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ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสาเร็จ/ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (น้าหนัก 2.5 คะแนน)
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัด
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
5.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม
9.โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
เชิงปริมาณ
อาเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง
อสม. หมอประจาบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.
หมอประจาบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด

คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผูป้ ่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์เป้าหมาย
2562
2563
2564
2565
2566
70
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี
ประชากร
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดอานาจเจริญ จานวน
คน (เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 3 คน)
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

สูตรคานวณ
ตัวชี้วัด

จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. ซึ่งมีการลงทะเบียน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่นาข้อมูลการสมัครมาบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล อสม. www.thaiphc.net
2. อสม. รายงานผลผ่าน Application “SMART อสม.” ด้วยตนเอง
1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
3.โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
รอบแรก วัดเป็นระดับ 1-5
วัดรอบ 2
A=จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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B=จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
C = A X 100
B
ครอบครัวและผู้ป่วย LTC,CKD,NCD uncontrol มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑ์การให้
คะแนน

วิธีการ
ประเมินผล
เอกสาร
สนับสนุน

ต่ากว่าร้อยละ 60 = 1 คะแนน
61-70 = 2 คะแนน
71-80 = 3 คะแนน
81-90 = 4 คะแนน
91-100 = 5 คะแนน
รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6,12 เดือน )
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 (6 เดือน)
1. อบรม อสม.หมอประจาบ้าน นาร่องหมู่ละ 1 คน ต่อ ผู้ป่วย LTC, CKD, NCD
uncontrol 3 คน = 1 คะแนน
2. พัฒนา อสค. ผู้ป่วย LTC, CKD, NCD uncontrol = 1 คะแนน
3. ทาข้อตกลงกับครอบครัว ผู้ป่วย LTC, CKD, NCD uncontrol = 1 คะแนน
4. อสม.มีฐานข้อมูลผู้ป่วย LTC, CKD, NCD uncontrol /รง.อสม.1 ทุกเดือน= 1 คะแนน
5. เยี่ยม ครอบครัวและผู้ป่วย LTC, CKD, NCD uncontrol = 1 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2 (12 เดือน)
1. อสม. รายงาน อสม.1 ทุกเดือน
2.เยี่ยม ครอบครัวและผู้ป่วย LTC,CKD,NCD uncontrol มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ต่ากว่าร้อยละ 60 =1 คะแนน
61-70= 2 คะแนน
71-80= 3 คะแนน
81-90= 4 คะแนน
91-100=5 คะแนน
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่นาข้อมูลการสมัครมาบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล อสม. www.thaiphc.net
2. อสม. รายงานผลผ่าน Application “SMART อสม.” ด้วยตนเอง
1. คู่มือ แนวทาง หลักสูตร อสม. เป็นหมอประจาบ้าน
2. 2. ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน SMART อสม. , www.อสม.com , Line@SMART อสม.
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รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูล/
ผู้ประสาน
งานตัวชี้วัด

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน http://phc.moph.go.th หรือ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล อสม. หมอประจาบ้าน
www.thaiphc.net
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
หน่วยวัด
2560
2561
2562
ร้อยละของผู้ป่วย
ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอ
ประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
นายทนงศักดิ์ พลอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-4552-3250 ต่อ 304 โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153
E-mail: konpcu@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

หน่วยงาน
ประมวลผล/
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการ นายทนงศักดิ์ พลอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รายงานผลการ โทรศัพท์ท่ที างาน 0-4552-3250 ต่อ 304 โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153
ดาเนินงาน
E-mail: konpcu@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

