจกรรม

สถานที่
ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ด้าเนินการ
ตัวชี้วัด

นวตกรรม

1.การเตรียมการ
1.1.ก้าหนด PM ด้านโภชนาการ ในระดับ ต้าบล /อ้าเภอ / จังหวัด
1.2 คณะท้างาน -จัดท้าFlow Chart และแนวทางการด้าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการ
-จัดท้าหลักสูตรฟื้นฟูความรู้การด้าเนินงานโภชนาการ
- ยกร่างโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการเพื่อให้ รพ.สต.เสนอของบกองทุนต้าบล
1.3.ก้าหนดห้วงเวลาประเมินภาวะการเจริญเติบโตเด็ก0-5 ปี เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน คือ
- สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
2. การด้าเนินงาน
2.1 ผู้บริหารมอบนโยบายการพัฒนางานโภชนาการ จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมโภชนาการเด็ก ส้าหรับ CFCT หมู่บ้านต้นแบบ อส
ม. ครูในศูนย์เด็ก จนท.รพ.สต./ สสอ./รพ. หลักสูตร 2 วัน
2.3 จัดโปรแกรมการส่งเสริม แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ส้าหรับเด็กโภชนาการต่้ากว่าเกณฑ์ (ผอม
เตี้ย ซีด) โดยเครือข่ายในชุมชนและหน่วยบริการในพื้นที่ (คก.ตักบาตรนมจืด/นม 90 วัน 90 กล่อง)
2.4 ก้ากับ ติดตาม - เยี่ยมติดตาม
- รายงาน HDC ทุกเดือน
2.5 จัดเวทีน้าเสนอผลการด้าเนินงาน รอบ 10 เดือน
2.6 เชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น
ครอบคลุม รพ.สต.ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวม 317 แห่ง
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1.
1.
2.
3.
4.

เด็ก 0-5 ปีได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต ร้อยละ 90
เด็กที่มีภาวะโภชนาการ ผอม ไม่เกินร้อยละ 5
เด็ก 0-5 ปีมีภาวะโภชนาการเตี้ยไม่เกินร้อยละ 10
เด็ก 6 เดือน – 12 เดือน ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ 90
เด็ก 6 เดือน – 5 ปีได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กร้อยละ 90

มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยต้นแบบ อย่างน้อย 2 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ นางจิรนันท์ เวียงนนท์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
มือถือ ๐๘๕ ๖๕๖ ๑๕๘๘
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

4. ผังกากับ โครงการเด็กอายุ 0-5 ปี โภชนาการดี สูงดีสมส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 การเฝ้าระว ังภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก
1. 1 กาหนดให ้สถานบริการทุกแห่งการคัดกรองโลหิตจากโดยการตรวจ Hct ใน
เด็กอายุ 9 เดือนทีม
่ ารับบริการตรวจพัฒนาการ หรือรับวัคซีน พร ้อมให ้การดูแลตาม
แนวทางทีก
่ าหนดไว ้

รพ.
รพ.สต.
ทุกแห่ง

้ ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กสาหรับ
1.2 กาหนดให ้สถานบริการทุกแห่งจัดซือ
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี

รพ.
ทุกแห่ง

1.3 เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ต ้องได ้รับประทานยาวิตามินมินเสริมธาตุเหล็ก
ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครัง้

PM จังหวัด

/

/

/

/

PM อาเภอ

/

/

/

/

/

/

/

/

PM อาเภอ
PM ตาบล

กิจกรรมหล ักที่ 2 การส่งเสริมภาวะการเจริญเติบโต

2.1 อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการเฝ้ าระวังและแก ้ไขปั ญหาโภชนาการสาหรับวิทยากรครูก
หลักสูตร 2 วัน

80 คน

22-23
ธ.ค.-15

2.2 อบรมครูผู ้ดูแลเด็ก ทีม CFCT ผู ้ปกครอง ในการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการ โดย
วิทยากรครู ก หลักสูตร 1 วัน แบ่งออกเป็ น
4 รุน
่
2.3 กาหนดให ้สถานบริการทุกแห่งชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง เด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคน
พร ้อมบันทึกผล ในห ้วงเวลาสัปดาห์ท ี่ 3-4 ของเดือน ธันวาคม มีนาคม มิถน
ุ ายน
และธันวาคม
2.4 จัดทา Care Plan รายบุคคล ครอบครัว ในกลุม
่ เด็ก ผอม เด็กเตีย
้ รูปร่างไม่สม
ส่วน
้ นม 90 วัน 90 กล่อง สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กทีม
2.5 เสนอโครงการเพือ
่ จัดซือ
่ ี
ปั ญหาผอม เตีย
้ และเสริมด ้วยกิจกรรมตักบาตรด ้วยนมจืด นมก ้นบาตร เพือ
่
ช่วยเหลือกลุม
่ เป้ าหมาย

PM จังหวัด

รพ.
รพ.สต.
ทุกแห่ง

วิทยากรครูก.
แต่ละโซน

สัปดาห์ท ี่
3-4

สัปดาห์ท ี่
3-4

สัปดาห์ท ี่
3-4

สัปดาห์ท ี่
3-4

/

/

/

/

/

/

/

2.6 ประเมินโภชนาการ ก่อน และหลัง ของหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กผอม เตีย
้ ทุกราย
ทีก
่ ารได ้รับนม 90 วัน 90 กล่อง ตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนดไว ้
2.7 จัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกับทีม CFCT เช่นการตักบาตรนมจืด การผูกแขน
เด็กทีม
่ ป
ี ั ญหาโภชนาการหรือพัฒนาการล่าช ้าแป็ นลูกฮัก เพือ
่ เกิดความสัมพันธ์
่ ารดูแลเอาใส่ใจ
ทางด ้านจิตใจ อันจะนามาสูก

/

PM จังหวัด
PM ตาบล
PM ตาบล

/

/

/

PM ตาบล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM ตาบล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ

กิจกรรมหล ักที่ 3 การกาก ับ ติดตาม ประเมินผลและถอดบทเรียนเชิดชู
เกียรติ
3.1 ผลการดาเนินงานจากระบบข ้อมูล HDC และUB Sims
(ความคลุมการชัง่ นน.วัดส่วนสูง การรับยาวิตามิยเสริมธาตุเหล็ก การเจาะ Hct
ในเด็กอายุ 9 เดือน )นาเสนอการประชุม กวป.

ทุกเดือน

3.2 รายงานเปรียบเทียบผลของเด็ก0-5 ปี และหญิงตัง้ ครรภ์ ทีไ่ ด ้รับนม 90
วัน 90 กล่อง

ทุก 6 เดือน

3.2 ทีมจังหวัดเยีย
่ มเสริมพลังโดยบูรณาการร่วมกับการติดตามทีม CFCT
ต ้นแบบ
3.3 คณะทางานประเมินคัดเลือกหมูบ
่ ้านหรือชุมชนทีม
่ ก
ี ารส่งเสริมและแก ้ไข
โภชนาการเด็ก ดีเด่น ระดับจังหวัด
3.3 ถอดบทเรียน แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และเชิดชูเกียรติ

25 รพ.สต.
ปี ละ 1 ครัง้
ปี ละ 1 ครัง้

/
ทีม1-5

ทีม6-10

ทีม11-15

ทีม16-20

ทีม21-25

PM จังหวัด

/

PM จังหวัด

/

PM จังหวัด

ประเด็น 5. พัฒนาการเด็กสมวัย
เป้าหมาย
เด็กทุกช่วงวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ พบสงสัยล่าช้าได้รับการส่งต่ออย่างรวดเร็ว
เข้าถึง ครอบคลุม และทันเวลา
วัตถุประสงค์
- เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีการ
เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสมองมีการพัฒนาและสร้างเส้นประสาท สร้างสมองส่วนการมองเห็น
การฟัง การรับภาษา การพูด ความคิดและเชาวน์ปัญญา มีการพัฒนาด้านการคิด การเขียน ความสามารถใน
การรับรู้ในการเรียนรู้ และในการปรับตัวให้เข้า กับสถานการณ์ใหม่ จึงเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เด็ก
ที่มีพัฒนาการสมบูรณ์ ทุกด้านตามวัยเป็นรากฐานที่ดีส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพดี เป็น
เยาวชนและพลเมืองที่ดี มีความฉลาดทาง สติปัญญา (IQ) และอารมณ์ (EQ) มีคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ดี
มีงานทา ลดการพึ่งพิง และไม่ก่ออาชญากรรม จึงเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กจะช่วยให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเฝ้าระวัง
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย สามารถค้นหา
ปัญหาและส่งเสริมแก้ไขตั้งแต่ในระยะแรก อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม จากพ่อแม่ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
ตั้งแต่เริ่มแรกหรือในขณะ อายุยังน้อยซึ่งเป็นช่วงที่สมองยังสามารถปรับตัวและพัฒนาได้ เด็กอาจเสียโอกาส
ที่จะมีพัฒนาการก้าวหน้าให้ได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข
กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการประเมิน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการเด็กทั้ง 2 ด้าน ได้อย่างถูกต้อง
- Health activity เช่น ภาวะโลหิตจาง เตี้ย ผอม อ้วน สมาธิสั้น ฯลฯ
- Social activity เช่น เด็กด้อยโอกาส กลุ่มเปราะปาง ความสัมพันธ์/สถานะครอบครัวฯลฯ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือ/คู่มือ(DSPM)อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบส่งต่อ และระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพบสงสัยล่าช้า
- การส่งต่อไปประเมินที่ รพช.โดยเจ้าหน้าที่ หรือ ทีม CFCT และติดตามมากระตุ้น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการประเมินให้จังหวัดทราบ
4.การติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ EF อาเภอละ 2 แห่ง ตาม
แบบประเมิน EF (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รพช./สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง
1.เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95
2.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า อย่างน้อยร้อยละ 20
3. เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามประเมินซ้า ร้อยละ 90
4. เด็กที่คัดกรองแล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้า ต้องนาส่งเพื่อเข้ารับการกระตุ้นด้วย TEEDA4I
โดย จนท.หรีอทีม CFCT ร้อยละ 100
นางปริตา วรากรโอฬาร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มือถือ ๐๙๙ ๒๖๘ ๘๕๙๙
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

6.ผังกากับ พัฒนาการเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 การจ ัดระบบการติดตามและการเข้าถึงบริการ
TEDA4I สาหร ับเด็กพ ัฒนาการล่าช้า
้ จงแนวทางการติดตามเด็กทีม
1. 1 ทบทวนและชีแ
่ พ
ี ัฒนาการสงสัยล่าช ้าและเด็กที่
มีพัฒนาการล่าช ้า ให ้เข ้าถึงบริการ
- กลุม
่ เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช ้า ต ้องได ้รับการติดตามประเมินซ้าคภายใน 30 วัน
รบทุกราย
-กลุม
่ เด็กพัฒนาการล่าช ้าครัง้ แรกทีค
่ ัดกรอง และล่าช ้าหลังการประเมินซ้า เข ้า
รับการกระตุ ้นพัฒนาการด ้วย TEDA4I ทุกราย

PM อาเภอ
PG เด็ก
ทุกอาเภอ
รวม 80 คน

1.2 กาหนดให ้มีเจ ้าหน ้าที,่ อสม, ทีม CFCT เป็ นผู ้นาส่งเด็กพัฒนาการล่าช ้า
ทัง้ ครัง้ แรกทีต
่ รวจพบและครัง้ ที่ 2 หลังการประเมินซ้า เพือ
่ เข ้ารับการกระตุ ้น
พัฒนาการด ้วย TEDA4I
ทุกราย

รพ.สต.ทุกแห่ง

่ สารร่วมกันระหว่าง ผู ้ผิดชอบงานพัฒนาการ รพ.สต.
1.3 สร ้างช่องทางการสือ
และเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับผิดชอบงานคลินก
ิ กระตุ ้นพัฒนาการโรงพยาบาล เช่นไลน์
โทรศัพย์ ฯลฯ เพือ
่ ติดตามเด็กมารับบริการตามนัด โดยแจ ้งก่อนล่วงหน ้า 2
วัน
กิจกรรมหล ักที่ 2 การส่งเสริมการเล่านิทาน

รพช.และรพ.สต.ใน
เครือข่าย

PM จังหวัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM ตาบล

้ จงการยืมหนังสือนิทาน เพือ
2.1 ออกแบบและชีแ
่ ให ้ผู ้ปกครองเด็กทุกคนได ้นาไป
อ่านให ้เด็กฟั ง ทุกสัปดาห์ หมุนเวียนอย่างต่อเนือ
่ ง ตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนไว ้
่ หนังสือนิทาน
- ดัชนีทะเบียน รายชือ
- แบบฟอร์มการยืมหนังสือ
- ระยะเวลาการยืมและการคืน " ทุกวันจันทร์"

รพ.สต.ทุกแห่ง

2.2 หน่วยบริการทุกแห่งดาเนินการสารวจผู ้ปกครองเด็กกลุม
่ เป้ าหมาย และ
ประชาสัมพันธ์การยืมหนังสือนิทาน และดาเนินการให ้ผู ้ปกครองเด็กกลุม
่ หมาย
เข ้าถึงการยืมหนังสือนิทาน

รพ.สต.ทุกแห่ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM ตาบล

2.3 หน่วยบริการร่วมกับเครือข่ายในชุมชนสนับสนุนหนังสือนิทานและของเล่น
สาหรับลูกหลานของชุมชน

รพ.
รพ.สต.ทุกแห่ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM อาเภอ
PM ตาบล

กิจกรรมหล ักที่ 3 การกาก ับ ติดตาม
3.1 เยีย
่ มเสริมพลัง

25 รพ.สต.

/

3.2 นาเสนอผลการดาเนินงาน

ทุก 3 เดือน

/
/

3.3 กาหนดให ้ MCH Board ระดับจังหวัดและอาเภอ มีวาระในการติดตาม
ความก ้าวหน ้าการดาเนินงาน

ทุก 3 เดือน

PM จังหวัด

/

PM จังหวัด

/
/

/
/

/

PM จังหวัด
PM อาเภอ
MCH Board
จังหวัด
อาเภอ

ประเด็น 6. การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คุณภาพ
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
วัตถุประสงค์ Long Term Care “ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” : หมายถึง การดาเนินงาน
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว
กิจกรรม
1.มีคณะทางานผู้สูงอายุและกาหนดบทบาท ภารกิจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน
ในการวินิจฉัยชุมชนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหลายบุคคล (Care Plan)
2.ชี้แจงผู้บริหารระดับหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการพร้อมค้นหาเชิญชวน
ผู้สูงอายุมีจิตอาสาที่คัดเลือก ตาบล Long Term Care คุณภาพ / ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ/นวัตกรรมดีเด่น
3.ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์
(ADL)
4.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ระบบข้อมูลในโปรแกรม
3 C (ของกรมอนามัย)โปรแกรมLTC (ของ สป.สช.)/การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
(H4U)ระบบการบันทึกการตรวจสุขภาพในโปรแกรมJHCIS ในการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอล
แพลทฟอร์ม และพัฒนาศักยภาพทีม PM/CM ต้นแบบ หลักสูตร 1 วัน
5.ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการประเมินคัดกรองและมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลและ
วางแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan)
6.มีระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกันการดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิงในระดับตาบล ได้แก่
- การดูส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ
- มีมาตรการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันตามสถานการณ์การระบาดและควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
- การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคการจัดการขยะติดเชื้อ ที่เอื้อ
ต่อการดารงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในตาบล ( ประสานภาคีเครือข่าย พมจ./อปท.)
7.มี Care Manager/ ทีมสหวิชาชีพ/หมอครอบครัว/Caregiver อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อผล.
อสม.และแกนนาผู้สูงอายุ ในการดูแลเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
8.มีการประเมินผู้สูงอายุและผู้สงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามกลุ่มศักยภาพตามความสามรถ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันทุกราย 6,9,12 เดือนและมีการรายงานผลการประเมินการเปลี่ยนกลุ่ม
ของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจาก
- กลุ่มติดเตียงมาติดบ้าน
- กลุ่มติดบ้านมาเป็นติดสังคม

9.มีระบบการบันทึกการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care
- รายงานการขึ้นทะเบียน CM/CG/CP
- การรายงานผลประเมินตาบล ตาม 6 องค์ประกอบ/ติดตามประเมินผล
10.ทีมจังหวัด / อาเภอ / ตาบล เยี่ยมเสริมพลังการทางานของCM/CGทุก 3 เดือน
11.ประชุมติดตาทความก้าวหน้าระดับจังหวัดทุก 3 เดือน
12.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล นวัตกรรม ดีเด่นด้านผู้สูงอายุ
ปี 2564
สถานที่
ดาเนินการ
ระยะเวลา

ทุก รพ.สต. ๆ ละ หมู่บ้าน รวม 317 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

-ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามCare plan (ร้อยละ 85)
-ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามCare plan ( ร้อยละ 90 )
- ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ นางสายใจ นิปัจการสุนทร
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

มือถือ ๐๙๒ ๖๖๔ ๔๔๕๙
มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

7. ผังกากับ การพัฒนางานผู ้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 การพ ัฒนา LTC คุณภาพ
้ จงและติดตามการเบิกจ่ายกองทุน LTC ให ้ครอบคลุมทุกกองทุน
1. 1 ชีแ

1.2 ดาเนินการคัดกรองแบบบูรณาการ( ADL,โรคทางNCD,สุขภาพจิต,ภาวะ
่ ม,การพลัดตกหกล ้ม,ตรวจตา, สารวจบ ้านผู ้สูงอายุเพือ
สมองเสือ
่ ลดการหก
ล ้ม, พฤติกรรมพึงประสงค์)
1.3 จัดการอบรมฟื้ นฟูความรู ้สาหรับ CM หลักสูตร 2 วัน แบ่งออกเป็ น 2 รุ่น

238 กองทุน

18-19

ผู ้สูงอายุทก
ุ คน

/

180 คน

22-23
24-25

PM จังหวัด
สปสช.
ศูนย์อนามัยที่ 10

/

PM ตาบล

PM จังหวัด
สปสช.
ศูนย์อนามัยที่ 10

กิจกรรมหล ักที่ 2 .การพ ัฒนากองทุนกายอุปกรณ์สาหร ับผูส
้ ง
ู อายุ
และผูพ
้ ก
ิ ารในชุมชน
2.1 กาหนดพืน
้ ทีเ่ พือ
่ จัดตัง้ กองทุนกายอุปกรณ์สาหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการในชุมชน

อาเภอละ 1 แห่ง

2.2 ประสานงานจัดหาเครือ
่ งมืออุปกรณ์สาหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการ

25 กองทุน

2.3 จัดระบบการยืมเครือ
่ งมืออุปกรณ์สาหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการ

25 กองทุน

30

PM จังหวัด

/
/

/
/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

PMอาเภอ/ตาบล
PM ตาบล

กิจกรรมหล ักที่ 3 การจ ัดสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ป้องก ันการพล ัดตกหกล้ม
3.1 เยีย
่ มสารวจบ ้านผู ้สูงอายุ(บรูณาการไปพร ้อมกับการตรวจคัดกรอง )
3.2 รพ.สต.และภาคีเครือข่าย วางแผนหาแนวทางปรับปรุงสิง่ แวดล ้อมบ ้าน
ผู ้สูงอายุให ้มีความปลอดภัยจากการหกล ้ม
3.3 ปรับปรุงสิง่ แวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกบริเวณบ ้านผู ้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะ
่ งในการพลัดตกหกล ้มโดยกาหนดพืน
เสีย
้ ที่ 1 รพ.สต.1 หมูบ
่ ้าน เป้ าหมายไม่
มีผู ้สูงอายุลน
ื ล ้ม

1 รพ.สต.
1 หมูบ
่ ้าน

PM ตาบล

/
/

1 รพ.สต.
1 หมูบ
่ ้าน

PM ตาบล

/

/

/

/

/

/

/

PM ตาบล

กิจกรรมหล ักที่ 4 การส่งเสริมพฤติกรรมทีพ
่ งึ ประสงค์ในชมรม
ผูส
้ ง
ู อายุ และโรงเรียนผูส
้ ง
ู อายุ
3.1 กาหนดพืน
้ ทีม
่ โี มเดล " กายฟิ ต จิตดี มีออม" อาเภอละ 1 โมเดล โดย
ชมรมผู ้สูงอายุ หรือ โรงเรียนผู ้สูงอายุ หรือกลุม
่ Pre Aging
3.2 กาหนดให ้โมเดลต ้นแบบจัดกิจกรรมออกกาลังกายแบบยืดเหยียดเป็ น
กิจกรรมหลักในการออกกาลังกาย
3.3 สารวจพฤติกรรมพึงประสงค์ในกลุม
่ ผู ้สูงอายุตด
ิ สังคม และส่งเสริม
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นส่วนขาด ปี ละ 1 ครัง้

25 อาเภอ

25 อาเภอ

30

PM จังหวัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PM ตาบล
PM ตาบล

กิจกรรมหล ักที่ 5 การกาก ับ ติดตาม
3.1 เยีย
่ มเสริมพลังกองทุน LTC ทีย
่ ังไม่มก
ี ารเบิกจ่าย

14 กองทุน

3.2 นาเสนอผลการเบิกจ่ายกองทุน LTC ในการประชุม กวป.

ทุก 2 เดือน

3.3 นาเสนอความก ้าวหน ้าการพัฒนาต ้นแบบงานผู ้สูงอายุ ได ้แก่ กองทุน
กายอุปกรณ์, หมูบ
่ ้านต ้นแบบการจัดสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ป้ องกันการหกล ้ม,
โมเดลกายฟิ ต จิตดี มีออม
3.4 จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และเชิดชูเกียรติต ้นแบบดีเด่นงานผู ้สูงอายุ
ระดับจังหวัด

ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

PM จังหวัด
สปสช.เขต10
PM จังหวัด
PM จังหวัด

PM จังหวัด

ประเด็น 7. การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด Pre-term Labor
เป้าหมาย
โรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี
“พัฒนาระบบบริการการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด”
วัตถุประสงค์
การเจ็บครรภ์คลอดที่มีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่าเสมอซึ่งทาให้มีการบางตัวของปากมดลูก
หรือปากมดลูกขยายตัว ตั้งแต่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ถึง 36สัปดาห์ 6 วัน มีลักษณะอาการ ดังนี้
1. มดลูกมีการหดรัดตัวสม่าเสมอ 4 ครั้ง ใน 20 นาที หรือ 8 ครั้ง ใน 60 นาที ร่วมกับมีการ
เปลี่ยนแปลงของปากมดลูกอย่างต่อเนื่อง
2. ปากมดลูกเปิดมากกว่า 1 เซนติเมตรหรือมากกว่า
3. ปากมดลูกบางตัวลงเท่ากับร้อยละ 80 หรือมากกว่า
กิจกรรม
1. โรงพยาบาลทุกแห่งสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี มี
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด(Guideline Preterm Labor)
จังหวัดอุบลฯ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564 เพิ่ม U/S ทางช่องคลอดที่อายุครรภ์ 16-24 wk
ประเมินความยาวของปากมดลูก cervical length(CL)ในรายที่มีประวัติแท้งเป็นอาจิณ เคยคลอด
ก่อนกาหนด
2. มีคณะกรรมการ MCH Board ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนดาเนินงานและติดตาม
ประเมินผล
3. มีการประชุม MCH Board ระดับจังหวัดเพื่อติดตามการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาที่พบ
4. การติดตามข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการดูแลรักษาให้มีคุณภาพและ
เกิดความต่อเนื่อง
5. ลงเยี่ยมประเมินการดาเนินงานและประเมินผล Preterm Labor ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบรายโซน (ลงเยี่ยมประเมินร่วมกับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก)
6. จัดสรรยา ยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก (ถ้าได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร)
proluton depot (960 x 16 x 170 = 2,611,200บาท )หรือ urogestan (200 mg)
(960x20x112= 2,150,400)
7. ให้ทุกโซนในจังหวัดอุบลฯจัดวิชาการเรื่อง Preterm Labor เพื่อพัฒนาความรู้(Knowledge)
และเพิ่มทักษะ(Skill)ของบุคลากรทางการแพทย์
สถานที่
โรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม - กันยายน 2564
ตัวชี้วัด
อัตราการคลอดก่อนกาหนดลดลงจากเดิม 2 % จากฐานข้อมูลปีที่แล้ว
ปี 2563= 953 ราย{8.84%}
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนสกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ มือถือ ๐๘๕ ๔๑๙ ๒๘๙๘
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ หัวหน้ากล่มงานส่งเสริมสุขภาพ
มือถือ ๐๘๙ ๖๒๔ ๙๔๗๕

5. ผังกากับ โครงการป้ องกันการคลอดก่อนกาหนด จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564
กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ต.ค-63

พ.ย-63

ธ.ค-64

ม.ค-64

ก.พ-64

มี.ค-64

เม.ย-64

พ.ค-64

มิ.ย-64

ก.ค-64

ส.ค-64

ก.ย-6

กิจกรรมหล ักที่ 1 การบริหารจ ัดการ
MCH Board
จังหวัด

1. 1 คณะทางาน MCH Board จังหวัด จัดทาแนวทางการป้ องกันการคลอดก่อน
้ ยา
กาหนด รวมทัง้ ประเมินค่าใช ้จ่ายในการจัดซือ

้ จงแนวทางการป้ องกันการคลอด
1.2 จัดประชุม MCH Bord จังหวัด เพือ
่ ชีแ
ก่อนกาหนด เพือ
่ การปฏิบัตใิ นแนวทางเดียวกัน

รพ.
ทุกแห่ง

PM จังหวัด

/

MCH Board
อาเภอเดช
อุดม

รพ.
ทุกแห่ง

/

/

MCH Board
อาเภอทุก
อาเภอ

16 แห่ง

4 แห่ง

4 แห่ง

้ ยา proluton depot หรือ
1.3 รพร.เดชอุดม เป็ นเจ ้าภาพดาเนินการจัดซือ
urogestan พร ้อมจัดสรรให ้รพช.ทุกแห่ง ตามในจัดสรรทีจ
่ ังหวัดกาหนดไว ้

/

กิจกรรมหล ักที่ 2 การจ ัดบริการ
2.1 โรงพยาบาลทุกแห่ง ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทม
ี่ ภ
ี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
(Guideline Preterm Labor) ตาม CPG จังหวัดอุบลฯ ฉบับปรับปรุงปี งบประมาณ
2564 เพิม
่ U/S ทางช่องคลอดทีอ
่ ายุครรภ์ 16-24 wk ประเมินความยาวของปาก
มดลูก cervical length(CL)ในรายทีม
่ ป
ี ระวัตแ
ิ ท ้งเป็ นอาจิณ เคยคลอดก่อนกาหนด

/

/

/

/

4 แห่ง

4 แห่ง

/

/

กิจกรรมหล ักที่ 3 การกาก ับ ติดตามผล

3.1 MCH Board เยีย
่ มเสริมพลัง ติดตามความก ้าวหน ้า รับทราบปั ญหา
อุปสรรค

3.2 สรุปผลการดาเนินงาน

ทุก 6 เดือน

/

MCH Board
จังหวัด

/

MCH Board
จังหวัด

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart

NCD Stroke STEMI ระบบส่งต่อ

Re - Treat ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ, ทุติยภูม,ิ ตติยภูมิ
Goals
What

How

พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
1. พัฒนาStroke fast track
2.พัฒนาการให้ยา rtPA
3.พัฒนา Stroke unit
4.พัฒนาระบบส่งต่อ
5.การพัฒนาบุคลากร
6.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
7.พัฒนาข้อมูล (Data )ผู้ป่วยในชุมชน
8.พัฒนาองค์ความรู้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน
9.พัฒนาช่องทางสื่อสาร ให้ความรู้ สาหรับ หน่วยงาน กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม
1. อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน
2.วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
3.มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน
4.จัดทาทะเบียนผู้ป่วย STROKE
5.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ติดป้ายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์),แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย
6.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล ของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย อย่างทั่วถึง
7.จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล รายงาน ตัวชี้วัดมาตรฐานให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายและรายงานทุกเดือน
9.ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ
Health Literacy
1.พัฒนาการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับประชาชนAlert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
2.จัดทาเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ รพ.สต, อสม., รพ.เครือข่าย และประชาชนทั่วไป
พัฒนาStroke fast track

การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ, ทุติยภูม,ิ ตติยภูมิ
1.ทบทวน CPG ระบบงานสาคัญ
2.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม CPG,ระบบงานต่างๆให้ รพ. ต่างๆรับทราบเช้าใจเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
3.จัดทาเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพดูแลผู้ป่วยSTROKE UBON
4.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน
6.พัฒนาระบบให้คาปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง
7.ทบทวน และวิเคราะห์ อุบัติการณ์ ในผู้ป่วย
8.ติดตามระบบ Fast Track และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เครือข่าย
พัฒนาการให้ยา rtPA
1.จัดทาแนวทางการบริหารยา rtPA
2.ดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชมในโรงพยาบาลแม่ข่ายพร้อมดูแลลูกข่าย
พัฒนา Stroke unit
พัฒนาStroke corner และพัฒนา Stroke unit ให้ได้มาตรฐานและผ่านการประเมิน Stroke unit มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาระบบส่งต่อ
1.พัฒนาการเพิ่มการใช้ระบบการเรียกใช้1669
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย และการส่งต่อ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การพัฒนาบุคลากร
1.พัฒนาศักยภาพแพทย์ ,พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย เช่น อบรมระยะสั้น (5 วัน) Stroke nurse: Basic course, Advance course
และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน)
2. สนับสนุนการศึกษาอบรมและการจัดการความรู้ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์(รพ.สรรพ
สิทธิประสงค์)
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง (HOME WARD,IMC)

การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ, ทุติยภูม,ิ ตติยภูมิ
Where

When

1.ดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชมพร้อมดูแลลูกข่าย ในรพร.เดชอุดม, .รพ. วาริน
2.พัฒนารพ. ตระการพืชผลให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้
3.พัฒนา รพ. 50 พรรษาฯ,รพ. วารินฯ ให้เปิด Stroke unitจานวน 8 เตียง
4.พัฒนา รพ. ตระการให้เปิดStroke corner
รพศ.,รพท.,รพช.ทุกแห่ง ,รพ.สต.ทุกแห่ง
ไตรมาส 1
- รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่สาคัญ,ประชุมคณะกรรมการ
- พัฒนาระบบงานที่สาคัญ เช่น CPG,Flow chart,IMC, ระบบส่งต่อ, ระบบGreen Channel
เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน
1 1.โซน 1,2 เดือน ธันวาคม 2563 ,เมษายน,สิงหาคม 2564
2. โซน 3,4 เดือน ธันวาคม 2563 ,พฤษภาคม,กันยายน 2564
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน
5.1 โซน 1 เดือน ธันวาคม 2563, พฤษภาคม 2564
2 โซน 2 เดือนธันวาคม 2563, มกราคม ,พฤษภาคม 2564
3 โซน3 เดือนธันวาคม 2563, กุมภาพันธ์ ,พฤษภาคม 2564
4 โซน 4 เดือนธันวาคม 2563, มีนาคม ,พฤษภาคม 2564
ไตรมาส 2 – ประชุมวิชาการ,นา CPG, Flow chart ลงสู่การปฏิบัติ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 %
ไตรมาส 3 – ติดตามเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 %
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการทุกระดับ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 %

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาการดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)
พัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิ

อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานผูป้ ่วยกลุม่ เสีย่ ง,กลุม่ ป่วยในชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
อสม./จนท. รพ.สต.ตัง้ Line กลุม่ เสีย่ งเพื่อให้ความรู้และให้คาปรึกษา
อสม.ติดสติก๊ เกอร์ครัวเรือนที่เสีย่ ง
อบรม อสม. จับชีพจรผิดปกติ
ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังและส่งต่อผูป้ ่วย ,จัดระบบส่งต่อในชุมชน
ประสานอบต.สนับสนุนการจัดพาหนะส่งต่อผูป้ ่วยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในชุมชน

ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ

ทบทวน CPG ระบบงานสาคัญและประชุมชี้แจง
กาหนดระยะเวลาส่งต่อผูป้ ่วยใน รพช. ภายใน 2 ชั่วโมง
พัฒนาระบบให้คาปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง/TELEMEDICINE
พัฒนา รพ. แม่ข่ายดาเนินการให้ยา rtPA(ยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดา) ตลอด 24 ชมพร้อมดูแลลูกข่าย
และดาเนินการเปิด Stroke unit
พัฒนารพ. ตระการพืชผลให้สามารถให้ยาละลายลิม่ เลือดและเปิดStroke corner
สนับสนุนให้รพร.เดชอุดม ให้ผ่านการประเมิน Stroke unit มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนให้รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินซ้าครั้งที่ 2 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard
Stroke Center Certification : SSCC) ระดับ 5 ดาว
พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยงาน

สร้างHealth Literacy

ผลิตสือ่ การประชาสัมพันธ์สาหรับประชาชน

ในชุมชน

จัดเวทีเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สร้างสือ่ บุคคลต้นแบบและมีเวทีเผยแพร่

พัฒนาบุคลากร

การพัฒนาฐานข้อมูล

มีการสรรหาแพทย์ไปเรียนNeuro med เพื่อประจา รพ. แม่ข่าย
พัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) ( รพ.วารินฯ,รพ.50 พรรษา,รพ.ตระการฯ)
พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ( กายภาพบาบัด)ในการดูแลผูป้ ่วย
ส่งบุคลากรอบรมระยะสัน้ (5 วัน) Stroke nurse: Basic course, Advance course
พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายรายงานทุกเดือน
,พร้อมชี้แจง

Re - Treat ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ ,ตติยภูมิ
Goals
What

How

1.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
1.พัฒนาข้อมูล (Data )ผู้ป่วยในชุมชน
2.รู้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน
3.พัฒนาช่องทางสื่อสาร ให้ความรู้ สาหรับ หน่วยงาน กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม
4.ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภายะในระยะเวลาที่กาหนด
5.พัฒนาการให้ยา SK (ยาละลายลิ่มเลือด Thrombolytic agent )ตลอด 24 ชม.ทุกโรงพยาบาล
6.พัฒนาSTEMI fast track
7.พัฒนาระบบส่งต่อ
8.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
พัฒนาข้อมูล
1. อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน
2.วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
3.มี LINE Group ของ ประชาชน รวมกลุ่มกันในการสร้างระบบดูแลสุขภาพในชุมชน
4.จัดทาทะเบียนผู้ป่วย STROKE
5.ประชาสัมพันธ์ Stroke Awareness, Stroke Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ (ติดป้ายประชาสัมพันธ์,ติดสติ๊กเกอร์),แผนที่บ้านกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย
6.พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล ของกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย อย่างทั่วถึง
7.จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล รายงาน ตัวชี้วัดมาตรฐาน ให้มีความเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายและรายงานทุกเดือน
8.ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ
พัฒนา Health Literacy
1.พัฒนาการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับประชาชนAlert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
2.จัดทาเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ รพ.สต, อสม., รพ.เครือข่าย และประชาชนทั่วไป
พัฒนาการให้ยา Streptokinase ในผู้ปว่ ย STEMI

การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ ,ตติยภูมิ

Where

พัฒนา รพ. F3 จานวน 3 แห่งให้สามารถให้ยาได้(ผ่านการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน)
พัฒนาSTEMI fast track
1.ทบทวน CPG ระบบงานสาคัญ
2.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม CPG,ระบบงานต่างๆให้ รพ. ต่างๆรับทราบเช้าใจเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
3.จัดทาเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพดูแลผู้ป่วยSTIME UBON
4.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน
5.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน
6.พัฒนาระบบให้คาปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง
7.ทบทวน และวิเคราะห์ อุบัติการณ์ ในผู้ป่วย
8.ติดตามระบบ Fast Track และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เครือข่าย
พัฒนาระบบส่งต่อ
1.พัฒนาการเพิ่มการใช้ระบบการเรียกใช้1669
พัฒนาบุคลากร
1.พัฒนาศักยภาพแพทย์, พยาบาล, สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย เช่น :อบรมระยะสั้น (5 วัน) Cardiovascular nurse: Basic course, Advance
course และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน)
2.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้รพ. ระดับS , M1, F ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
1.พัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง (HOME WARD,IMC)
เป้าหมายพัฒนาเพื่อให้ยา Streptokinase (SK) ได้ ได้แก่
1.รพ. เหล่าเสือโก้ก
2.รพ.นาเยีย
3.รพ.น้าขุ่น
เป้าหมายหลัก รพศ.,รพท.,รพช.ทุกแห่ง

การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ ,ตติยภูมิ
When

เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่งและในชุมชน
ไตรมาส 1
1.รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่สาคัญ,ประชุมคณะกรรมการ
3.พัฒนาระบบงานที่สาคัญ เช่น CPG,Flow chart,IMC, ระบบส่งต่อ, ระบบGreen Channel
4.ประเมินและพัฒนารพ. ระดับ F3 เพื่อสามารถให้ยา Streptokinase (SK) ได้ ได้แก่
4.1.รพ. เหล่าเสือโก้ก เดือน พฤศจิกายน 2563
4.2.รพ.นาเยีย เดือนธันวาคม 2563
4.3.รพ.น้าขุ่น เดือนมกราคม 2564
5.เยี่ยมเสริมพลังรพ. แม่ข่าย ทุก 4 เดือน
6.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล
ไตรมาส 2 – ประชุมวิชาการ,นา CPG,Flow chart ลงสู่การปฏิบัติ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 %
ไตรมาส 3 – ติดตามเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 %พัฒนาระบบบริการ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทุกไตร
มาส
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการทุกระดับ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 %สรุปผลภาพรวม และค้นหาโอกาสพัฒนา

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาระบบ

พัฒนาบุคลากร

การพัฒนา
ฐานข้อมูล

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(STEMI)
ปฐมภูมิ
อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วยในชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
อสม./จนท. รพ.สต.ตั้ง Line กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ความรูแ้ ละให้คาปรึกษา
อสม.ติดสติ๊กเกอร์ครัวเรือนที่เสี่ยง
ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วย ,จัดระบบ
ส่งต่อในชุมชน
ประสานอบต.สนับสนุนการจัดพาหนะส่งต่อผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในชุมชน
ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
ทบทวน CPG /Flow chartระบบงานสาคัญและประชุมชี้แจง
พัฒนาระบบให้คาปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง/TELEMEDICINE
พัฒนา รพ. F3 จานวน 3 แห่งให้สามารถให้ยา SK ได้ (ผ่านการประเมินเพื่อ
ขึ้นทะเบียน)
1.รพ. เหล่าเสือโก้ก 2.รพ.นาเยีย 3.รพ.น้าขุ่น
พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยงาน
สร้างHealth Literacy ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับประชาชน
ในชุมชน
เผยแพร่สื่อช่องทางต่างๆ
สร้างสื่อบุคคลต้นแบบและมีเวทีเผยแพร่
พัฒนาบุคลากร
มีการสรรหาแพทย์ไปเรียน Cardiology เพื่อประจา รพ. แม่ข่าย (รพร.เดชฯ)
พัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดหัวใจ (4 เดือน) ( รพ.วารินฯ,รพ.50
พรรษา,รพ.ตระการฯ)
พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ( กายภาพบาบัด)ในการดูแลผู้ป่วย
ส่งบุคลากรอบรมระยะสั้น (5 วัน) Cardiovascular nurse: Basic course
พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานให้มีความ
เชื่อมโยงทั้งเครือข่ายรายงานทุกเดือน,พร้อมชี้แจง

1. การพัฒนาระบบส่งต่อ
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการดาเนินงานด้านระบบส่งต่อ
เป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี มีระบบบริการที่จัดขึ้น เพื่อให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในการบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

สถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อ และรับการส่งต่อทั้งไปและกลับอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม กับขีดความสามารถของสถาน
บริการสุขภาพนั้นๆ โดยผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ต่อเนื่องในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความ
เชี่ยวชาญระดับสูง (Excellence center )
โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. มีการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อ ซึ่งมี องค์ประกอบ 3 ด้าน
1. Structure
1.1 นโยบายการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อในโรงพยาบาลทุกระดับ และมีผู้รับผิดชอบงานศูนย์ส่งต่อที่ชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
ด้านการส่งต่อผู้ป่วยที่ครอบคลุมการรับส่งต่อ การส่งต่อ การส่งกลับ การรับกลับ การขอรับคาปรึกษาในการรักษา การควบคุมกากับการปฏิบัติการทางด้าน
การแพทย์ทางไกลในระบบส่งต่อ (online Medical Oversight) และการจัดระบบบริการระบบขนส่งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ โดยครอบคลุมการให้บริการทั้งด้าน
ยานพาหนะ ระบบติดตามรถพยาบาล (Ambulance tracking ) เจ้าหน้าที่ดูแลขณะนาส่ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามสิทธิการรักษา
1.2 มีการทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน ,แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
1.3 มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับอาเภอ และการส่งต่อระหว่างประเทศ
1.4 มีการสารวจข้อมูลบุคลากร
2. System
2.1 ระบบส่งต่อ
2.1.1 มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับอาเภอ และการส่งต่อระหว่างประเทศ
2.1.2 ประสานผู้รับผิดชอบระบบ smart refer ในการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งตัวบุคคล (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จาแนกตาม
ระดับความเสี่ยง
2.1.3 สารวจข้อมูลบุคลากร และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อ
2.1.4 พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานศูนย์รับส่งต่อ/งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ

1. การพัฒนาระบบส่งต่อ
2.2.1 ประสานความต้องการจากผู้ใช้โปรแกรม smart refer ในการพัฒนาฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบส่งต่อ
2.2.2 มีการการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งตัวบุคคล (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จาแนกตามระดับความเสี่ยง
2.2.3 มีการขยายการติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ลงสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ
2.2.4 นาข้อมูลการส่งออกจาก Database ของ โปรแกรม Smart Refer มาใช้ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลในการบริการ
2.2.5 มีการพัฒนา พัฒนา Data warehouse เรื่อง Lab , PACs และการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.2.6 มีการพัฒนาระบบข้อมูลในการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ
2.3 พัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์
2.3.1 มีความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ central supply ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี และการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
ระบบ central supply เพื่อทดแทนในส่วนที่ชารุด
2.3.2 พัฒนา ระบบ Internet ความเร็วสูง เพื่อลดปัญหาในการใช้โปรแกรม smart refer
2.3.3 มีการติดตั้งระบบ Ambulance tracking ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและมีการนาระบบ Tele conference มาใช้ในระหว่างในนาส่ง
ต่อผู้ป่วย
2.3.4 มีการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยทุก ๓ ปี และพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยควรได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจ
สายตา และตรวจการได้ยินทุกปี
2.3.5 มีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น เป่าแอลกอฮอล์
2.3.6 รถพยาบาลฉุกเฉิน ควรได้รับการตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กาหนด และมีความพร้อมของอุปกรณ์บนรถ เช่นการติดตั้งระบบ GPS มีประกันภัย
เข็มขัดนิรภัย ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance safety )
2.3.7 มีการติดตามประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุน ระบบ central supply ของรถกู้ชีพ อปท.
3. Services
3.1 Primary
1) พัฒนาระบบคืนข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care
2) ใช้ระบบ Smart Refer เป็น Tools หลักในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

1. การพัฒนาระบบส่งต่อ

สถานที่
ดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

KPIs
ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นย่อย

3.2 Secondary / Tertiary
1) กาหนดนโยบายในการบันทึกข้อมูล ระบบ Smart Refer ในทุกแผนกของโรงพยาบาล
2) มีการบันทึกข้อมูลใน ระบบ Smart Refer เป็นแบบ real time
3) พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care , Intermediate Care
3.3 พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ติดต่อกับต่างประเทศ
3.4 การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป และรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลทุกแห่งมีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเป็นรูปธรรมชัดเจน และ /หรือ โรงพยาบาลขนาดเล็กมีการมอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบงานรับส่งต่อผู้ป่วยชัดเจนแต่ศูนย์รับส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 หน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ได้
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564 มี Module รับ-ส่งข้อมูลครบทั้ง Acute Care , Continuous Care , Intermediate Care , Palliative Care และ
Long Term Care
1. จานวนการส่งต่อนอกเขตลดลง
2.ทุกโรงพยาบาล มีการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อที่มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน
3.จานวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่งต่อผู้ป่วยลดลง

นางปภัสพร

พันธ์จูม

Grantt Chart : Retreat การพัฒนาระบบบริการส่งต่อ (เป้าหมาย รพ. 26 แห่ง )
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1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Data
Based)

1. พัฒนาระบบสารสนเทศการ
ให้บริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยงสถาน
บริการทุกแห่ง (smart refer)

พัฒนาระบบ High speed Internet ของโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระบบ smart refer

2. การพัฒนาระบบบริการ
(System)

1.พัฒนาระบบการส่งต่อ

1.พัฒนาการเพิ่มการใช้ระบบการเรียกใช้1669
2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย และการส่งต่อ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
3.ใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลในเพิ่มการเข้าถึงบริการ,การจัดพาหนะในชุมชนกรณีไม่เพียงพอ ,จัดระบบส่งต่อในชุมชน
4.การวางแผนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (4 หมอ)
5.ประเมินการดาเนินงานทุกไตรมาส
6.เยีย่ มเสริมพลังรพ. แม่ข่าย 1 ครั้งต่อปี

2.กาหนดแนวทางการให้บริการ
รับส่งต่อผู้ป่วยที่ครอบคลุม

7.มีการสรุปผลงานและทบทวนอุบัติการณ์ส่งต่อโดยบูรณาการร่วมกับงาน ER คุณภาพ
1.การรับผู้ป่วยที่ถูกส่งมารักษาต่อ (refer in )
2.การส่งผู้ป่วยที่เกินศักยภาพ/ขาดเครื่องไปรักษาต่อ (refer out )
3.การส่งผู้ป่วยที่มารักษาต่อ กลับไปรักาต้นทาง/ส่งไปรักษาตามสิทธิการรักษา(refer back )
4.การไปรับผู้ป่วยที่ถูกส่งไปรักษาต่อ กลับมารักษาต่อ (refer receive )
5.การให้คาปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วย (consultation )
6.การจัดระบบบริการขนส่งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
7.การจัดระบบการเงิน การคลัง และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายสาหรับการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่ายเขตสุขภาพ
8.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งต่อ

3. การบริหารจัดการองค์กร

1.มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา สายประสานงานอย่างชัดเจน
2.การจัดการระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยและระบบงานที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล
3. ทบทวนข้อมูลการจัดตั้งศูนย์รับส่งต่อของโรงพยาบาลระดับ S ,M1,M2,F2-F3 และให้โรงพยาบาลแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่
มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รับส่งต่อ ในปี ๒๕๖๔

ระยะเวลาดาเนินการ
ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
5.มีเจ้าหน้าที่ประจา/รับผิดชอบ ๒๔ ชั่วโมง
5.1 รพ.ระดับ A / S /M1-M2 มีเจ้าหน้าที่ประจา/รับผิดชอบ ๒๔ ชั่วโมง
5.2รพ.ระดับ F2-F3 มีผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อชัดเจน
6.มีการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด /โซน / อาเภออย่างน้อยทุก ๓ เดือน
7.มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้
8.มีการประเมินผลการดาเนินงานที่ครอบคลุมด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ ด้านผลกระทบอย่างน้อย 2ครั้งต่อปี
9.มีการจัดทาระบบทาเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ระดับโซน
10.มีฐานข้อมูลทรัพยากรที่จาเป็นในการรักษา ข้อตกลงในการใช้ทรัพยากร (แพทย์ เครื่องช่วยหายใจ incubator รถพยาบาล)
ร่วมระหว่างสถานพยาบาล (Resourse sharing )
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 1. การบริหาร

1.มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน
2.มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

2. การพัฒนาบุคลากร

1.ทบทวนข้อมูลพยาบาลวืชาชีพที่รับผิดชอบงานรับส่งต่อที่ ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน,ผ่านการอบรม
การดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง และให้โรงพยาบาลส่งพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ
2. สารวจจานวนบุคลากรสหวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน แยกรายหน่วยบริการ และสรุปรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรมด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชปฏิบัติฉุกเฉิน,ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง และการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
3. ประชาสัมพันธ์ให้พยาบาลที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Short Course)
4.มีแผนการอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการใช้โปรแกรมอิเลกทรอนิคส์ในการรับส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
5. มีแผนการอบรมพนักงานขับรถ (ขึ้นอยูก่ ับฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ทั้งรายใหม่และฟื้นฟูความรู้ ในรายเก่า ให้ผ่านการอบรม
ระยะสั้น ประกอบด้วยเนื้อหา
- ผ่านการอบรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการขับรถพยาบาล
- ผ่านการอบรม First responder

4. การพัฒนาด้านวัสดุครุภัณฑ์ 1. การพัฒนามาตรฐานด้านการ
ตามมาตรฐานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย สื่อสาร

1. ทบทวนข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เช่น
ระบบ High speed Internet ,คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานระบบ Internet,โทรศัพท์ ,วิทยุสื่อสาร และระบบ
Ambulance Tracking
2.มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการรับส่งต่อระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับอาเภอ
3.มีการทบทวนแนวทางการส่งต่อระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับอาเภอ

4. การพัฒนาด้านวัสดุครุภัณฑ์
ตามมาตรฐานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย
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4.มีข้อตกลง/แนวทางปฏิบัติ การขอรับคาปรึกษา การรับส่งต่อผู้ป่วย ระดับจังหวัด ระดับโซน ระดับอาเภอ
- ตามศักยภาพของสถานพยาบาล ,ตามเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และตามสภาพภูมิศาสตร์
5.มีการกาหนดข้อตกลง/แนวทางตาม Clinical Practice Guideline จาแนกตามสาขาของแพทย์ และจาแนกตามปัญหา
ของพื้นที่
6.มีการกาหนดข้อตกลง / แนวทางปฏิบัติการรับส่งต่อในสถานการณ์การส่งต่อตามแนวชายแดน
2. การพัฒนามาตรฐานด้าน
รถพยาบาล

1. สารวจข้อมูลรถตู้สาหรับรับส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันที่มีลักษณะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แยกรายหน่วยบริการ
และสรุปข้อมูลรถตู้สาหรับรับส่งต่อผู้ป่วยที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน
2. กาหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีข้อตกลงการใช้รถพยาบาลอย่างชัดเจน และรถพยาบาลได้รับการตรวจสภาพตามกฎหมาย
กาหนดทุกระยะการใช้งาน ,มีระบบประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร และมีอุปกรณ์อื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้
ขับขี่และผู้โดยสารเช่น เข็มขัดนิรภัย ระบบ GPS และกล้องติดรถนยต์
3. กาหนดให้มีระบบการสื่อสารสารระหว่างรถพยาบาลและศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย
4. มีแผนการพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาล (Ambulance Tracking)
5. กาหนดให้ทุกโรงพยาบาลมีการตรวจสภาพรถพยาบาลและดูแลพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีการกาหนดมาตรฐานสภาพการใช้
งานของรถพยาบาล และมีคู่มือการใช้รถพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ในรถพยาบาล

3. การพัฒนามาตรฐานด้านอุปกรณ์ 1. มีการสารวจและทบทวนข้อมูลอุปกรณ์ในรถพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในรถพยาบาล
จานวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ระบบ ระบายอากาศ พร้อมเครื่องฟอกอากาศ,เครื่องดูดเสมหะ,ท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
ให้ออกซิเจน, O2 Sat ,Infusion pump, AED,เครื่อง DTX , EKG Monitor และเปลผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้
2.มีการสารวจและทบทวนข้อมูลอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ต้องมีในรถพยาบาล ๕ รายการ ประกอบด้วย Ambu bag with
mask , Laryngoscope ,ท่อช่วยหายใจขนาดต่างๆ ,Airway และเครื่องช่วยหายใจ
3.มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Central supply ระหว่างหน่วยงานและจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด
4.ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาอุปกรณ์ Central supply จัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันร่วมกับจังหวัด

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart
ระบบบริการปฐมภูมิ

Re - Treat ระบบบริการปฐมภูมิ
1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Data Based)
Goals
What
How
Where
When
KPIs
PM

มีฐานข้อมูลที่จาเป็นในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และมีความเชื่อมโยงกับระบบทุติยภูมิ
การเชื่อมข้อมูลสถานบริการ ระหว่าง รพ.สต. /PCU/ NPCU/รพ./สสอ.
การคืนข้อมูลสู่ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย
1. อสม.สารวจข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในเขตรับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าที่สารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมในเขตรับผิดชอบ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยงสถานบริการทุกแห่ง (HomeC, Hosp.XP, HI, Mbase,……..)
เป้าหมายหลัก PCU และ NPCU 38 แห่ง
เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่ง
ไตรมาส 1 : สารวจ วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบ
ไตรมาส 2, 3 : พัฒนาระบบบริการ และวิเคราะห์ทุกไตรมาส
ไตรมาส 4 : สรุปผลภาพรวม และค้นหาโอกาสพัฒนา
หน่วยบริการมีฐานข้อมูลที่จาเป็น ร้อยละ 100
ดร.วิชิต พุ่มจันทร์

2. การพัฒนาระบบบริการ (System)
Goals
What
How

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
1. การให้บริการแบบองค์รวมและเชื่อมโยงสู่ระบบทุติยภูมิ(การให้บริการในสถานบริการ และการดูแลต่อเนื่อง)
2. การบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (พชอ./พชต.)
3. การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพ (อาเภอ,ตาบล และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ)
การให้บริการในสถานพยาบาล
จัดระบบการตรวจรักษาเบื้องต้นประกอบด้วย
- การประเมินสภาพผู้รับบริการด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม
-ระบุภาวะสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ
- จัดบริการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับริการโดยคานึงถึงสิทธิผู้รับบริการ (คู่มือ, CPG) ด้วยสหวิชาชีพ ดังนี้
กลุ่มฉุกเฉิน ต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนและส่งต่อโดยระบบที่เหมาะสม (Green Channel)
กลุ่มที่มีอาการซับซ้อน/เรื้อรัง เกินขีดความสามารถที่ต้องขอความช่วยเหลือ (Telemedicine)
กลุ่มอาการ/เจ็บป่วยไม่รุนแรง สามารถให้บริการได้ ภายใต้มาตรฐานตาม CPG
- จัดระบบการให้ข้อมูล/ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัว
- จัดระบบบริหารจัดการด้านยา และการบริบาลเภสัชกรรม
- จัดระบบบริการ LAB
- การวางแผนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (4 หมอ)
การให้บริการนอกสถานบริการ
- ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ: Health Education
- จัดระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยรายบุคคล : HL, ครอบครัว : อสค., อสม., ชุมชน : พชอ., ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
- เพิ่มการเข้าถึงบริการในภาวะวิกฤต (Stroke, STEMI, Sepsis) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- จัดระบบการเฝ้าระวังคุ้มครองภาวะสุขภาพ (การป้องกันความเสี่ยง และจัดการอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ)

การให้บริการต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
- กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการดูแลต่อเนื่อง (Smart Refer, รับแจ้งจากพื้นที่)
- ประเมินภาวะสุขภาพให้ครอบคลุม (INHOMESS, ADL, PPS Score, อื่นๆ)
- จาแนกกลุ่มการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ดังนี้
ระดับ 1 กลุ่มที่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย (กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค) ให้บริการ HL และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระดับ 2 กลุ่มที่การดาเนินของโรคส่งผลต่อการดาเนินชีวิตปกติ ไร้ความสามารถเล็กน้อย ต้องการผู้ดูแลบางส่วน
ระดับ 3 กลุ่มที่มีพยาธิสภาพของโรคที่ทาให้เกิดความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน
- เยี่ยมบ้านและให้บริการตามปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละระดับ
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (ศูนย์ CoC)
- บูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท., พัฒนาสังคมฯ และองค์กรต่างๆ
พัฒนาระบบส่งต่อ
- พัฒนาระบบส่งต่อกรณีที่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล (Green Channel) ดังนี้
1. ส่งต่อโดยแพทย์ หรือพยาบาล ผ่านการปรึกษาแพทย์ทางระบบ Telemedicine
2. จัดช่องทางพิเศษสาหรับรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. แพทย์ประจาหน่วยบริการปฐมภูมิติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบที่โรงพยาบาล และต่อเนื่องที่บ้าน
ระดับจังหวัด
- ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิ (กระบวนงาน)
- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
- สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (คน เงิน ของ)
- กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ระดับอาเภอ
- ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
- จัดให้มีการบริการ PCU/NPCU ทุกอาเภอ

Where
When

- พัฒนา OTOP และกลุ่มเปราะบาง โดยใช้แนวคิด UCCARE
- บูรณาการทัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์ความรู้ ทรัพยากร งบประมาณ
- ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เยี่ยมเสริมพลัง, พัฒนา Role Model)
ระดับตาบล
- พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานติดดาว
- ให้บริการกลุ่มประชาชนโดยทีมสุขภาพ ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ์
2. มารดาและทารกหลังคลอด
3. เด็กปฐมวัย0-5 ปี
4. เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
5. กลุ่มวัยทางาน
6. ผู้สูงอายุ
7. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
8. ผู้ป่วยเรื้อรัง
9. ผู้ป่วยที่ต้องดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์พิเศษติดตัว, ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน,ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน, กลุ่มด้อยโอกาส, ผู้ป่วย
จิตเวช/ติดสารเสพติด, ผู้ที่อวัยวะสูญเสียหน้าที่ เป็นต้น
- ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มโรค
- ให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างสุขภาพ เช่น HE, HL
- คุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพ
เป้าหมายหลัก PCU และ NPCU38 แห่ง
เป้าหมายรอง รพ.สต.ทุกแห่ง
ไตรมาส 1
- รวบรวมฐานข้อมูลผู้รับบริการมีการวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง

KPIs

PM

- การ RegisterFamily/ การวินิจฉัยครอบครัวและชุมชน
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานที่สาคัญ
- พัฒนาระบบงานที่สาคัญ เช่น NCD, LTC, IMC, กลุ่มเปราะบาง, ระบบส่งต่อ (Green Channel)
ไตรมาส 2 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 50 %
ไตรมาส 3 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 80 %
ไตรมาส 4 - หน่วยบริการปฐมภูมิ ดาเนินงานตามแผนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 %
1.ด้านประสิทธิภาพ
- จานวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลลดลง
- ลดระยะเวลารอคอยในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
2.ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
- จานวนตัวชี้วัดด้านบริการ
3. ด้านคุณภาพ
- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4.ด้านการพัฒนาองค์กร
- บุคลากรมีนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย
นางกนกวรรณ กุแก้ว

3. การพัฒนาคุณภาพ (Quality)
Goals
ประชาชนได้รับบริการจากสถานบริการที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
What
รพ.สต.ติดดาว, PCU/NPCU คุณภาพ, พชอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
How
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด
จัดระบบพีเ่ ลี้ยงพัฒนาตามส่วนขาด
รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
พชอ.
ทบทวนคณะกรรมการ
มีการประชุม คกก.พชอ.ทุก 2 เดือน
คัดเลือกประเด็นปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีการดูประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพิ่มเติม (ข้อมูลจาก Data Base)
ประเมินตนเองโดยใช้ UCCARE รายประเด็นก่อนและหลังดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ พชอ. ด้านทักษะในการรวบรวมข้อมูล คิด วิเคราะห์ สรุป และนาเสนอข้อมูล
พชอ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75
PCU&NPCU
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (เกณฑ์กระทรวงฯ จะออกปลายปี)
จัดระบบกากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การขึ้นทะเบียน PCU&NPCU
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกระบวนการ
Where
ในหน่วยบริหารระดับอาเภอ, หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และ รพ.สต.ทุกแห่ง
When
เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564
KPIs
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด
PM
ดร.วิชิต พุ่มจันทร์, นางสาวโสมนัสสา โสคาภา, นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD)
Goals
What
How

Where
When
KPIs
PM

เพิ่มจานวน PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน และประชาชนรู้จัก 3 หมอ
3 หมอ (แพทย์ FM/เจ้าหน้าที่/อสม.) ดูแลประชาชนตามนโยบาย และเพิ่มหมอคนที่ 4 คือ“นสค.” เชื่อมโยงกับ“อสม.”และ “รพ.สต.” เน้น
ประเด็นการดูและรายโรคของแต่ละครอบครัว เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เชื่อมเข้าสู่ LINE GROUP
1. มีการพัฒนาแพทย์ FM และจัดสรรให้แพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม
- IST (วว.) : จัดสรรให้ลงฝึกงานก่อนปฏิบัติงานจริง
- อว.: ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์สอบใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
- Short Course: ส่งแพทย์ GP อบรมหลักสูตรระยะสั้น
- Basic Course: ส่งแพทย์ GP อบรมหลักสูตร Basic Course
- จัดทาระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
2. มีการพัฒนาสหวิชาชีพตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
- พัฒนาสหวิชาชีพตามกรอบ HR Blue Print ตามขั้นต่าที่กาหนด
- พัฒนาสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
3. มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค
- จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หลักสูตรพื้นฐาน/เฉพาะรายโรค
4. มีนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค
- จัดอบรมพัฒนานักสุขภาพครอบครัว (นสค.) หลักสูตรพื้นฐาน/เฉพาะรายโรค
ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ , รพ.สต.ทุกแห่ง และในชุมชน
เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564
PCU/NPCU มีจานวนเพิ่ม และมีคุณภาพ
ประชาชนได้รับบริการจาก 3 หมอ
ดร.วิชิต พุ่มจันทร์, นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา

5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
Goals
What
How

Where
When
KPIs
PM

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการรอบด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและทั่วถึง
1. สสจ. พัฒนาศักยภาพ ครู ก ให้กับบุคลากรสาธารณสุข
2. รพ.สต. พัฒนาศักยภาพ อสม.ครู ก การพัฒนา Health Literacy ตามประเด็น พชอ.
2. รพ.สต. สนับสนุนสื่อสุขภาพ เช่น สื่อ Info graphic คลิปสุขภาพ สติกเกอร์ แผ่นความรู้ บทความสุขภาพ ให้ อสม. เผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
3. รพ.สต.สนับสนุนสื่อความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ ยุวอสม.ในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หน้าเสาธง บอร์ดประชาสัมพันธ์
4. รพ.สต. พัฒนาช่องทางการสื่อสารสุขภาพ เช่น website facebookเพจไลน์กลุ่ม วิทยุชุมชน สื่อชุมชน สื่อบุคคล บุคคลต้นแบบ เป็น
ต้น
5. พัฒนา อสม.และ ยุวอสม. ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ และสามารถสื่อสารสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
6. อสม. และ ยุวอสม. สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในหมู่บ้าน และโรงเรียน ก่อน และหลัง (ก.พ. และ ส.ค.)
หน่วยงานระดับจังหวัด, หน่วยงานระดับอาเภอ และหน่วยงานระดับตาบล
เดือนธันวาคม 2563– กันยายน 2564
ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มขึ้น
นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์

Grantt Chart : Retreat การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (เป้าหมาย PCU&NPCU 38 แห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง)

ประเด็นหลัก
1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Data
Based)
2. การพัฒนาระบบบริการ
(System)

ประเด็นรอง

กิจกรรม

1. วินิจฉัยชุมชน โดย 3 หมอ + 1 ผู้ช่วยหมอ
2. วิเคราะห์และรายงานผลการวินิจฉัยชุมชน
1.การให้บริการในสถานพยาบาล
1. ทบทวน CPG ระบบงานสาคัญ
2. พัฒนาระบบส่งต่อ Green Channel
3. พัฒนาระบบ Telamedicine
2. การให้บริการนอกสถานพยาบาล 1. ดูแลประชาชนโดย 3 หมอ + 1 ผู้ช่วยหมอ (เป้าหมายจากการวินิจฉัยชุมชน)
2. สร้างความตระหนักรู้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
3. กาหนดแผนการดูแลประชาชนตามประเภททีไ่ ด้จากการวินิฉัยชุมชน โดย 3 หมอ + 1
4. ดาเนินการตามตาบลจัดการคุณภาพชีวติ
3. การให้บริการต่อเนือ่ ง
1. จัดทาคู่มือ/แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนือ่ งระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
2. พัฒนาโปรแกรมการลงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนือ่ ง
3. การพัฒนาคุณภาพ (Quality) 1. พชอ.คุณภาพ
1. กาหนดประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้ UCCARE
3. เยี่ยมเสริมพลัง พชอ
4. มหกรรม พชอ.ระดับจังหวัด
2. ตาบลจัดการคุณภาพชีวติ
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จการจัดการตาบลจัดการคุณภาพชีวติ ชนะเลิศปี 2563
2. กาหนดตาบลจัดการคุณภาพชีวติ ต้นแบบ
3. พัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวติ ตามเกณฑ์ทุกตาบล
4. จังหวัดเยี่ยมเสริมพลังตาบลจัดการคุณภาพชีวติ
5. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวติ ปี 2564 ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
3. มาตรฐาน PCU & NPCU
1. กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีจ่ ะเปิดดาเนินการ
2. พัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดดาเนินการ และขึ้นทะเบียน
3. ให้บริการตามเกณฑ์คุณภาพ PCU & NPCU
4. จัดระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์
4. รพ.สต.ติดดาว
1. กาหนดเป้าหมาย และประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
2. ทีมพีเ่ ลี้ยงระดับอาเภอพัฒนา รพ.สต.ตามส่วนขาด (GAP) และประเมินรับรองระดับอาเภอ
3. ทีมประเมินระดับจังหวัดลงพืน้ ทีป่ ระเมิน
4. สสจ.รายงานผลการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
5. มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในเวทีระดับเขต
4. การบริหารและพัฒนา
1. การพัฒนาแพทย์ FM และจัดสรร 1. จัดสรรแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine อย่างน้อยอาเภอละ 1 คน
ทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD) ให้แพทย์ปฏิบัติงานในพืน้ ทีท่ ี่
2. จัดสรรแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Short Course) 2 รุ่น
เหมาะสม
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้แพทย์สอบใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (อว.)
2. การพัฒนาสหวิชาชีพตามแนวคิด 1. จัดสรรพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเข้าอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (FNP) (5 สัปดาห์)
เวชศาสตร์ครอบครัว
2. จัดสรรนักวิชาการสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข" (8 วัน)

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วินิจฉัยชุมชน

30

4. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD)
ประเด็นหลัก

2. การพัฒนาสหวิ
พตามแนวคิด
ประเด็ชาชี
นรอง
เวชศาสตร์ครอบครัว

3. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้าน (อสม.) ดูแลครอบครัว
เฉพาะรายโรค

4. มีผู้ช่วยหมอ/ นักสุขภาพ
ครอบครัว (นสค.) ดูแลตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว

กิจกรรม
3. จัดสรรทันตแพทย์อบรมหลักสูตร "ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)" (4 เดือน) และทัน
ตาภิบาลอบรมหลักสูตร "ทันตาภิบาลเพือ่ บริการสุขภาพปฐมภูมิ" (5 วัน)
4. ส่งเภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตร "เภสัขกรรมปฐมภูมิ : เภสัขกรรมครอบครัวและชุมชน"
5. จัดสรรนักกายภาพบาบัดอบรมหลักสูตร "กายภาพบาบัดชุมชน" (10 วัน)
1. สารวจเป้าหมายอบรม อสม. อสค.
2. จัดทาคู่มือและอบรมให้ความรู้ อสม. อสค. ดูแลครอบครัวเฉพาะรายโรค
3. อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทีม 3 หมอ โดยมีอาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ช่วย
ดู4.แอสม.บั
ลผู้ป่วยเฉพาะโรค
นทึกผลการปฏิบัติงาน อสม.1 พร้อมรวบรวมส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนฯ ทุกเดือน
5. เวทีประชุมประจาเดือน อสม.ตรวจสอบยืนยันผลการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนการ
ดาเนินงานในพืน้ ที่ เพือ่ เตรียมแผนการดูแลผู้ป่วยฯ ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ
รพ.สต. ทุก้ชสถานบริ
าร เป็นพีเ่ ลี้ยงดูแลฯ
1. สารวจเป้ขทุากหมายอบรมผู
่วยหมอก(นสค.)
2. จัดทาคู่มือและอบรมให้ความรู้ นสค.ดูแลเฉพาะรายโรค
3. นสค. ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทีม 3 หมอ
4. นสค.บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรวบรวมส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนฯ ทุกเดือน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart

OVCCA TB

Re-Treat ประเด็น OV/CCA
ประเด็นย่อย __1.การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั ____
Goals
What

How

Where
When
KPIs
PM

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในตาบลเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของ
พยาธิใบไม้ตับสูง และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี จังหวัดอุบลราชธานี พบอัตราความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2559– 2563
เท่ากับร้อยละ 13.01, 9.5, 6.14, 4.60 และ4.19 ตามลาดับ (รายงานการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ: ฐานข้อมูล Isan Cohort ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
ซึ่งมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศประมาณ 3 เท่า (ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 1) และผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
ด้วยวิธีการตรวจอัลต้าซาวด์ ใน ปี 2559-2563 พบว่า มีความผิดปกติของตับและถุงน้าดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ นิ่ว ถุงน้าในตับ เยื่อหุ้มท่อน้าดีหนาผิดปกติ
ก้อนในตับ และก้อนในท่อน้าดี ฯลฯ จานวน 7,080, 7,788 , 5,637, 6,114 และ 8,279 ตามลาดับ และโรคมะเร็งตับและท่อน้าดีในตับเป็นสาเหตุการตายอันดับ
1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อัตราตาย เท่ากับ 16.39 ต่อประชากรแสนคน
สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายมีการดาเนินงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ดังนี้
1.การจัดระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ตาบลละ 905 ราย
2.จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้าจืดดิบ ในพื้นทีดาเนินงานโครงการตาม Road Map ปี พ.ศ. 2559-2568
3.ให้การรักษา (ยา praziquantel) ผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับทุกราย พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ
4.รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน เพื่อสร้างพฤติกรรมการในป้องกัน
การติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
5.โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (E-Book) เพื่อสร้างความรอบรู้
(Health Literacy) ในเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดจนสมาชิกในครอบครอบครัว
6.มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบถของชุมชน ในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในป้อ งกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
7.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS, PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ และนาเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ตาบลในพื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2564 – 2565 จานวน 57 ตาบลๆ ละ 905 ราย
ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายรับการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประเด็นย่อย __2.การติดเชื้อซ้าโรคพยาธิใบไม้ตับ_______
Goals
What
How

Where
When
KPIs
PM

ลดอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ต่ากว่าร้อยละ 1 ภายในปี 2568
จังหวัดอุบลราชธานี พบการติดเชื้อซ้าของโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 4-10 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยตรวจพบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563
1.จัดระบบการตรวจการติดเชื้อซ้าในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว
2.ให้การรักษา และมีกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีเ่ ข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาติดเชื้อซ้าอีก
3.มีการสื่อสารสาธารณะตามบริบถของชุมชน ในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
4.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS, PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ และนาเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ตาบลในพื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2559 – 2563 จานวน 162 ตาบล
ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565
ร้อยละ 100 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้รับการ
ตรวจคัดกรองซ้า
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประเด็นย่อย __3.การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ_______
Goals
What
How

Where
When
KPIs
PM

อปท.ทุกแห่งมีการกาจัดสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลในปี 2566
จังหวัดอุบลราชธานีมีบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล 7 แห่ง มี อปท.ทั้งหมด 238 แห่ง มีรถสูบสิ่งปฏิกูล 61 คันจดทะเบียนถูกต้อง 26 คัน อปท.มีการออกข้อบัญญัติการ
จัดการสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 52 ผลการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ พบร้อยละ 11 ตรวจไข่พยาธิในปลา พบร้อยละ 60 ประชาชนตายด้วยมะเร็งตับและท่อน้าดี
วันละ 2-3 คน
1. เร่งรัดให้มีการก่อสร้างบ่อกาจัดสิ่งปฏิกูล ผ่านกลไก พชอ.
1.1 ส่งเสริมให้ อปท. พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ EHA
1.2 ตรวจเยี่ยมและ Coaching ระดับอาเภอในการขับเคลื่อนผ่านกลไก พชอ.
1.3 จัดหาแบบแปลนบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล
2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลตามที่หรือทางสาธารณะ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และการเฝ้าระวังโดยใช้กระบวนการธรรมนูญสุขภาพ
2.2 ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ทต.บ้านกอก อ.เขื่องใน
3. ส่งเสริมให้ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
3.1 ตรวจสอบการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
3.2 อปท.ออกข้อบัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.3 ดาเนินคดีกับผู้ที่กระทาผิด
อปท. ต้นแบบ ในพื้นที่เสี่ยง การป่วย การตาย อัตราชุกของการตรวจพบไข่พยาธิ และความพร้อมอื่น อาจดาเนินการเองหรือร่วมกับ อปท.ข้างเคียง
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
ทุกอาเภอมีบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่งในปี 2564
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ประเด็นย่อย ____การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดีด้วยการอัลตร้าซาวด์_____
Goals
What

How

Where
When
KPIs
PM

การเสียชีวิตของประชาชนด้วยมะเร็งตับและท่อนาดีลดลง ไม่เกิน 23.5 ต่อแสนประชากร
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของ
พยาธิใบไม้ตับสูง และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี จังหวัดอุบลราชธานี พบอัตราความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2559– 2563
เท่ากับร้อยละ 13.01, 9.5, 6.14, 4.60 และ4.19 ตามลาดับ (รายงานการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ: ฐานข้อมูล Isan Cohort ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
ซึ่งมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศประมาณ 3 เท่า (ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 1) และผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
ด้วยวิธีการตรวจอัลต้าซาวด์ ใน ปี 2559-2563 พบว่า มีความผิดปกติของตับและถุงน้าดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ นิ่ว ถุงน้าในตับ เยื่อหุ้มท่อน้าดีหนาผิดปกติ
ก้อนในตับ และก้อนในท่อน้าดี ฯลฯ จานวน 7,080, 7,788 , 5,637, 6,114 และ 8,279 ตามลาดับ และโรคมะเร็งตับและท่อน้าดีในตับเป็นสาเหตุการตายอันดับ
1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อัตราตาย เท่ากับ 16.39 ต่อประชากรแสนคน
สนับสนุนให้ทุกอาเภอมีการดาเนินงาน ด้านการคัดกรองด้วยอัลตร้าซาวด์ ดังนี้
1.การจัดระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป
2.จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสลด ละ เลิก การบริโภคเมนูปลาน้าจืดดิบ ในพื้นทีดาเนินงานโครงการตาม Road Map ปี พ.ศ. 2559-2568
3.ให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์โดยแพทย์และทีมบุคลากรในหน่วยงานและหากจัดกิจกรรมรณรงค์ขอสนับสนุนแพทย์จากหน่วยบริการอื่น
4.ทุกพื้นที่ รพ/สสอ/รพ.สต./PCU รพ. มีแผนปฏิบติการสอนหรือให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน เพื่อสร้าง
พฤติกรรมการในป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีและให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์
5. จัดระบบการส่งต่อในรายที่พบความผิดปกติภายในระดับแม่ข่าย
6.มีการบันทึกผลการตรวจคัดกรองลงในโปรแกรม ดังนี้
รพ.สต. : โปรแกรม JHCIS, PCU รพ. : โปรแกรม HI, HOSxP ฯลฯ และนาเข้าโปรแกรม R506 ส่งฐานข้อมูลมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ทั้ง 25 อาเภอในจังหวัดอุบลราชธานี
ตุลาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2565
ร้อยละ90 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการอัลตร้าซาวด์และ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสี่ยงที่พบความผิดปกติจากการคัดกรอง
ด้วยอัลตร้าซาวด์ได้รับการส่งต่อ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ระยะเวลาดาเนินการ
ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

ปี งบประมาณ 2564

ปี งบประมาณ 2565

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
้ OV ของ
1. การตรวจคัดกรองพยาธิ การติดเชือ
ใบไม ้ตับ
ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป
ในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมายตาม
Road Map (พท.ใหม่)

-จัดระบบการตรวจคัด
กรอง OV ประชาชนอายุ
15 ปี ขน
ึ้ ไป ตาบลละ 905
ราย
-จัดกิจกรรมรณรงค์และ
สร ้างกระแสลด ละ เลิก
การบริโภคเมนูปลาน้ าจืดดิบ
-ให ้การรักษา (ยา
praziquantel) ผู ้ติดOVทุก
ราย พร ้อมปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
-รพ.สต.ให ้สุขศึกษาตาม
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ สร ้าง
พฤติกรรมการป้ องกันโรค
พยาธิใบไม ้ตับและมะเร็ ง
ท่อน้ าดีในประชาชน
-สนับสนุน/ส่งเสริมให ้
โรงเรียนในพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
มีการจัดการเรียนการสอน
ความรู ้ด ้านการป้ องกันโรค
พยาธิใบไม ้ตับและมะเร็ ง
ท่อน้ าดี (E-Book) เพือ
่
สร ้างความรอบรู ้ (Health
Literacy) ในเด็กและ
เยาวชนรุน
่ ใหม่ตลอดจน
สมาชิกในครอบครอบครัว
่ สารสาธารณะ
-มีการสือ
ตามบริบถของชุมชน ใน
เรือ
่ งการป้ องกันตนเองจาก
โรคพยาธิใบไม ้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี เพือ
่
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการ
ในป้ องกันโรคพยาธิใบไม ้
ตับและมะเร็ งท่อน้ าดี

้ ซ้าโรคพยาธิ
2.การติดเชือ
ใบไม ้ตับ

้ ซ้าของโรค
การติดเชือ
พยาธิใบไม ้ตับ ในระชาชน
่ งอายุ 15 ปี ขน
กลุม
่ เสีย
ึ้ ไป
ทีม
่ ผ
ี ลตรวจ Positive
ในระหว่างปี 59 – 63

3.พัฒนาทักษะ

3.1 พัฒนาศักยภาพนัก
จุลทัศนากร ในรพ.สต.
ตามหลักสูตรของกรม
ควบคุมโรค
3.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม ้
ตับและมะเร็ งท่อน้ าดีใน
โรงเรียน (E-Book)

4.ข ้อมูลการตรวจคัดกรอง

การบันทึกผลการตรวจคัด
กรอง

5.การตัดวงจรพยาธิใบไม ้
ตับ

5.1 ก่อสร ้างบ่อกาจัดสิง่
ปฏิกล
ู

-จัดระบบการตรวจการติด
้ ซ้าในประชาชนกลุม
เชือ
่
่ งอายุ 15 ปี ขน
เสีย
ึ้ ไป ที่
้ พยาธิใบไม ้ตับ
เคยติดเชือ
ทุกราย ในระหว่างปี พ.ศ.
2559 – 2563 และ
สมาชิกทุกคน ในครอบครัว
-ให ้การรักษา และมี
กิจกรรมส่งเสริมการ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมที่
เข ้มข ้นเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้
้ ซ้าอีก
กลับมาติดเชือ
่ สารสาธารณะ
-การสือ
ตามบริบถของชุมชน ใน
เรือ
่ งการป้ องกันตนเองจาก
โรคพยาธิใบไม ้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี เพือ
่
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมการ
ในป้ องกันโรคพยาธิใบไม ้
ตับและมะเร็ งท่อน้ าดี
-จัดอบรมนักจุลทัศนากร
สาหรับบุคลากรในรพ.สต.
(นวก.สธ.,จพง.สธ,
พยาบาล) ให ้ครบทุกตาบล
- จัดอรมหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนโรค
พยาธิใบไม ้ตับและมะเร็ ง
ท่อน้ าดีในโรงเรียน
(E-Book) โดยบูรณาการ
กับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ
-บันทึกผลการตรวจ
*รพ.สต.: JHCIS
*PCU รพ. : HI, HOSxP
และนาเข ้าโปรแกรม R506
-จัดเตรียมข ้อมูล
สถานการณ์มะเร็ งตับและ
ท่อน้ าดี การตรวจอุจจาระ
การทา U/S บ่อบาบัดสิง่
ปฏิกล
ู เพือ
่ เสนอ พชอ.
-เตรียมแบบแปลนบ่อ
บาบัดฯ

-นาเสนอข ้อมูลในเวที
พชอ.ในการประชุมครัง้ ที่ ๑
-กาหนด อปท.เป้ าหมาย
ในการก่อสร ้างบ่อบาบัด
-นาเสนอข ้อมูลในเวทีสภา
อปท.
-หาสถานทีใ่ นการ
ก่อสร ้างและดาเนินการ
ตามขัน
้ ตอน
-ตรวจเยีย
่ ม Coaching
อาเภอ อปท.
-ให ้ความรู ้ประชาชน/แกน
นา
-ร่วมประชาคมหมูบ
่ ้าน
-ก่อสร ้างบ่อบาบัดสิง่ ปฏิกล
ู
5.2การออกข ้อบัญญัต ิ
ท ้องถิน
่
5.3 ระบบการเฝ้ าระวังการ
ทิง้ สิง่ ปฏิกล
ู ในที/่ ทาง
สาธารณะ
1. การตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ตับแล่ะอน้ าดีด ้วยการอัลต
ร ้าซาวด์

่ งอายุ
ประชาชนกลุม
่ เสีย
40 ปี ขน
ึ้ ไป ในพืน
้ ที่ 25
อาเภอ

-สารวจข ้อมูลการออก
ข ้อบัญญัตท
ิ ้องถิน
่ /การ
ปรับปรุง
-พัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง
การทิง้ ในทีห
่ รือทาง
สาธารณะ หรือทีเ่ อกชน
-ดาเนินคดีกบ
ั ผู ้กระทาผิด
-จัดระบบการตรวจคัด
กรอง US ประชาชนกลุม
่
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ประเด็นหลัก วัณโรค
โดยกาหนดรูปแบบการดาเนินงานวัณโรคของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กรอบการดาเนินงาน “STJ TB model อุบลราชธานี”
ประเด็นย่อย 1. การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (Screening)
Goals
What

How

Where
When

เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค ให้ครอบคลุมในประชากรกลุ่มเสี่ยง
1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding)
1.1 การคัดกรองในหมู่บ้านเสี่ยง (หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรคปอด ปี 2563 ≥ 2 รายขึ้นไป และหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในปี 2559 - 2563) กลุ่มเป้าหมาย
คัดกรอง 3 กลุ่มได้แก่ (1.ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี , 2. ผู้ป่วยเบาหวาน ,3. ผูส้ ัมผัสโรคร่วมบ้านผูป้ ่วยวัณโรค ปี 2559-2563 ที่อายุ ≥ 15 ปีขึ้นไป)
1.2 คัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง (1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน, 2. ผู้ติดเชื้อผูป้ ่วยเอดส์, 3. ผู้ต้องขังเรือนจา, 4.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. ผู้ป่วยเบาหวาน (A1C>8), 6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CKD,COPD), 7. ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่มีโรคร่วม (DM,CKD,COPD), 8 ต่างด้าว/คนไทยไร้สิทธิ์)
2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding)
โดยกาหนดโมเดลการคัดกรองวัณโรครายใหม่ (Screening) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (SAP) ดังนี้
1. Searching : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค , 2. Active case finding : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก 3. Passive case finding : การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
แบบตั้งรับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding)
1.1 กาหนดหมู่บ้านเสี่ยง และกาหดนิยามกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจน
1.2 กาหนดระยะเวลาในการคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้านเสี่ยง ภายใน 31 มกราคม 2564 , ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ภายใน 31 มีนาคม 2563
1.3 คัดกรองโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก --> กระบวนการแปรผลเบื้องต้นโดยระบบ AI --> กรณีผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค --> แพทย์อ่านซ้า
กรณีผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค --> ส่งตรวจเสมหะ กรณี ผลเสมหะ (+) ขึน้ ทะเบียนการรักษาวัณโรค กรณี ผลเสมหะ (-) --> ส่งเสมหะตรวจ
Molecular ผล MTB detected ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค
2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding)
2.1 กาหนดนิยามใหม่ ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยบริการ และคลินิกโรคไม่ติดต่อ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น (ไอเรื้อรังเดิม 14 วัน ลดเหลือไอเรื้อรัง
ภายใน 7 วัน , เพิ่ม แหล่งเสี่ยงที่เดินทางประจา เช่น เดินทางรถโดยสารปรับอากาศประจา หรือแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัด)
2.2 ผลการคัดกรอง คะแนน ≥ 3 คะแนน --> ส่งตรวจเสมหะ และ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก กรณี ผลเสมหะ (+) ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค กรณี ผลเสมหะ (-)
และ ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ส่งเสมหะตรวจ Molecular ผล MTB detected ขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรค
ผู้บริการคัดกรองวัณโรคทุกระดับ ( รพศ./รพท./รพช., สสอ., รพ.สต.)
1. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเชิงรุก (Active case finding)
- หมู่บ้านเสี่ยง ภายใน 31 มกราคม 2564 , ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ภายใน 31 มีนาคม 2563
2 .การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบตั้งรับ (Passive case finding) ผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยบริการ (ผู้ป่วยนอก และคลินิกโรคเรื้อรัง ) คัดกรองทุกครั้ง

KPIs
PM

1. หมู่บ้านเสี่ยงผ่านการคัดกรองวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก ร้อยละ 100
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่มเสี่ยง ผ่านการคัดกรองวัณโรคโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก ร้อยละ 90
3. ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค ≥ 88 %
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

ประเด็นย่อย 2. กระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment)
Goals
What
How

ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐาน
ทุกหน่วยบริการ ที่ให้การดูแลผู้ป่วย ( รพศ./รพท./รพช., สสอ., รพ.สต., อปท., ชุมชน, ผูป้ ่วยและญาติ)
โดยกาหนดโมเดลกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (TOR) ดังนี้
1. Treatment : รูปแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค , 2. Observes : เฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุม 3. Report : การส่งต่อและการรายงาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Treatment : รูปแบบกระบวนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยกาหนดการดูแลตามความเสี่ยงของผู้ป่วยวัณโรค ดังนี้
1.1 High risk ดาเนินการดังนี้
1.1.1 กาหนดกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (มีโรคร่วมทุกชนิด, ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีขึ้นไป, HIV, หรือกลุ่มอาการแสดงมีความเสี่ยงตามที่แพทย์ประเมิน)
และกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการขาดยา (เร่ร่อน, ย้ายถิ่น, ติดสารเสพติด, จิตเวช, กลุ่มญาติ/ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา)
1.1.2 ให้ Admitted 5-7 วัน โดยกาหนดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคขณะรับการรักษาผู้ป่วยใน : Standing order (กรณี Admitted รายใหม่,
กรณีแพ้ยา, กรณีภาวะตับอับเสบ, และกรณี Re-visit) พร้อมกาหนดกิจกรรมในแต่ละวันโดยทีมสหวิชาชีพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
1.1.3 ให้ทา Case management ทุกราย โดยตั้ง Line group : High risk TB อาเภอ.................. (นพ.สสจ., ผอ.รพ., สสอ., TB clinic, DTC,ทีมสหวิชาชีพ,
Mr.TB ในพื้นที่)
1.2 Low risk ดาเนินการดังนี้
1.1.1 ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรรักษาวัณโรคนอกเหนือจาก ข้อ 1.1
1.1.2 ให้ Admitted 3-5 วัน โดยกาหนดรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคขณะรับการรักษาผู้ป่วยใน : Standing order (กรณี Admitted รายใหม่,
กรณีแพ้ยา, กรณีภาวะตับอับเสบ, และกรณี Re-visit) พร้อมกาหนดกิจกรรมในแต่ละวันโดยทีมสหวิชาชีพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
2. Observes : เฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุม โดยใช้ระบบกระบวนการ 3 Cs (Client, Care team, Community) และมาตรการ 2-2-2 และการกากับการกินยา
โดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (DOT) กรณีเกินขีดความสามารถ --> Consult แม่ข่าย กรณีเกินขีดความสามารถของแม่ข่าย --> ส่ง Consult รพศ.ผ่านระบบ
E-consult โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามา เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
3. Report : การส่งต่อและการรายงานผล โดยใช้ระบบ TB referral system ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล , และการกากับติดตามโดยโปรแกรมวัณโรคแห่งชาติ NTIP กาหนดการขึ้นทะเบียน ภายใน 3 วันหลังแพทย์วินิจฉัย

Where
When
KPIs

PM

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยทุกระดับ
เมื่อถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคและเข้าสู่กระบวนการรักษา
1. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค QTB ฉบับจังหวัดอุบลราชธานี > 90 %
2. อัตราการรักษาสาเร็จของผู้ป่วยวัณโรควัณโรค ≥ 90 %
3. อัตราการเสียชีวิต ≤ 3 %
4. อัตราการขายยา ≤ 1 %
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

ประเด็นย่อย 3. ทีมดูแลผูป้ ่วยวัณโรค (Join team)
Goals
What
How

ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค / ประชาชนมี health literacy ด้านการควบคุม/ป้องกัน/รักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค / ประชาชนมีความสามารถหรือทักษะ โดยใช้รูปแบบ health literacy ได้แก่ (1.การเข้าถึงบริการ/ข้อมูล, 2. เข้าใจข้อมูลสุขภาพ,
3. โต้ตอบซักถาม, 4. ประเมินตัดสินใจ, 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, 6. สามารถบอกต่อผู้อื่นได้
โดยกาหนดโมเดลทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรค (Join team) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 3 กระบวนการ (JIA) ดังนี้
1. Join team : ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ , 2. Information : ช่องทางและการสื่อสาร, 3. Attitude : การปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Join team : ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กาหนดผู้รับผิดชอบทุกระดับ โดยทุกระดับผ่านการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม
1.2 จัดทา line group TB ชุมชน : ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ( รพ.สต., อสม., ผู้นาชุมชน, ผู้กากับการกินยา)
1.3 ใช้กระบวนการ3 Cs (Client, Care team, Community) และมาตรการ 2-2-2 โดยเน้นกิจกรรมการเสริมพลัง Empowerment
1.4 กาหนดบทบาทหน้าที่ด้าน การกินยาโดยมีพี่เลี้ยง (DOT) โดยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อสม. หรือญาติที่ผ่านการอบรม อสม.ใช้ระบบ Smart อสม.
และติดตามการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษา
2. Information : ช่องทางการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ช่องทางการให้ความรู้และข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
- ข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบ TB Referral system
- ข้อมูลความรู้ด้านการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทาง www.phoubon.in.th : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- ข้อมูลการกากับติดตามการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง ผ่านโปรแกรม NTIP
- ข้อมูลการเฝ้าระวังการขาดยา การเสียชีวิต ผ่านกระบวนการทา case management ผ่าน line group TB ชุมชน
2.2 การกากับติดตามและการประเมินผล (M&E) ผ่านการประชุมประจาเดือนระดาอาเภอ, ประชุม กวป. , ติดตามรายไตรมาส, และประเมินมาตรฐานการ

Where
When
KPIs

PM

ดูแลรักษาวัณโรค QTB ฉบับอุบลราชธานี
3. Attitude : การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางสาธารณสุข ทีมดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ประชาชน และชุมชน โดยใช้กระบวนการ health
literacy โดยมีสื่อที่เหมาะสมในแต่ละระดับ
ทีมดูแลผู้ป่วยวัณโรคทุกระดับ / ประชาชน / ชุมชน
- เมื่อชุมชนมีผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน
- เมื่อประชาชนมีอาการสงสัยในการเจ็บป่วยของตนเอง
1. อัตราการรักษาสาเร็จของผู้ป่วยวัณโรควัณโรค ≥ 90 %
2. อัตราการเสียชีวิต ≤ 3 %
3. อัตราการขายยา ≤ 1 %
4. หมู่บ้านปลอดวัณโรค หรือ หมู่บ้านไม่พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มในขณะทาการรักษา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

ประเด็นหลัก
1.เร่งรัดค้นหาผู้ตดิ เชื้อ
วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้
ครอบคลุม ในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง

ประเด็นรอง

กิจกรรม

1.การคัดกรองในหมู่บ้านเสี่ยง 1. การสารวจกลุ่มเป้าหมาย
(หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรค 2. การคัดกรองโดยการCXR
ปอด ปี 63 ≥ 2 รายขึ้นไป 3. ส่งประมวลผลระบบ AI
และหมู่บ้านที่มผี ู้ป่วยวัณโรค 4. ตรวจ AFB
ดื้อยา ปี 59-63) เป้าหมาย 5. AFB- ส่งตรวจ Molecular
1.1 ผู้สงู อายุ ≥ 65 ปี
6. ขึ้นทะเบียนการรักษา
1.2 ผู้ป่วยเบาหวาน
1.3 ผู้สมั ผัสโรคร่วมบ้าน
ผู้ป่วยวัณโรค ปี 2559-2563
ที่อายุ ≥ 15 ปีขึ้นไป

2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง 8
กลุ่มเสี่ยง
2.1 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
2.2 ผู้ตดิ เชื้อผู้ป่ววยเอดส์
2.3 ผู้ตอ้ งขังเรือนจา
2..4 บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข
2.5 ผู้ป่วยเบาหวาน (A1C>8)
2.6 ผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
(CKD,COPD)
2.7 ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่มโี รค
ร่วม (DM,CKD,COPD)
2.8 ต่างด้าว/คนไทยไร้สิทธิ์

1. การสารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. การคัดกรองโดยการCXR
3. ส่งประมวลผลระบบ AI
4. ตรวจ AFB
5. AFB- ส่งตรวจ Molecular
6. ขึ้นทะเบียนการรรักษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. การคัดกรองวัณโรค
แบบตั้งรับ

2. ลดการเสียชีวติ ในผู้ป่วย
วัณโรคให้เหลือ ≤ 3 %
3. อัตราการขาดยา = 0

1. กาหนดนิยามเพิ่ม
2. การคัดกรองโดยการ CXR และ AFB
3. CXR+และAFB- ส่งตรวจ Molecular
4. ขึ้นทะเบียนการรรักษา

1.ทา Case management 1.กาหนดผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
รายบุคคล
เสียชีวติ (โรคร่วม, ผู้สงู อายุ > 65ปี, กลุ่ม
แพทย์พิจารณา) และกลุ่มเสี่ยงขาดยา
2. ทา Line group High risk
(ทีมรรักษา, ทีม DOT) ส่งต่อโดยระบบ TB
referral system ในการ CareและM&E
3. Admitted ≥ 7 วัน และทา Home
ward อีก 7 วัน
4. ทา empowerment (ผู้ป่วย+ญาติ)
ขณะ Admitted
5. กรณีกลับบ้านให้ทีมชุมชนดูแลใกล้ชดิ
และกากับการกินยาโดยบุคลากรทาง
สาธารณสุขอย่างน้อย 2 - 4 เดือน
6. กรณีผู้ป่วยวัณโรคมีอาการเหนี่อย
อ่อนเพลีย ทานข้าวไม่ได้ให้ Admitted ซ้า
เพื่อหาสาเหตุ
7.กาหนดใช้มาตรการ 3 C หรือ 2-2-2

2. ทา Death case
conference ทุกราย

1. ทบทวนการดูแลและรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคที่เสียชีวติ เพื่อค้นหาสาเหตุ และ
รวบรวมเพื่อใช้อา้ งอิงในการพัฒนาความรู้
เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มอี าการรุนแรง และ
สามารถป้องกันการเสียชีวติ ได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. จัดอบรมบุคลากร
เพื่อป้องกัน ดูแลรักษาและ
ควบคุมวัณโรค

5. ประชาชนมี Health
litterracy

1. แพทย์
2. เภสัชกร
3. คลินิกวัณโรค / ผู้ประสานงงานระดับ
อาเภอ
4. พยาบาล IC

1. การให้ความรู้ การป้องกัน 1. ประสัมพันธ์ดา้ นควารู้ ที่หลากหลาย
การรักษา การควบคุมการ กระจายในคลินิกโรคเรื้อรัง ในการเฝ้า
แพร่กระจายเชื้อในชุมชน ระวังในกลุ่มเสี่ยง
2. เน้นหนักในกลุ่มประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart

Setting โรงเรียน

ประเด็นหลัก โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ฯ (Health Literacy School : HLS ) ปี 2564
ประเด็นย่อย 1. ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS )
Goals

มีต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) อาเภอละ 1 แห่ง

What
How

ประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) อาเภอละ 1 แห่ง
1. พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
2. สร้างทีม PMT ระดับอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
3. อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค)
4. ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
5. บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
6. ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมตาบล
7. ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ เพื่อคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด
8. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS )
โรงเรียนเป้าหมายต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับอาเภอ อาเภอละ 1 แห่ง
ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
-มีการสร้างทีม PMT ระดับอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ไตรมาส 2 -อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน
ซ้าเด็กกลุม่ เสีย่ ง (4 กลุม่ โรค)
-ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
ไตรมาส 2,3 -บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ไตรมาส 3 -ประเมินตนเองตรมเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมตาบล
-ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ เพื่อคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด
ไตรมาส 4 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS )
ต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ อาเภอละ 1 แห่ง
PMT ระดับอาเภอ, คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด

Where
When

KPIs
PM

ประเด็นย่อย 2. การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง
Goals

มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง

What
How

ทุกอาเภอมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง
1. พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ตชด.22, โรงเรียนในสังกัด สพป., โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น) และจัดทาเวทีความร่วมมือผ่าน MOU คณะทางานจังหวัด
3. ทีม PMT ระดับอาเภอ ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค)
5. ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
6. บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
7. ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมตาบล
8. ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ เพื่อคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด

Where
When

โรงเรียนเป้าหมาย 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง
ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรมครูทุกคน, ปฏิทินการดาเนินงาน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
-ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ตชด.22, โรงเรียนในสังกัด สพป., โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น) และจัดทาเวทีความร่วมมือผ่าน MOU
คณะทางานจังหวัด
ไตรมาส 2 -ทีม PMT ระดับอาเภอ ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
-อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน
ซ้าเด็กกลุม่ เสีย่ ง (4 กลุม่ โรค)
-ขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่าน พชอ., คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
ไตรมาส 2,3 -บริการคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ไตรมาส 3 -ประเมินตนเองตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพผ่านโปรแกรมการประเมิน โดยทีมตาบล
-ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ เพื่อคัดและส่งรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯระดับจังหวัด
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน และ รร.ตชด.ทุกแห่ง
ทีมตาบล และ PMT ระดับอาเภอ

KPIs
PM

ประเด็นย่อย 3. บุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน
Goals

มีบุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ

What

ทุกอาเภอมีบุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบใน ครู, นักเรียน ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ

How

1. พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
2. ทีม PMT ระดับอาเภอ พัฒนาทีมครู ข ตามหลักสูตร
3. อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินซ้าเด็ก
กลุ่มเสี่ยง (4 กลุ่มโรค)
4. ประเมินความรอบรู้ Health Literacy ในครูและนักเรียนตามเกณฑ์ โดยทีมตาบล
5. ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ และประเมิน Health Literacy ในครูและนักเรียน
6. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS ) และ
ประเมินความรอบรู้ Health Literacy ในครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบครู, นักเรียน ในต้นแบบโรงเรียนรอบรูด้านสุขภาพ
ไตรมาส 1 -พัฒนาคู่มือการดาเนินงาน, หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการอบรมครูทุกคน โดยคณะทางานระดับจังหวัด
ไตรมาส 2 -ทีม PMT ระดับอาเภอ พัฒนาทีมครู ข ตามหลักสูตร
-อบรมพัฒนาทีมระดับตาบลตามหลักสูตรครู ข , หลักสูตรการสร้าง Health Literacy ให้กับครูทุกคน และบูรณาการอบรมพัฒนาทักษะการประเมิน
ซ้าเด็กกลุม่ เสีย่ ง (4 กลุม่ โรค)
ไตรมาส 3 -ประเมินความรอบรู้ Health Literacy ในครูและนักเรียนตามเกณฑ์ โดยทีมตาบล
ไตรมาส 3 -ทีม PMT ระดับอาเภอประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้ระดับอาเภอ และประเมิน Health Literacy ในครูและนักเรียน
ไตรมาส 4 -คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินรังรองต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS )
และประเมินความรอบรู้ Health Literacy ในครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร Health Literacy : HL ต้นแบบครู, นักเรียน ในต้นแบบโรงเรียนรอบรูด้านสุขภาพ
ทีมตาบล และ PMT ระดับอาเภอ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด

Where
When

KPIs
PM

ประเด็นหลัก
โรงเรียนรอบรู ้ด ้านสุขภาพ ฯ
(Health Literacy School :
HLS ) ปี 2564

ประเด็นรอง

กิจกรรม

1. ต ้นแบบโรงเรียนรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพ (Health Literacy
School : HLS )

1. พัฒนาคูม
่ อ
ื การดาเนินงาน,
หลักสูตรการอบรม และ
หลักสูตรการอบรมครูทก
ุ คน
สร ้าง Health Literacy
2. สร ้างทีม PMT ระดับอาเภอ
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นการดาเนินงาน
3.อบรมพัฒนาทีมระดับ
ตาบลตามหลักสูตรครู ข ,
หลักสูตรการสร ้าง Health
Literacy ให ้กับครูทก
ุ คน
4. ขับเคลือ
่ นการพัฒนางาน
ผ่าน พชอ., คณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียน
5. บริการคัดกรองและตรวจ
สุขภาพนั กเรียนอย่างมี
6. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
อย่างมีคณ
ุ ภาพผ่าน
โปรแกรมการประเมิน
7. ทีม PMT ระดับอาเภอ
ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู ้
ระดับอาเภอ
8. คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนรอบรู ้ด ้านสุขภาพ
ระดับจังหวัด ประเมินรังรอง
ต ้นแบบโรงเรียนรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพ
2. การดาเนินงานอย่าง
1. พัฒนาคูม
่ อ
ื การดาเนินงาน,
ต่อเนื่องในโรงเรียนรอบรู ้ด ้าน หลักสูตรการอบรม และ
สุขภาพ 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน หลักสูตรการอบรมครูทก
ุ คน
และ รร.ตชด.ทุกแห่ง
2. ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย (ตชด.22,
โรงเรียนในสังกัด สพป.,
โรงเรียนในสังกัดท ้องถิน
่ )
และจัดทาเวทีความร่วมมือ
ผ่
3.าน
ทีมMOU
PMT ระดับอาเภอ
ขับเคลือ
่ นและถ่ายทอด
่ ารปฏิบัต ิ
นโยบายสูก
4. อบรมพัฒนาทีมระดับ
ตาบลตามหลักสูตรครู ข ,
หลักสูตรการสร ้าง Health
Literacy ให ้กับครูทก
ุ คน
5. ขับเคลือ
่ นการพัฒนางาน
ผ่าน พชอ., คณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียน
6. บริการคัดกรองและตรวจ
สุขภาพนั กเรียนอย่างมี

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
ปี งบประมาณ 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

7. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
อย่างมีคณ
ุ ภาพผ่าน
โปรแกรมการประเมิน
8. ทีม PMT ระดับอาเภอ
ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู ้
ระดับอาเภอ
3. บุคลากร Health Literacy 1. พัฒนาคูม
่ อ
ื การดาเนินงาน,
: HL ต ้นแบบใน ครู, นั กเรียน หลักสูตรการอบรม และ
หลักสูตรการอบรมครูทก
ุ คน
2. ทีม PMT ระดับอาเภอ
พัฒนาทีมครู ข ตามหลักสูตร
3. อบรมพัฒนาทีมระดับ
ตาบลตามหลักสูตรครู ข ,
หลักสูตรการสร ้าง Health
Literacy ให ้กับครูทก
ุ คน
4. ประเมินความรอบรู ้ Health
Literacy ในครูและนั กเรียน
ตามเกณฑ์
5. ทีม PMT ระดับอาเภอ
ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู ้
ระดับอาเภอ และประเมิน
Health Literacy ในครูและ
นั กเรียน
6. ประเมินรังรองต ้นแบบ
โรงเรียนรอบรู ้ด ้านสุขภาพ
(Health Literacy School :
HLS ) และประเมินความรอบรู ้
Health Literacy ในครูและ
นั กเรียนกลุม
่ เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
ปี งบประมาณ 2565
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart
Digital Transformation, ระบบส่งต่อ,
Intermediate care (IMC)

Re-Treat ประเด็น Digital Transformation
1. Data Governance
เป้าหมาย
กลยุทธ์

โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลของระบบข้อมูลการให้บริการ
- Data Governance คือธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งหมายถึง การกากับดูแลข้อมูล โดยมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูล
การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทาลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการนาไปใช้ โดยให้ความสาคัญทั้งในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี
- มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลHospital accreditation information technology เป็นแนวทางให้โรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรเพื่อ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุข ภาพ ของ สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
แผนงาน/
1. โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. มีการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ ตามหลักการของ HAIT ซึ่งมี 7 องค์ประกอบ
โครงการ/กิจกรรม
1.1 IT Master Plan 1.2 IT Risk Management 1.3 Basic Security Management
1.4 IT Service and Incident Management 1.5 Data Quality Improvement
1.6 System Analysis and Design 1.7 IT Capacity and Competency Management
2. การแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน และการติดตาม ประเมินผล
สถานที่ดาเนินการ โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ทุกแห่ง
ระยะเวลา
Q3 มีการจัดทาแนวทางการพัฒนาทั้ง 7 องค์ประกอบ
ดาเนินการ
KPIs
โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ทุกแห่ง มีผลการประเมินตนเอง และมีแผนการพัฒนาตามแนวทางทั้ง 7 องค์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบ
นายสุพจน์ สุดสี
ประเด็นย่อย

2. People
เป้าหมาย
กลยุทธ์

จังหวัดอุบลราชธานี มี Mobile Application เพื่อใช้ในการคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเอง (Personal Health Record) เพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง
แผนงาน/
1. การพัฒนา Mobile Application การคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้รับบริการ
โครงการ/กิจกรรม 2. ทุกหน่วยบริการ ต้องจัดระบบการลง Consent Form ผู้รับบริการทุกคน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล พ.ศ. 2561
3. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบในทุกสื่อ
สถานที่ดาเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 1 – 4 มีการจัดระบบให้ผู้รับบริการลงลายมือชื่อใน Consent Form
ไตรมาส 2 มีการทดสอบการใช้งาน
ไตรมาส 3 มีการประชาสัมพันธ์
KPIs
มีคนเข้าใช้งาน Application อย่างน้อย 500 คน
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุรชัย ศรีอาราม
เป้าหมาย
กลยุทธ์

ผู้รับบริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสุขภาวะ
ผู้รับบริการได้รับแจ้งผลการตรวจร่างกายที่จาเป็น (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) รวมทั้งได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัว ส่งผลให้เกิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
แผนงาน/
1. จัดทาระบบแจ้งเตือนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน Line bot ไปยังผู้รับบริการ
โครงการ/กิจกรรม 2. กรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยง หรือผิดปกติ ให้มีระบบการแจ้งคาแนะนาการปฏิบัติตัว โดยการใช้เทคโนโลยี AI ในการเรียนรู้ค่าผลการตรวจที่สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตัว
สถานที่ดาเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2 มีการทดสอบการใช้งาน
ไตรมาส 3 มีการประชาสัมพันธ์
KPIs
มีระบบการแจ้งผลการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน Line bot ไปยังผู้รับบริการ และระบบให้คาแนะนาที่เหมาะสม
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุพจน์ สุดสี

3. Hospital Information System (HIS)
เป้าหมาย
กลยุทธ์

จังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1. การพัฒนาระบบ IPD Paperless และการประกาศนโยบาย OPD Paperless
2. การนาเทคโนโลยี Voice User Interface (VUI) มาช่วยในการ Input ข้อมูลการให้บริการ
3. การพัฒนาและการขยายการดาเนินงานระบบการให้คาปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine)
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และ ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
5. ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีการพัฒนาบริการเพื่อลดความแออัด โดยการใช้ระบบคิว เน้นหนักใน 3 บริการ คือแพทย์แผนไทย กายภาพ และทันต กรรม กรณี
Customer Focus ให้จัดช่องทางพิเศษสาหรับกลุ่ม MOPH Chanel และ Green Chanel และให้ทุกหน่วยบริการมีการจัดทาแผนการให้บริการที่ต้องมีแนวคิด
การ LEAN ระบบบริการ
6. พัฒนาระบบแจ้งเตือนการนัด ในกลุ่มตรวจสุขภาพ และกลุ่มรักษาต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับ Primary Care , Secondary Care และ Tertiary Care สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในลักษณะ Individual Data เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ปัญหา การระบุเป้าหมายการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562
แผนงาน/
1. การสร้างทีมพัฒนาระบบ จัดทาคาสั่ง การมอบหมายหน้าที่ PM , SA , Programmer , Report , API , Tester
โครงการ/กิจกรรม 2. การอบรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ภายในทีม การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ
3. การหา User Requirement
4. การพัฒนาระบบ การทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข
สถานที่ดาเนินการ โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. 21 แห่ง ที่ใช้งานระบบ HI
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564 - 2565
KPIs
มีการพัฒนา Module บน Platform VB.Net อย่างน้อย 2 Module/ไตรมาส และสามารถนามาใช้ได้จริง
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย นายสุรชัย ศรีอาราม

4. Smart Refer
เป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี มีระบบสารสนเทศการรับ-ส่งต่อที่เชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับ ผู้ให้บริการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
กลยุทธ์
พัฒนาระบบ Smart Refer ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ User ทุกระดับ
แผนงาน/
1. Structure
โครงการ/กิจกรรม
1.1 นโยบายการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ มี Infrastructure ที่ดี โดยเฉพาะ Internet ความเร็วสูง
2. System
2.1 GIS
2.1.1 พัฒนาระบบระบุตาแหน่งรถ (Ambulance Tracking)
2.1.2 พัฒนาระบบระบุตาแหน่งตัวบุคคล (Emergency , NCD/ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง จาแนกตามระดับความเสี่ยง
2.2 ระบบติดตามการดูแลผู้ป่วยบนรถ ขณะส่งต่อ
2.3 ขยายการติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ลงสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ
2.4 การประเมินคุณภาพการส่งต่อ แยกรายด้าน การสรุปผลการประเมิน คืนข้อมูลให้หน่วยบริการเพื่อการพัฒนา
3. Database :
3.1 Import Data Refer in , Refer recieve to HIS
3.2 Data Center / Data Exchange
1) พัฒนา Data warehouse เรื่อง Lab , PACs
2) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. Services
4.1 Primary
1) พัฒนาระบบคืนข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care
2) ใช้ระบบ Smart Refer เป็น Tools หลักในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
4.2 Secondary / Tertiary
1) พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง ในกลุ่ม Palliative Care , Continuous Care , Intermediate Care
2) ระบบ One Province One Labor Room
สถานที่ดาเนินการ ทุกหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564 ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer ได้
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564 มี Module รับ-ส่งข้อมูลครบทั้ง Acute Care , Continuous Care , Intermediate Care , Palliative Care และ Long
Term Care

KPIs
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย

1. จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ติดตั้งและใช้งานระบบ Smart Refer
2. ทุกโรงพยาบาล มีการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อที่มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
นางจุรีรัตน์ สิงห์คา

5. Smart Office
เป้าหมาย
กลยุทธ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารวัสดุ ครุภัณ ฑ์ ระบบการ
บริหารงบประมาณ ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ระบบสนับสนุนการทางานอื่นๆ
แผนงาน/
1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการ/กิจกรรม
1.1 HRD
1.2 HRM
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคลากร
- โปรแกรมโยกย้าย
- ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล เชื่อมกับฐาน HROPs ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ Upload Document ได้
- ระบบ Tracking อวช.
2. ระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์
1) ระบบ Stock => โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ (บุรีรัมย์) , แผนการเบิก , แผนการจัดซื้อ , การควบคุมกากับการดาเนินงานตามแผน , ระบบ Tracking
ครุภัณฑ์
2) ระบบรายงานการใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใน รพ. => QR Code
3) โปรแกรมบริหารงบลงทุน (ibms.moph.go.th)
4) ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง
- Template รายงานการจัดซื้อ
- Report รายงานการจัดซื้อ
- การเปรียบเทียบราคา
- คุณลักษณะครุภัณฑ์
3. ระบบบริหารงบประมาณ
1) CFO
2) ระบบ Claim
3) โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน (อ.ถาวร)
4. ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (Project Management System)
5. ระบบสนับสนุนอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ ทุกหน่วยบริหาร / หน่วยบริการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564

KPIs
ผู้รับผิดชอบประเด็นย่อย

มีระบบสนับสนุน อย่างน้อย 5 ระบบ
นายเชิดชัย สะดีวงศ์

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

1. การพัฒนาธรรมาภิบาล
ระบบข ้อมูล

1. การพัฒนาคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ ตาม
หลักการ HAIT

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สาหรับผู ้ให ้
และผู ้รับบริการ

1. ผู ้รับบริการ สามารถ
เข ้าถึงข ้อมูลประวัตก
ิ าร
รักษาของตัวเอง
(Personal Health
Record) เพือ
่ ประโยชน์ใน
การรักษาต่อเนื่อง และการ
ดูแลสุขภาพตนเองได ้
อย่างถูกต ้อง

กิจกรรม

1. การแต่งตัง้ คณะทางาน
ขับเคลือ
่ น และ
คณะทางานติดตาม
ประเมินผล
2. การประเมินตนเอง
3. รพ.ทุกแห่ง พัฒนา
คุณภาพระบบสารสน
เทศามหลักการ HAIT
4. การออกดาเนินการ
ประเมินแบบไขว ้ รพ.
1. การพัฒนา Mobile
้
Application เพือ
่ ใชในการ
คืนข ้อมูลสว่ นบุคคลให ้
ผู ้รับบริการ
2. ทุกหน่วยบริการ ต ้อง
จัดระบบการลง Consent
Form ผู ้รับบริการทุกคน
ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด ้วยการ
คุ ้มครองและจัดการข ้อมูล
ด ้านสุขภาพของบุคคล
พ.ศ. 2561
ั พันธ์การ
3. การประชาสม
้
ื่
ใชงานระบบในทุกสอ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

2. ผู ้รับบริการมีความรอบรู ้
ด ้านสุขภาพ (Health
Literacy) โดยเฉพาะการ
ปฏิบต
ั ต
ิ วั ทีเ่ หมาะสมกับสุข
ภาวะ
3. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับ
โรงพยาบาล

กิจกรรม

1. จัดทาระบบแจ ้งเตือน
ผลการตรวจทาง
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และ
คาแนะนาการปฏิบต
ั ต
ิ วั
ผ่าน Line bot ไปยัง
ผู ้รับบริการ
1. จังหวัดอุบลราชธานี มี
1. การพัฒนา HI โดยใช ้
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Tools VB.NET ทดแทน
เพือ
่ การบริหารจัดการ
Tools เดิม (Visual
ฐานข ้อมูลการให ้บริการ
Foxpro) ในทุก Module
ของโรงพยาบาล ทีม
่ ค
ี วาม 2. การพัฒนาและการ
สอดคล ้องกับความ
ขยายการดาเนินงานระบบ
้
ต ้องการของผู ้ใชงาน
และ การให ้คาปรึกษาทางการ
การเปลีย
่ นแปลงของ
แพทย์ทางไกล (Tele
เทคโนโลยี
Medicine) ในทุก รพ.
4. การประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยี Internet of
Thing (IoT) และ ระบบ
ปั ญญาประดิษฐ์ Artificial
Intelligence (AI) มาใช ้
ในการพัฒนานวัตกรรมการ
ให ้บริการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

5. สง่ เสริม/กระตุ ้นให ้มี
การพัฒนาบริการเพือ
่ ลด
ความแออัด โดยการใช ้
ระบบคิว เน ้นหนักใน 3
บริการ คือแพทย์แผนไทย
กายภาพ และทันต กรรม
กรณี Customer Focus
่ งทางพิเศษ
ให ้จัดชอ
สาหรับกลุม
่ MOPH
Chanel และ Green
Chanel และให ้ทุกหน่วย
บริการมีการจัดทาแผนการ
ให ้บริการทีต
่ ้องมีแนวคิด
การ LEAN ระบบบริการ
6. พัฒนาระบบแจ ้งเตือน
การนัด ในกลุม
่ ตรวจ
สุขภาพ และกลุม
่ รักษา
ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

7. สนั บสนุนให ้
ผู ้รับผิดชอบทัง้ ในระดับ
Primary Care ,
Secondary Care และ
Tertiary Care สามารถ
เข ้าถึงฐานข ้อมูลใน
ลักษณะ Individual Data
้
เพือ
่ ใชในการวิ
เคราะห์
ปั ญหา การระบุเป้ าหมาย
การดาเนินงานได ้อย่าง
ถูกต ้อง ภายใต ้ พรบ.
ข ้อมูลข่าวสารสว่ นบุคคล
พ.ศ.2562
1. Structure
4. จังหวัดอุบลราชธานี มี
1. พัฒนาระบบ Smart
ระบบสารสนเทศการรับRefer ให ้มีความ
1.1 นโยบายการจัดตัง้
่
่
ื
สงต่อทีเ่ ชอมโยงหน่วย
สอดคล ้องกับความ
ศูนย์รับ-สง่ ต่อใน
บริการทุกระดับ ผู ้ให ้บริการ ต ้องการของ User ทุกระดับ โรงพยาบาลทุกระดับ
้ นเครือ
สามารถใชเป็
่ งมือ
รวมทัง้ การสนับสนุน
ในการจัดบริการทีถ
่ ก
ู ต ้อง
บุคลากร เครือ
่ งมือ มี
เหมาะสม
Infrastructure ทีด
่ ี
โดยเฉพาะ Internet
ความเร็วสูง
2. System
2.1 GIS
2.1.1 พัฒนาระบบระบุ
ตาแหน่งรถ (Ambulance
Tracking)

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

2.1.2 พัฒนาระบบระบุ
ตาแหน่งตัวบุคคล
(Emergency , NCD/
ผู ้สูงอายุ/กลุม
่ เปราะบาง
ี่ ง
จาแนกตามระดับความเสย
2.2 ระบบติดตามการ
ดูแลผู ้ป่ วยบนรถ ขณะสง่ ต่อ
2.3 ขยายการติดตัง้ และ
้
ใชงานระบบ
Smart Refer
่
ลงสูหน่วยบริการปฐมภูม ิ
2.4 การประเมินคุณภาพ
การสง่ ต่อ แยกรายด ้าน
การสรุปผลการประเมิน คืน
ข ้อมูลให ้หน่วยบริการเพือ
่
การพัฒนา
3. Database :
3.1 Import Data Refer
in , Refer recieve to HIS
3.2 Data Center /
Data Exchange
1) พัฒนา Data
warehouse เรือ
่ ง Lab ,
PACs
2) พัฒนาระบบการ
แลกเปลีย
่ นข ้อมูล

ระยะเวลาดาเนินการ
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ประเด็นรอง

กิจกรรม

4. Services
4.1 Primary
1) พัฒนาระบบคืน
ข ้อมูลเพือ
่ การดูแลรักษา
ต่อเนื่อง ในกลุม
่ Palliative
Care , Continuous Care
้
2) ใชระบบ
Smart
Refer เป็ น Tools หลักใน
การรับ-สง่ ข ้อมูลผู ้ป่ วยเพือ
่
การรักษาต่อเนื่อง
4.2 Secondary /
Tertiary
1) พัฒนาระบบรับ-สง่
ข ้อมูลเพือ
่ การดูแลรักษา
ต่อเนื่อง ในกลุม
่ Palliative
Care , Continuous Care
, Intermediate Care

5. สานั กงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี มี
ระบบสารสนเทศทีช
่ ว่ ยให ้
ิ ธิภาพ
การทางานมีประสท

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การบริหารจัดการ
ข ้อมูลด ้านการบริหาร
จัดการ ประกอบด ้วย ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบการบริหารวัสดุ
ครุภัณฑ์ ระบบการบริหาร
งบประมาณ ระบบการ
บริหารแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ระบบ
สนับสนุนการทางานอืน
่ ๆ

2) ระบบ One
Province One Labor
Room
1. ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล
1.1 HRD
1.2 HRM
1) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ
่ การบริหาร
บุคลากร
- โปรแกรมโยกย ้าย

ระยะเวลาดาเนินการ
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จังหวัดอุบลราชธานี มี
ระบบสารสนเทศทีช
่ ว่ ยให ้
ิ
การทางานมีประสทธิภาพ
ประเด็นหลัก

เพือ
่ การบริหารจัดการ
ข ้อมูลด ้านการบริหาร
จัดการ ประกอบด ้วย ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบการบริ
ประเด็
หารวั
นรอง
สดุ
ครุภัณฑ์ ระบบการบริหาร
งบประมาณ ระบบการ
บริหารแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ระบบ
สนับสนุนการทางานอืน
่ ๆ

กิจกรรม

- ระบบฐานข ้อมูลสว่ น
ื่ มกับฐาน
บุคคล เชอ
HROPs ทีส
่ ามารถปรับปรุง
แก ้ไขข ้อมูลสว่ นตัวได ้
Upload Document ได ้
- ระบบ Tracking อวช.
2. ระบบการบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์
1) ระบบ Stock =>
โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ
(บุรรี ัมย์) , แผนการเบิก ,
ื้ , การ
แผนการจัดซอ
ควบคุมกากับการ
ดาเนินงานตามแผน ,
ระบบ Tracking ครุภัณฑ์
2) ระบบรายงานการใช ้
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใน
รพ. => QR Code
3) โปรแกรมบริหารงบ
ลงทุน (ibms.moph.go.th)
ื้ จัดจ ้าง
4) ระบบการจัดซอ
- Template รายงานการ
ื้
จัดซอ
- Report รายงานการ
ื้
จัดซอ
- การเปรียบเทียบราคา
- คุณลักษณะครุภัณฑ์
3. ระบบบริหารงบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม

1) CFO
2) ระบบ Claim
3) โปรแกรมวิเคราะห์
ต ้นทุน (อ.ถาวร)
4. ระบบการบริหาร
แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ (Project
Management System)
5. ระบบสนับสนุนอืน
่ ๆ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2564
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายละเอียด Re-Treat และ Gantt chart

Human Resource : HR

ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

กิจกรรม
พ.ย.

การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปี 2564

1.โครงการการพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีประจาปี 2564

1.1 ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในหน่วยบริการ และจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงาน
1.3 ติดตามผลการดาเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาฯ
1.4 ประเมินผลการดาเนินงาน

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

แผนปฎิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบตั ริ าชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2564
สอดคล้องแผนงาน/โครงการ
สธ.

โครงการ ปี 2564

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1 โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)

ที่

8,351,405
2,039,165

1 โครงการลดการตาย เพิ่มคุณภาพชีวติ มารดาไทย

20,400

สร.

1

อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยระดับ
อาเภอ

14,400

สร.

2

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85 )

3 ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
4

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการงานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

5

โครงการกากับ ติดตามการดาเนินงาน Fee schedule

9,600

สร.

2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 62 )

ทันตฯ

3

เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลี่ยไม่ตากว่
่ า 100

21,960

ทันตฯ

4

ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 67 )

1,320,000

NCD

7 โครงการ พัฒนาการดาเนินงานปูองกันการจมน้า
เพื่อสนับสนุนให้มีการดาเนินงานตามมาตรการ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker ) ประจาปี 2564

33,300

NCD

8 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนตามนโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

11,700

พร.

5

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 34 ต่อ หญิงอายุ
15-19 ปี พันคน)

6 โครงการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน (6-15ปี ) จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564

9 โครงการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนส่งเสริมสุข
บัญญัติแห่งชาติ

พร.

10 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

23,400

ทันตฯ

11 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ และพัฒนาระบบการ
ให้บริการทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

18,000

ทันตฯ

12 โครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานโรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้าน
สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

33,375

ทันตฯ

13 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดอุบลราชธานี ปี
2564

9,600

สร.

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

11,520

สร.

15 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

11,400

ทันตฯ

7,200

สร.

13,200

สร.

6

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
(ร้อยละ 85 )

18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
บูรณาการและเสริมพลังการดาเนินงานของ CM และ CG

5,760

สร.

7

ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับ
การดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

19 ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี

9,600

สร.

7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
7.2 ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว
Term Care) ในชุมชนผ่120
านเกณฑ์
อยละ
90)ดตั้งคลินิก
7.3 ร้(Long
อยละของโรงพยาบาลขนาด
เตียงขึ้น(ร้ไปมี
การจั

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาเภออนามัยการเจริญพันธุแ์ ละ
คลินิก YFHS ให้คงมาตรฐานและมีความยั่งยืน
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบการดูแล ส่งเสริม
ผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุPM และ CM

20 ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

42,500

สร.

21 โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

13,800

ทันตฯ

22 โครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ
2564
23 ปีโครงการพั
ฒนาศั
กยภาพผู้ดูแลเด็กพิการทางการได้ยินและสื่อ

ผู้สูงอายุ
52,400

ทันตฯ

149,600

NCD

ความหมาย พิการทางสติปญ
ั ญา พิการออทิสติก และแกนนา
เยาวชนจิ
ต
อาสาผู
้
ด
แ
ู
ลคนพิ
ารในชุ
มชนมสร้
จังาหวั
ดอุงบ(Empower)
ลราชธานี โดย
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิกการ
การเสริ
งพลั
130,400
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
มชน จังหวัมดเชิ
อุบงปฎิ
ลราชธานี
25 ในชุ
โครงการประชุ
บตั ิการ การฟื้นฟูสมรรรถภาพคนพิการ โดย งบ CUP / กองทุน
มีชุมชนเป็นฐาน (CBR:Community Base-Rehabilitation For
ตาบล
People with Disability)

NCD
หน่วยบริการ
ทุกแห่ง

26 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในสถานบรืการและบริการ
เชิงรุกในชุมชน ได้แก่ กายภาพบาบัด จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด
กิจกรรมบาบัด การประเมินและแก้ไขการพูด Early Intervention
การฟื้นฟูการเห็น การฟื้นฟูการได้ยิน และ Phenal Block

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง

27 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์และเครื่องช่วย
ความพิการที่เหมาะสมสาหรับคนพิการ

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง

2 โครงการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชากร

28 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรรู้
จังหวัดอุบลราชธานี ในงานกาชาดและงานปีใหม่จงั หวัดอุบลราชธานี

31,500

พร.

29 โครงการประชุมถอดบทเรียนการสื่อสารความเสี่ยงในกรณีวกิ ฤต
กรณีโรคอุบตั ิใหม่และภัยธรรมชาติ ปี 2564

14,400

พร.

30 โครงการภาคีฯ/สื่อมวลชนร่วมใจสร่างเครือข่ายเสริมประสิทธิภาพ
งานสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ

9,750

พร.

20,400

พร.

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3 โครงการการพัฒนาคุณภาพ 32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
ชีวิตระดับอาเภอ (DHB)

1,925,000
1,925,000

พร.

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4 โครงการพัฒนาระบบการ
33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพและตรวจสอบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย
เบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สุขภาพ
(Auditor EMS )

4,042,430
24,000

NCD

34 โครงการฝึกสอนการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานและใช้เครื่อง AED
สาหรับปรtชาชนทั่วไป ตามโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ

33,750

NCD

35 โครงการตอบโต้ภยั พิบตั ิ กรณีเกิดภัยพิบตั ิทั้งในและต่างประเทศ
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญ
เหตุสาหรับชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

218,000
12,000

NCD
NCD

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญ
เหตุสาหรับชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

15,000

NCD

38 โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยใช้ระบบ บัญชาการเหตุการณ์

24,150

NCD

31 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

8

จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ห้า
ล้านครอบครัว)

9

ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่
มีคุณภาพ (ร้อยละ 80)

10 พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวติ กลุ่มเปราะบาง

39 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตอบโต้ภยั พิบตั ิและอุปกรณ์ฝึกซ้อม

50,000

NCD

120,480

NCD

12,350

คร.

12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 60 ) /ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 70 )

9,000

คร.

13 จานวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมฯ

43 โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

522,950

คร.

14 ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดาเนนงานชุมชนวิถีใหม่หา่ งไกล NCDs

44 โครงการเฝูาระวังสอบสวนโรคและพัฒนาทีมระบาดวิทยา

232,600

คร.

15 ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .
ให้สงบภายใน 21-28 วัน

45 โครงการเฝูาระวังสอบสวนโรคและพัฒนาทีมระบาดวิทยา

101,600

คร.

46 โครงการขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

32,400

คร.

47 โครงการกาจัดโรคพิษสุขนัขบ้า

15,650

คร.

2,500

คร.

49 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

72,250

อวล.

50 โครงการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

42,210

อวล.

51 โครงการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

37,950

อวล.

52 โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

2,250

อวล.

53 โครงการพัฒนางานทะเบียนใบอนุญาต และระบบสารสนเทศด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

65,700

คบส.

16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

54 โครงการสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ2564

150,000

คบส.

17 สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

40 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบไร้ร้อยต่อ
5 โครงการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

41 โครงการยุติปญ
ั หาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

42 โครงการปูองกันและควบคุมโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2564

48 โครงการปูองกันโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

11 ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด (ร้อยละ 75)

55 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564

-

คบส.

ร้อยละของ
จังหวัดมี
การ
ขัร้อบยละของ
เคลื่อน
จังหวัดมี
ระบบรับ
ร้อยละของ
จังหวัดมี
การจัดทา

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564

378,600

คบส.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564

33,000

คบส.

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564

35,000

คบส.

56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

239,400

คบส.

57 โครงการพัฒนากระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
เพิ่มประสิทธิภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

84,000

คบส.

58 โครงการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนาเข้า และพัฒนา
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ณ ด่านอาหารและยาช่องเม็ก อุบลราชธานี

475,640

คบส.

59 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อ ฯ...... พิจารณาอนุญาต
เพิ่มประสิทธิภาพ (3) และ (4.4)

1,000,000

คบส.

344,810
44,000

อวล.

18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital (ผ่านเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 80 )

61 โครงการพัฒนางานกฎหมายสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564

85,700

อวล.

19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก)

62 โครงการ 5 ส. และพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน

62,600

อวล.

63 โครงการตรวจสถานประกอบการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ปี 2564

24,000

อวล.

64 โครงการสอบเทียบเครื่องมือและการใช้เครื่องมือ (เครื่องตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมภาคสนาม) ปี 2564

35,800

อวล.

65 โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท.

54,160

อวล.

66 โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี 2564

19,200

อวล.

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7 โครงการบริหารจัดการ
60 โครงการ GREEN&CLEAN Hospital
สิ่งแวดล้อม

67 โครงการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคมลพิษทางอากาศ จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
68 โครงการการอาหารสะอาดริมบาทวิธี (Street Food Good Health
Green ,Green & Health Market)
69 โครงการพัฒนาสภานที่จาหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
8 โครงการพัฒนาระบบ
70 โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
การแพทย์ปฐมภูมิ
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

9 โครงการพัฒนาเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพและ
อสม.

10 โครงการชุมชนสร้างสุข โดย
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

-

อวล.

4,350

อวล.

15,000

อวล.

21,294,824
550,035
17,025

พร.

20 ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิตาม พรบ.

71 โครงการส่งเสริมการถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต. ให้ แก่ อปท.

51,200

ยุทธฯ

21 จานวนประชาชนคนไทยมีหมอครอบครัว 3 คน

72 โครงการประชุมจัดทาแนวทางการดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุ
เคราะห์/พระราชานุเคราะห์ ทุกพระองค์

11,250

ยุทธฯ

76 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

16,200

พร.

4,800

พร.

22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์

64,760

พร.

22.2 ร้อยละของผู้ปวุ ย กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

79 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขมูลฐาน ปี 2564
(ชมรม อสม. จังหวัด)

7,200

พร.

80 โครงการพัฒนาทีมผู้ดูแลระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน บูรณ
การงานปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

7,200

พร.

81 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สาขาทันตสุขภาพ จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564

4,800

ทันตฯ

82 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ หลักสูตรการปฐมพยาบาล
และช่วยปฏิบตั ิการการแพทย์พื้นฐาน

365,600

NCD

73 โครงการพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

19,200

พร.

7,200

พร.

17,400

พร.

77 โครงการพัฒนา อสม.ดีเด่น จ.อุบลราชธานี ปี 64 (จานวน 12 สาขา)
เพื่อเตรียม เข้าร่วมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/
ภาค ปี 2564
78 โครงการเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ เขต/ ภาคฯ
ปีงบประงาน 2564

74 โครงการพัฒนาตาบลจัดการคุณภาพชีวติ บูรณาการธรรมนูญสุขภาพ
75 โครงการบูรณาการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

18,177,249

22 ร้อยละของผู้ปวุ ยกลุ่มเปูาหมายที่ด้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้านที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

23 ร้อยละตาบลเปูาหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวติ

10 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง

11 โครงการพัฒนาระบบบริการ
โรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่ และ
โรคอุบตั ซิ ้า

83 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD,CKD,CA ระดับอาเภอ

18,000

NCD

84 โครงการพัฒนางานโภชนบาบัดผู้ปวุ ย DM,HT,CKD

4,200

NCD

85 โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD&CKD Clinic Plus จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564
86 โครงการชุมชนสุขภาพดีวถิ ีใหม่ ห่างไกลโรค NCD จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564
87 โครงการปฏิบตั ิการลดเค็มในชุมชน

15,600

NCD

41,850

NCD

9,600

NCD

88 โครงการพัฒนาการดาเนินงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564

18,000

NCD

6,000

NCD

1,094,500

คร.

89 โครงการจัดทาสื่อคลิปสั้นในการปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
90 โครงการปูองกันควบคุมวัณโรค

24 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม
24.1อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)
(น้อยกว่าร้อยละ 7)
24.2อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic
Stroke :I60-I62) (น้อยกว่าร้อยละ25)
24.3อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic
Stroke: I63) (น้อยกว่าร้อยละ 5)
24.4อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรกัษาดวยยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลอืดดาภายใน 60 นาที (door to needle
time) (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60)
24.5รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72
ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60)

25 อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
25.1อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 90)
25.2 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปวุ ยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้า(ร้อยละ 90)
26 ระดับความสาเร็จในการจัดการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 อัตราปุวยตายของผู้ปวุ ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
28 โรงพยาบาลระดับ A และ S .ให้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการแพทย์วถิ ี
ใหม่ฯ
29 โรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทาแผนและซ้อม BCP for EID

12 โครงการป้องกันและควบคุม
การดื้อยาต้านจุลชีพและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

91 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ปวุ ยปลอดภัย ลด
ค่าใช้จา่ ย
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานปูองกันควบคุมวัณโรค

50,200

คบส.

141,750

คร.

30 26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU
ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60 ,
RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 40
31 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)

13 โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์

32 ร้อยละการส่งต่อผู้ปวุ ยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10)

14 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

33 อัตราตายทารกแรกเกิด (น้อยกว่า 3.6 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)

15 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care)

92 โครงการประชุม ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ปวุ ย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2564

16 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยฯ

93 โครงการวันภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย ประจาปี 2564

17 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

NCD

34 รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid
ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ (ร้อยละ 45)

26,850

แผนไทย

35 ร้อยละของผู้ปวุ ยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัยรักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ร้อยละ 20.5)

94 โครงการประชุมปฏิบตั ิการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร จังหวัด
อุบลราชธานี
จดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย

8,700

แผนไทย

95 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญา
96 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี
97 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
98 โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 256๔

2,250

แผนไทย

30,950

แผนไทย

23,350
75,040

แผนไทย
แผนไทย

4,369

แผนไทย

16,800

แผนไทย

33,600

NCD

12,350

NCD

99 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดอุบลราชธานี
100 โครงการประชุมการดาเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
101 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตเด็ก และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
และช่
ยเหลื
อเด็กตทีและจิ
่มีปญ
ั ตหาพั
นาการ
ด้วย TEDA4I
102 การประเมิ
การประชุมนเครื
อข่าวยสุ
ขภาพจิ
เวชฒระดั
บอาเภอ

36 ร้อยละของผู้ปวุ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (มากกกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 71)

17 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช
103 ประชุมขับเคลื่อนการดูแลจิตเวชฉุกเฉิน

9,600

NCD

104 โครงการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ รอการจัดสรรงบ
สตรี และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
105 โครงการพัฒนาระบบดูแลเฝูาระวัง
รอการจัดสรรงบ
วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
106 การพัฒนาแก้ไขภาวะวิกฤตฉุกเฉินการฆ่าตัวตาย จังหวัดอุบลราชธานี
3,250

NCD
NCD
NCD

37 33.1อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อประชากร
แสนคน)

18 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ
นารีเวช ศัลยกรรม อายุรก
รรม กุมารเวชกรรม และ
ออร์โธปิดกิ ส์

38 อัตราตายผู้ปวุ ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired (น้อยกว่า ร้อยละ 26)
39 ร้อยละของโรงพยาบาลที มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้
ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

19 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

40 .รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่
กาหนด
40.1 อัตราตายของผู้ปวุ ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI (ไม่เกิน ร้อยละ 8)
40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปวุ ย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่กาหนด (ร้อยละ 60)

20 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

107 โครงการกาจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

656,800

NCD

41 ร้อยละผู้ปวุ ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด

108 โครงการคัดกรองเต้านมด้วยรถเอกซเรย์เต้านม(Mammogram)
เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั จว.อบ.ปี2564

62,900

NCD

37.1 ร้อยละของผู้ปวุ ยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 75)

109 โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

113,220

NCD

37.2 ร้อยละของผู้ปวุ ยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์(มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 75)
37.3 ร้อยละของผู้ปวุ ยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์(มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 60)

21 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไต
22 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

42 ร้อยละของผู้ปวุ ย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 67 )
110 โครงการเพิ่มทักษะการวินิจฉัยและการรักษาผู้ปวุ ยโรคตา และ การ
ดูแลผู้ปวู ยระยะท้ายแบบประคับประคอง จังหวัดอุบลราชธานี ปี
2564

4,400

NCD

111 โครงการลดจานวนคนตาบอดจากโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

7,150

NCD

23 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ
24 โครงการพัฒนาระบบบริการ
บาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด

43 ร้อยละผู้ปวุ ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน(ร้อยละ 85 )

44 อัตราสวนของจานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ต
อจานวนผูปวย เสียชีวติ ในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) (
อัตราส่วน 1.0)
112 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการข้อมูลยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2564
113 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดาเนินงานยาเสพติด
114 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง ในการขับเคลื่อนงานประจาสู่งานวิจยั
จังหวัดอุบลราชธานี
2564
115 โครงการประเมิ
นคุณปีภาพมาตรฐานคลิ
นิคบาบัดรักษายาเสพติด
(Accredit) ปี 2563
116 โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ในระบบสมัครใจและ
ระบบบังคับบาบัด (แบบไม่ควบคุมตัวในโรงพยาบาล) ปี 2564
(อาเภอวางฏี
117 โครงการบ
าบัดกฟืา)้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
Community Based Treatment and Care (CBTx)
118 โครงการเยี่ยมการดาเนินงานคัดกรองตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี 2563
119 โครงการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบาบัดรักษาระบบสมัครใจบาบัด ปี
2563
120 โครงการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2564
121 โครงการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลง
พื้นที่เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ประจาปี 2564
122 โครงการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบ
ประเทศ ประจาปี 2564
123 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนา TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ปี 2564
124 โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน TO BE
NUMBER ONE
125 โครงการ TO BE NUMBER ONE MEETING

29,100

NCD

105,600

NCD
NCD

102,000

NCD

10,059,200

NCD

261,400

NCD

5,880

NCD

408,000

NCD

832,310

NCD

500,000

NCD

1,177,800

NCD

145,760

NCD

203,800

NCD

33,600

NCD

45 ร้อยละของผู้ปวุ ยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 50)

25 โครงการพัฒนาระบบบริการ
ดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care)

126 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE ระดับเพชร
127 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน อาเภอ TO BE NUMBER ONE

156,400

NCD

250,000

NCD

128 โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
129 โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็น
หนึ่ง รุ่นที่ 24 และ รุ่นที2่ 5
130 โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE
IDOL ปี 2564
131 ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 4
ครั้ง
132 ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัด
อุบลราชธานี จานวน 4 ครั้ง
133 ออกตรวจเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่
134 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฏหมาย
135 ดาเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

192,040

NCD

18,600

NCD

327,460

NCD

63,900

NCD

41,400

NCD

128,600

NCD

22,500

NCD

22,500

NCD

136 กิจกรรมรณรงค์วนั สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15,000

NCD

137 กิจกรรมรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่โลก

65,000

NCD

138 ประชุมพัฒนาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
139 ประชุมการประเมินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
140 อบรมแกนนานักเรียน Gen Z Gen Strong

161,000

NCD

18,000

NCD

107,000

NCD

141 อบรมแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่และแอลกอฮอล์ใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
142 ประชุมแนวทางการดาเนินพื้นที่ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
143 โครงการอบรม การขับเคลื่อนระบบการดูผู้ปวุ ยระยะะท้ายแบบ
ประคับประคอง(Palliative Care) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

106,400

NCD

22,500

NCD

-

NCD

26 โครงการพัฒนาระบบบริการ
one day surgery

46 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น
สภาพ ระยะกลางแบบผู้ปวยใน (intermediate bed/ward) (ร้อย
ละ 100)
47 ร้อยละของผู้ปวุ ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ
60)
48 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีฯ

27 โครงการกัญชาทางการแพทย์

49 จานวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการครอบคลุม รพ.สังกัด สธ.และสถานพยาบาลภาคเอกชน
144 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี

43,920

พร.

145 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan

28,100

พร.

146 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

31,200

พร.

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ 147 การประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปวุ ยระหว่างประเทศ ในวิกฤตโควิดการแพทย์ฉกุ เฉินครบวงจร
19 ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวันและแขวงจาปาสัก
และระบบการส่งต่อ

648,280
59,960

ยุทธฯ

50 อัตราการเสียชีวติ ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทงั้ที่ ER และ Admit)

148 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการรับส่งต่อผู้ปวุ ย
149 โครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิการพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อจังหวัด
อุบลราชธานี
150 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์และ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวติ ในระดับอาเภอ

3,840
15,480

พร.
NCD

51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
52 ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

9,000

NCD

151 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตรวจประเมินมาตรฐานรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564

58,600

NCD

152 โครงการยกระดับชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินจากระดับ EMR เป็น BLS รุ่น
ที่ 3

212,000

NCD

153 โครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย จังหวัด
อุบลราชธานี

70,000

NCD

154 โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิ
ระดับชาติ

40,000

NCD

165,000

NCD

155 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับรถพยาบาลปลอดภัย

156 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการหัวหน้างานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
157 โครงการสอบสวนสาเหตุอุบตั ิเหตุจราจรทางถนน
จังหวัดอุบลราชธานี
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
30 โครงการพระราชดาริ
158 โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพื้นที่เฉพาะ

8,400
6,000

NCD
NCD

1,919,260
15,600

ยุทธฯ

159 การพัฒนาระบบการเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมือง
คู่ขนานไทย-ลาว (จังหวัดอุบลราชธานี-แขวงสะหวันนะเขต-แขวง
สาละวัน-แขวงจาปาสัก สปป.ลาว)

256,000

ยุทธฯ

160 พัฒนาช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน
อาเภอชายแดน

350,000

ยุทธฯ

161 พัฒนาศักยภาพบบุคลากรสาธารณสุขเมืองคู่ขนาน ไทย-ลาวในการ
บริหารจัดการระบบเฝูาระวังควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID19 ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี-แขวงสะหวันนะเขขตแขวงสาละวัน-แขวงจาปาสัก

336,000

ยุทธฯ

162 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล

180,000

ยุทธฯ

163 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ด้วยคุณธรรมรักเหนอ
รัก ในระดับศีล 5 ปูองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

115,880

ยุทธฯ

164 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ

499,180

ยุทธฯ

50,000

ยุทธฯ

2,000

พร.

167 โครงการจัดกิจกรรมรับเสด็จฯ ถวายความปลอดภัยด้านการ
รักษาพยาบาลและออกหน่วยปฐมพยาบาลในการให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจพิเศษ

82,000

พร.

168 โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
จังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ปี 2564

15,100

ทันตฯ

169 กิจกรรมรณรงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม

17,500

ทันตฯ

165 การพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
166 โครงการพระราชดาริ ราชทัณฑ์ปนั สุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ด้านการบริการสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจากลางอุบลราชธานี
ปี 2564

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
31 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย์

53 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเปูาหมาย มีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักรท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามกาหนด

54 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตอป)
55 เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร
อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ความงามและ
การแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน
56 สถานกักกันตัวตามที่รัฐกาหนด Z AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

3. ยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

1,425,520

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
32 โครงการผลิตและพัฒนา
170 โครงการประชุมวิชาการประจาเดือนผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์
กาลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

1,425,520
28,800

ยุทธฯ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดอุบลราชธานี
(ประชุม กวป.)

44,400

ยุทธฯ

172 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด (ผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน)

26,400

ยุทธฯ

173

18,000

ยุทธฯ

18,000

ยุทธฯ

6,250

พร.

9,000

ทันตฯ

171

โครงการกลุ่มผู้บริหารสาธารณสุขอาเภอและผู้อานวยการโรงพยาบาล

174 โครงการประชุมกลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
175

โครงการตรวจสุขภาพประจาปีบคุ ลากรสาธารณสุขสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

176 โครงการปฐมนิเทศทันตบุคลากรเข้าใหม่ ปี 2564
177

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางจิตเวช
1.อบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชทั่วไป (PG ทั่วไป)

NCD

178 อบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (PG เด็ก)

NCD

179

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และ
เครือข่ายงานกายภาพบาบัด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

180 โครงการประชุมวิชาการด้านกายภาพบาบัด จังหวัดอุบลราชธานี
181

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพแพทย์
จังหวัดอุบลราชธานี

3,800
15,550

NCD
NCD
บริหารทรัพฯ

57

ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิต
และพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เปูาหมายที่กาหนด (ร้อยละ 5)

182 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

307,600

บริหารทรัพฯ

183

162,000

บริหารทรัพฯ

440,820

บริหารทรัพฯ

หลักสูตรผู้บริหาร

184 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สู่การเป็นข้าราชการที่ดี
185

ประชุมผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ในระดับ
จังหวัด และอาเภอ

186 smart อวช
33 โครงการบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ

34 โครงการ Happy MOPH
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข

187

205

บริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการ

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

24,000

บริหารทรัพฯ

320,900

บริหารทรัพฯ

39,285

4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

3,435,880

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
35 โครงการประเมินคุณธรรม
188 โครงการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
ความโปร่งใส และบริหาร
ความเสี่ยง

1,257,600
85,500

36 โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ

บริหารทรัพฯ

บริหารทรัพฯ

58

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
(ตาแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 3 )

59

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา

60

จานวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ( รพศ./รพท. อย่าง
น้อย 2 แห่ง , รพช./สสอ. ร้อยละ 15)

บริหาร

61 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

189 โครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลโดยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปี 2564

67,260

กลุ่มกฏหมาย

62 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินITA

190 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2564

17,740

กลุ่มกฏหมาย

63 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง

191 โครงการพัฒนางานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี
2564

57,200

ยุทธฯ

64 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ กาหนด (ร้อยละ 95)

192 โครงการประชุมสรุปผลการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 และ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการปี 2565

502,000

ยุทธฯ

193 โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติปี 2563

156,000

ยุทธฯ

194 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และประเมินผลการดาเนินงาน

138,960

ยุทธฯ

195 โครงการประกวดสถานบริการสาธารณสุข (รพช. สสอ. รพ.สต.)

32,400

ยุทธฯ

196 ประชุมสรุปผลการพัฒนาสุขภาพระดับเขต ( ปีงบ 64 จังหวัดอุบล
เป็นเจ้าภาพ)

7,500

ยุทธฯ

197 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
จังหวัดอุบลราชธานี

1,500

พร.

198 การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT)

4,400

ยุทธฯ

199 โครงการประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ

7,200

ยุทธฯ

200 โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขสู่การ
ปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ และ พิธี MOU

63,000

ยุทธฯ

201 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA

45,700

พร.

202 โครงการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

12,300

พร.

7,200

พร.

51,740

พร.

66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ร้อยละ 85)

185,600
9,600

ยุทธฯ

67

203 โครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวนิ ิจฉัย
204 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
(รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 2564

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
37 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 206 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
สารสนเทศ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
แห่งชาติ

65 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.ร้อยละ 100 , รพช.
ร้อยละ 90)

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 85)

38 โครงการ Smart Hospital

207 การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับโรงพยาบาล

85,200

ยุทธฯ

208 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร
ต่างด้าวในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

36,000

ประกันฯ

209 การขยายการดาเนินงานระบบ Smart Refer สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ

26,400

ยุทธฯ

210 การประชุมผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ

211 การอบรมการพัฒนา Line Notification

-

28,400

68 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

ยุทธฯ

68.1ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ.ระดับ A S
M1 M2)

ยุทธฯ

68.2ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ.ระดับ F1
F2 F3)
68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ.นอกสังกัด)
69 จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
39 โครงการลดความเหลื่อมล้า
212 อบรมเชิงปฏิบตั ิการงานลงทะเบียน (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
ของ 3 กองทุน
หน้า / ข้าราชการ / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพคนต่างด้าว /
บุคคลผุ้มีปญ
ั หาสถานะและสิทธิ)

552,040
-

ประกันฯ

70 ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใชบริการผู
ปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
71 ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชนกลาง ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

40 โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

213 โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชี

57,600

บริหาร

214 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้านบริหารให้มีประสิทธิภาพ

225,000

บริหาร

215 โครงการบริหารจัดการกระบวนการจัดหาพัสดุ

160,000

บริหาร

76,400

ประกันฯ

216 การบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ จ.อุบลราชธานี ปี
2564
217 โครงการประชุมนักวิชาการสาธารณสุข

-

ประกันฯ

218 ประชุมทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ตามจ่าย

4,000

ประกันฯ

219 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ

8,640

ประกันฯ

15,900

ประกันฯ

4,500

ประกันฯ

-

ประกันฯ

220 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของ
หน่วยบริการ
221 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลและการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบจิตเวช
การฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และFS ในส่วนของ ANC)
222 โครงการพัฒนาเครือข่ายเวชสถิติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทา
ข้อมูลและการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยสาธารณสุข
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
41 โครงการพัฒนางานวิจัย/
223 การวิจยั ประเมินผลระบบงานสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนาน
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
ไทย ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
สุขภาพและเทคโนโลยี
224 โครงการประชุมทางวิชาการระหว่างจังหวัดคู่ขนาน
ทางการแพทย์

72

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 <
ร้อยละ 4 ,ระดับ 6 < ร้อยละ 6 )

1,417,990
138,840

ยุทธฯ

73 จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอด
การให้บริการด้านสุขภาพ

234,000

ยุทธฯ

74 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)

224,100

พร.

226 โครงการพัฒนาวิชาการและงานวิจยั จังหวัดอุบลราชธานี

99,600

พร.

227 โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10

25,000

พร.

228 โครงการประชุมวิชาการ R2R Thailand

80,000

พร.

207,850

พร.

225 โครงการประชุมวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

229 โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2564
230 โครงการพัฒนางานวิชาการทันตสาธารณสุข ปี 2564
231 โครงการประชุมวิชาการระดับประเทศในเวที NCD Forum 2021
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

3,600

ทันตฯ

405,000

NCD

-

42 โครงการปรับโครงสร้างและ
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

75 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
75.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนากฎหมาย
75.2 ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่
กาหนดของสานักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

แผนงานอื่นๆภารกิจสนับสนุน

22,650
232 โครงการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ
2564
233 บริหารจัดการงบลงทุน งบค่าเสื่อม ประจาปีงบประมาณ 2564

สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. ยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,600

ทันตฯ

19,050

ยุทธฯ
รวม 15 แผนงาน 42โครงการ 75ตัวชี้วัด

8,351,405
21,338,624
1,425,520
3,475,165
34,590,714

