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คํานํา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การตรวจ
ราชการตามระเบี ย บนี้ ให้ ดํ า เนิ น การตามแผนการตรวจราชการประจํ า ปี หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง จาก
ผู้บังคับบัญชา ให้จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี รวมทั้งกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจ
ราชการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เพื่อการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการกําหนดไว้
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและสํานักตรวจและประเมินผล จึงได้จัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) จํานวน 5 คณะ ดังนี้
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการ
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัยตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการปรับระบบการตรวจราชการ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการกํากับ ติดตาม
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดําเนินไปตามเป้าหมายที่กําหนด
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
สํานักตรวจและประเมินผลและสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพ เจ้าหน้าที่สํานักตรวจและประเมินผล รวมทั้งกองแผนงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของทุกกรม/
กอง/สํานัก ตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ และคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงด้วยดี
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- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1826/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 5 คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2266/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท าหน้ า ที่ ต รวจราชการและนิ เ ทศงาน ประจ าเขตสุ ข ภาพที่ 1-12
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2268/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระสานงานส่ ว นภู มิ ภ าค การตรวจราชการแบบบู ร ณาการร่ ว มกั บ
สานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คณะ 5 )
 ทาเนียบผู้ประสานงาน
- ท าเนี ย บส านั ก ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข และส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ทาเนียบผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทา
บรรณาธิการ
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “ การตรวจราชการ ”
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
กาหนดไว้ว่า“การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปีหรือตามที่ได้รับ
คาสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของ
กระทรวงโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของ
หน่วยงาน”
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมือ งที่ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน
โครงการสาคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ โดยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดการตรวจติ ด ตามในประเด็ น ส าคั ญ ภายใต้ แ ผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข สอดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ ค วามเป็ น เลิ ศ 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน 5 คณะ ได้แก่
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ 4 การบริหารจัดการ
คณะ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขและนโยบายสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.3เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
พื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2.4 เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลไกการตรวจ กากับติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข
3.1 การกากับติดตาม (Monitoring) กากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา
(Ongoing Evaluation)
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายสาคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3) การติดตามประเมินผลโดยCIPO (Chief Integrated Program Officer)ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
3.3 การตรวจติดตาม (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจการ
ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความ
สาเร็จ เพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพื้นที่
3.4การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
3.5ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับ
จังหวัดที่มีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจ กากับ ติดตามราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center) ข้อมูลกรม/ศูนย์วิชาการ
หน่วยงานต่างๆ ใน สธ.และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากการสารวจ
และข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น
4.แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดาเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง
และแนวขวาง(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน
4.2 การตรวจราชการ (Inspection)เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการทางานในบทบาทของการกากับ
ติดตามงาน(Monitoring)การประเมินผล (Evaluation) และ การตรวจสอบ (Audit) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
4.3 นอกจากการมุ่งเน้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ได้ ใ ช้ แ นวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ(พบส.)
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ การ
ตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจธรรมาภิบาล การตรวจราชการแต่ละ
ประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสาคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิ ง ลึ ก ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ เ ฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ
ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจาปีได้แก่ นโยบายสาคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอัน
เนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
5.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันให้เกิดการผนึกกาลังทั้งใน
ด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตาม
ประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
5.4 การตรวจธรรมาภิบาล เป็นการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม และหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ
เปิดให้ภาคประชาชนและกลุ่ มประชาสังคมร่วมสอดส่อง ติดตาม แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ รวมทั้งผู้ตรวจราชการต้องมีมาตรฐานทางวิชาชีพและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ , คดีทุจริต และการตรวจสอบภายใน
6.กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
6.1 การจัดทาแผนและเตรียมการตรวจราชการ
6.1.1 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสานักตรวจและประเมินผลศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔
สอดคล้องกันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นสาคัญ
6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน
6.1.3 แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดแผนและติ ดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560ประกอบด้วย คกต. 5 คณะ ได้แก่
(1) คกต. คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ
(3) คกต. คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(4) คกต. คณะ4 การบริหารจัดการ
(5) คกต. คณะ5การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
โดย คกต. มีบทบาทหน้าที่ กาหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
6.1.4 คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560กาหนดแนวทางในการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ทา
หน้า ที่ตรวจราชการและหน่ วยรั บตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection
Guideline)
ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา ของประเด็นการตรวจราชการ
(2) เป้าหมาย ซึ่งอาจระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล (KPI) ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ ระบุเป็นพืน้ ที่ หรือประเด็นความเสี่ยง
(3) มาตรการการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
(4) แนวทางการตรวจติดตาม ที่ระบุเป้าหมายความสาเร็จในแต่ละประเด็น ความสาเร็จ
ในด้านการบรรลุเป้าหมายในระดับกระทรวง และความสัมพันธ์ของเนื้อหาประเด็นการตรวจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การกาหนดกระบวนการที่เหมาะสมในการลงพื้นที่ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ และการพิจารณาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การสรุปผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่ ส่วนกลาง
และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
6.1.5 ขอความเห็นชอบแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จากที่ประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และขออนุมัติแผนฯจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
6.1.6 จัดทาคู่มือแผนและแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2560
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม
ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน
6.2 การตรวจราชการในพื้นที่
ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ดาเนินการใน3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่กาหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากสานัก ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับจังหวัด/ เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมีสานักตรวจและประเมินผล เป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง
รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ทาหน้าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการนิเทศงานเฉพาะกิจ ตามภารกิจของ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจ
ติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงกากับ ติดตามงานผ่านระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดระยะเวลาตรวจราชการเป็นรายเดือน/ไตรมาส
รูปแบบที่ 3 การตรวจ กากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาการบริหารการเงินการคลัง
ในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่พบจากการดาเนินการในรูปแบบที่ 2 และ 3 หรือกรณีจาเป็นต้องอาศัย
อ านาจในการสั่ งการการประสานงานกั บหน่ วยงานภายนอก หรื อการสนั บสนุ นจากส่ ว นกลาง สามารถน าเข้ า
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6.2 การรายงานผลตรวจราชการ
6.2.1 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
1) ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาสาคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด แต่ละเขต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง
2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ สานักตรวจและประเมินผลซึ่งทาหน้าที่เป็น
เลขานุการของคณะตรวจราชการ จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
2.1) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีที่มี
ประเด็นเร่งด่วนสาคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที
2.2) บทสรุปผู้บริหาร ( Executive Summary) ระดับเขต จัดทาภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็ จสิ้ นในแต่ล ะครั้งที่ กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย
2.3) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้ายของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ
2.4) รายงานภาพรวมระดั บ เขตสุ ข ภาพ รายประเด็ น การตรวจราชการ ต่ อ
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ
ร อ บ ที่ 1ร า ย ง า น ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ เ ข ต ภ า ย ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 2560
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖
ร อ บ ที่ 2 ร า ย ง า น ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ เ ข ต ภ า ย ใ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 2560
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
6.2.2 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ
1) กรมเจ้าภาพหลักสรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการที่รับผิดชอบ
เป็นเจ้าภาพหลัก เสนอต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก้ ไขปัญหาและจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพื้นที่
3) สานักตรวจและประเมินผลจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศ
สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผลจากการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการ รอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR)ภายในเดือนเมษายน 2560และรายงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection Report: AIR) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560เสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 การให้ขอเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะระดั บพื้ นที่ ในกรณี ปั ญ หาที่ ตรวจพบและสามารถแก้ ไขได้ ในพื้ นที่
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ ไขโดยส่วนกลาง
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
3)ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจาเป็นต้อง
แก้ไขระดับนโยบาย จะถูกนาไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ต่อไป
7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพประกอบด้วยหัวข้อ
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย
1.1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
1.1.2 เด็กวัยเรียน
1.1.3วัยรุ่น
1.1.4วัยทางาน
1.1.5ผู้สูงอายุ
1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่
1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการประกอบด้วยหัวข้อ
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)
2.3 สาขา RDU
2.4 สาขาทารกแรกเกิด
2.5 สาขาPalliative Care
2.6 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2.7 สาขาสุขภาพจิต
2.8 3 สาขาหลัก plus (สูติกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม*)
2.9 สาขาหัวใจและหลอดเลือด
2.10 สาขามะเร็ง
2.11 สาขาไต
2.12 สาขาตา
2.13 สาขาสุขภาพช่องปาก
2.14 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
2.15 สาขาอุบัติเหตุ
2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยหัวข้อ
3.1 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
3.3 การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
คณะ 4 การบริหารจัดการประกอบด้วยหัวข้อ
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4.4 การเงินการคลังสุขภาพ
4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
คณะ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่ามกับสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยหัวข้อ
5.1 บริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
8.หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ
8.1 หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป
8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม
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9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย
9.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.2 สาธารณสุขนิเทศก์
9.3ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานของกรม
9.4ผู้แทนจากสานักในสานักงานปลัดกระทรวงที่ร่วมคณะตรวจราชการ
9.5 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ
9.6 สานักตรวจและประเมินผลทาหน้าที่เลขานุการคณะ
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลเขตสุขภาพนั้น
10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพืน้ ที่
10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) เตรียมข้อมูลการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ในพื้นที่
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอานวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ
2.2) นาเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี
ข้อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้
รอบที่ 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ภาพรวมจังหวัด
รอบที่ 2 : ผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ
2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อรับไปดาเนินการต่อไปในพื้นที่
10.2บทบาทผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากสานักในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนินงานและผลการสารวจ การประเมินผลที่กรม
รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมการตรวจราชการในพื้นที่
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ล ะจังหวัดภายในเขตสุขภาพ
ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของสานักตรวจและประเมินผล
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2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามกาหนดการ
2.2)วิเคราะห์กระบวนการทางานของจังหวัดในการนาแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด
2.3)วิเคราะห์กระบวนการทางานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา
อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดทา
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปนาเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด
2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงาน กับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพเพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
วิเคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่
กาหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของสานักตรวจและประเมินผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต
10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม
วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เสนอต่ อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข คณะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ออภิปรายผลการตรวจราชการ และสรุปเป็นภาพรวมประเทศ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป
10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของสานักตรวจและประเมินผล
1)ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1)ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและกาหนดการตรวจราชการ
1.2)ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และ
การนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด
1.3)เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล
ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้นจัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหาร(Executive summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ
2.2)ประสานนัดหมายกาหนดการและอานวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ
2.3) ประสานการจัดทาสรุปผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม/สานัก เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ
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๑๐
2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับตรวจ
โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
3.1) ประสานกับ ผู้ ท าหน้า ที่ตรวจราชการกรม/สานั ก เพื่อส่ งรายงานสรุ ปผลการตรวจ
ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2)รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/
สานัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ สานักตรวจและ
ประเมินผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3) จัดทาบทสรุปผลการตรวจราชการสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแต่ละรอบส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ สานักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.4) จั ด ท าเอกสารรู ป เล่ ม สรุ ป ผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ ล ะรอบ
(รอบ 1และ 2) เพื่อแจ้งให้หน่วยรับการตรวจ/กรม/สานัก ที่เกี่ยวข้องและผู้นิเทศนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการดาเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทางานในพื้นที่ต่อไป
3.5) ประสานการรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ
รอบ จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ เพื่อสรุปรายงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจ
ราชการ สานักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่กาหนด และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าใน
การตรวจราชการรอบถัดไป
11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบได้แก่
รอบที่ 1: กาหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มกราคม –มีนาคม 2560 เพื่อประเมินสภาพปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการทางาน การกากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและระบบ
ข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเ คราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ ที ม ตรวจราชการจะให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
รอบที่ 2: กาหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2560เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไปปรับ ปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
12. ผู้รับผิดชอบ
๑2.๑ สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๑2.๒ สานักตรวจและประเมินผล
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๑๑

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด
13.4 ประชาชน หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และลดปั ญ หาการ
ร้องเรียนได้
ลงชื่อ

นายภูวเดช สุระโคตร
(นายภูวเดช สุระโคตร)
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล

ลงชื่อ

นายภูวเดช สุระโคตร
(นายมรุต จิระเศรษฐสิร)ิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ

นายโสภณ เมฆธน
(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติแผน

สรุปประเด็นตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวข้อ
ประเด็นตรวจราชการ
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย
1.1.1กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 1. ลดการตายมารดา
- .การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน
- การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง
- การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
- การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว ชุมชน
2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- ระบบบริการที่มีคุณภาพ
- การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย
- การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง
1.1.2 เด็กวัยเรียน
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
- ส่ ง เสริ ม เด็ ก วั ย เรี ย นสู ง ดี ส มส่ ว นและแก้ ปั ญ หา
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
- การคั ด กรอง ส่ ง ต่ อ การจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา
และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
- มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
๑๒

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอนามัย

2. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
กรมอนามัย
ไม่น้อยกว่า 80
3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
(ชาย 113 / หญิง 112)
4. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66

กรมอนามัย

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคในช่องปาก
5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ กรมอนามัย
- การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็ก (cavity free)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52
ปราศจากฟันผุ
- ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ใน
เด็กอายุ 12 ปี
- ขยายความครอบคลุ ม สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
3. ก า ร ส ร้ า ง / พั ฒ น า ที ม เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ก่ อ ก า ร ดี 6. ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการจมน้ าของ กรมควบคุมโรค
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้า
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อ
แสนประชากร
1.1.3 วัยรุ่น

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นสาหรับ 7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี กรมอนามัย
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services)
ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร
และการดาเนินงานอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า
20 ปี
3. การขับเคลือ่ นการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด

1.1.4 วัยทางาน

1. การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- การค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยการคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน
- กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานเข้าถึง
๑๓

8.อั ต ราผู้ ป่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง และ/หรื อ กรมควบคุมโรค
เบาหวานรายใหม่
(HT ลดลงร้อยละ 2.5 , DM ลดลงร้อยละ 5)

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

บริการลดเสี่ยง
- การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560
2.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- มาตรการการบริหารจัดการ
- มาตรการจัดการข้อมูล
- มาตรการป้องกัน
- มาตรการการรักษา
1.1.5 ผู้สูงอายุ
1.2. ระบบการจัดการสุขภาพในพืน้ ที่
1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

9. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรค
ไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร

1.ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)

10.ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์ 11. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนัก
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
รู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
ได้จริง (ร้อยละ 80)
3. การซ้ อ มแผนและการเปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด

1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค 1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่ม 12. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
เสี่ยงเป้าหมาย
รายใหม่และกลับเป็นซ้า
2. การดู แ ลรั ก ษาผู้ ติ ด เชื้ อ วั ณ โรคและผู้ ป่ ว ยตาม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
มาตรฐานให้หายและกินยาครบ
1.2.3 การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1. จัดโครงสร้างและกาหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุก 13. ร้อยละของผูป้ ่วยยาเสพติดที่หยุดเสพ
๑๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอนามัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย์

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ
KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
ระดับ (เขต, จังหวัด ,อาเภอ, รพศ.,รพท.,รพช.,รพ.สต.)
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการ
2. จั ด ระบบบริ ก ารด้ า นยาและสารเสพติ ด ตั้ ง แต่ ก าร
บาบัดรักษา(3 month remission rate)
ป้องกัน บาบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ผ่านการบาบัด
(ร้อยละ 92)
และมาตรการเชิ งรุ ก ในสถานบริ การการทุ ก แห่ งของ
กระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์ SP
4 . ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
(HA ยาเสพติด) เพิ่มขึ้น
5. จั ด ระบบบริ ก ารลดอั น ตรายจากยาเสพติ ด ใน
สถานพยาบาล
6.พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในระยะยาวให้เพียงพอตาม
สถานการณ์ในพื้นที่
7. ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานบ าบั ด นอกกระทรวง
สาธารณสุขในพื้นที่ กากับดูแลมาตรฐานการบาบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด ระบบต้องโทษ และค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑๕

หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวข้อ
1.3 การคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

ประเด็นตรวจราชการ
1. การจัดทาแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่าง
ในรายการที่ตกลงกับ อย.เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นรวมถึง
แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของ
จังหวัดและเขต เทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
3. ดาเนินการจัดการความเสี่ยง (Risk management)
แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 การเฝ้าระวัง และตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป

1. การเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและ 15. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูปได้แก่ ผักและผลไม้สด, เนื้อสัตว์สด ,
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมาย,
(ร้อยละ 80)
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน, ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ,น้ามันทอดอาหาร

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ
2. กระบวนการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
3. มาตรการติดตาม ควบคุมกากับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

16. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(ร้อยละ 80)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย

17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย

กรมอนามัย

1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

๑๖

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ
14. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
สานักงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
อาหารและยา
กาหนด (ร้อยละ 95)

หัวข้อ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นตรวจราชการ
KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN Hospital
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN
2. กลไกการขับเคลื่อน และเตรียมทีมตรวจประเมิน
Hospital (ร้อยละ 75)
โรงพยาบาลในพื้นที่
3. แผนพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital
4. การดาเนินงานตามแผนฯ
5. การประเมินโรงพยาบาล GREEN& CLEAN Hospital
และศูนย์อนามัยดาเนินการสุ่มประเมินโรงพยาบาล

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1. จานวนคลินิกหมอครอบครัวที่ดาเนินการ
18.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
2. กลไกการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบการ
ดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care
จั ด ตั้ ง และด าเนิ น การคลิ นิ ก หมอครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมี
Cluster)
ประสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ เขตบริ ก ารสุ ข ภาพและระดั บ
จังหวัด
3. การจัดระบบบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อให้เกิดการดูแล โดยให้เป็นทีมหมอประจาครอบครัว
และมีการดูแลแต่แรก ต่อเนื่องและผสมผสาน รวมถึง
ระบบสนับสนุนจากแม่ข่าย
4. มีกลไกการจัดการระดับอาเภอและระดับคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary care cluster) เพื่อให้เกิดระบบ
สนั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก หมอครอบครั ว อย่ า งมี
๑๗

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

หัวข้อ

2.2 Service Plan สาขา NCD
2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง

2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke)

2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
5. การจั ด โครงสร้ า ง อาคารสถานที่ และเครื่ อ งมื อ ที่
จาเป็น
1. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี
19.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
กรมควบคุมโรค
ประสิทธิภาพ
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
2. การพัฒนาระบบข้อมูล
(DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50)
3. ค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ CVD
20.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิต
4. การจัดการหลังการประเมินในกลุ่มCVD risk >30%
สูงทีข่ ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) (>ร้อยละ 80)
SP1. สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์
NCD Clinic plus ≥ 70 %
1. กระตุ้นให้เป็นไปตามแผนStroke service plan
21.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย์
2. บันทึกข้อตกลงเครือข่าย
(<ร้อยละ 7)
3. โรงพยาบาลทุกโรงต้องสามารถให้บริการมาตรฐาน
SP2. Stroke Unit โรงพยาบาลระดับ A
ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 100, โรงพยาบาลระดับ S
ร้อยละ 60 สามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน
4.5ชั่วโมง หลังเกิดอาการ หรือให้ยา
Aspirin ทางปากภายใน 48 ชั่วโมง
หลังเกิดอาการ
1. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย
SP3. ลดอัตราการเกิดกาเริบเฉียบพลันใน กรมการแพทย์
(COPD Clinic Model)
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
SP4. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้น
๑๘

หัวข้อ
2.3 Service Plan สาขา RDU

2.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด

2.5 Service Plan สาขาPalliative
Care

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
เรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน

1. การคัดเลือกจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
ไว้ใช้ในสถานบริการ (Rational Drug Supply)
สมเหตุผล
2. การสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล
(Rational Prescribe and Dispense)
3. ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล
(Rational Use)
1. เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกคลอด 23. อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อ
2. เพิ่มพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับจานวน NICU ที่
หนึ่งพันการเกิดมีชีพ
เพิ่มขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
SP5.เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500
ทารกคลอด (เตียง NICUภาพรวมเขต)
3. จัดระบบ Intrauterine transfer
SP6.ร้อยละโรงพยาบาลที่มีศักยภาพส่งต่อ
4. จัดระบบ step down beds(refer back)
(Intrauterine transfer)
5. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดทุกราย
SP8.ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการดาเนินการ
6. การฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพ ผ่าน
คัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
MCH board
เขียว
7. สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะ
ทางพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต
8. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อทารกแรก
เกิด พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จาเป็นให้ได้ตามมาตรฐาน
1. การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให้
SP8.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2,
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
F 1-3 ดาเนินการได้ตามมาตรการ
ดูแลแบบประคับประคอง
SP9.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1
๑๙

หน่วยงานรับผิดชอบ
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ

2.6 Service Plan สาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

1. ใช้กลไกการบริหารในส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาบริ ก าร โดยก าหนดให้ มี Chief
Thai
Traditional and Alternative Medicine Officer
(CTMO) และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเขตและ
จังหวัด
2. คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
สถานบริการสาธารสุขทุกระดับเข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ
3. สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก แห่ ง มี ค ลิ นิ ก บริ ก าร
การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กที่ ไ ด้
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ

2.7 Service Plan สาขาสุขภาพจิต

1. การพั ฒ นาระบบบริ ก ารตามมาตรฐานและระบบ 25.อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3
กรมสุขภาพจิต
บริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุก
ต่อแสนประชากรไทย
ระดับ
SP11.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปทาร้าย ตนเองซ้าภายใน
2. การจัดให้มียาจิตเวชที่จาเป็นพอเพียงสาหรับโรคจิต
1 ปี
เวชที่สาคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ
SP12.ร้อยละของผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยง
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชสาคัญ ได้แก่
(โรคจิต โรคซึมเศร้า) เข้าถึงบริการ
โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น
SP13.ร้อยละกลุม่ เสี่ยงได้รับการคัดกรอง
4. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการ
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า 2. โรคทาง
ฆ่าตัวตาย
กายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแล
๒๐

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการได้ตามมาตรการดูแล
แบบประคับประคอง
24.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไทยฯ
ที่ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 18.5)
SP10.คลินิกการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในสถาน
บริการทุกระดับเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน

หัวข้อ

2.8 Service Plan 3 สาขาหลัก plus

ประเด็นตรวจราชการ
KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
ต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน
5. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัว
ตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้า ตามแนวทางมาตรฐาน
การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ
DHS
ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและญาติ แกนนาชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณ
เตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยง
และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน
2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง
3. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการแพทย์

2.8.1 สูติกรรม

SP14.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
คลอดใน รพช.M2 25%
SP15.อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต = 0

กรมการแพทย์

2.8.2 กุมารเวชกรรม

SP16.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก
1ด.-5ปีบริบูรณ์< 10 %

กรมการแพทย์

2.8.3 ออร์โธปิดิกส์

SP17.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี กรมการแพทย์
กระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2
ลงไป≥10 %
๒๑

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

2.8.4 อายุรกรรม +
2.9 Service Plan โรคหัวใจ

2.10 Service Plan โรคมะเร็ง

SP18.อัตราตายจาก Sepsis/ septic
shock ≤ 30 %
1. การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 26.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
อย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการ
SP19.โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป
ทาบอลลูน
มีการให้ยา ละลายลิ่มเลือด
2. การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให้
100 %
รักษาโดยการทาบอลลูน หรือการผ่าตัด By pass โดยลด
SP20.ผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยาย
เวลาระยะเวลารอการทา
หลอดเลือดและหรือยาละลาย
3. ข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการ
ลิ่มเลือด≥80 %
ตายจากเวชระเบียนของผู้ป่วย และจากฐานข้อมูล
SP21. อัตราการเสียชีวิต STEMI ใน
ทะเบียนราษฎร์
โรงพยาบาล ≤ 10 %
4. แนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
5. ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด
ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของ 27. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด
มะเร็ง 5 อันดับแรก
รังสีรักษาของมะเร็ง 5 อันดับแรก (มะเร็ง
1 .ด้านการผ่าตัด
ตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้
- บริหารจัดการการส่งต่อ เพื่อการวินิจฉัยและ
ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก)
รักษาโรคมะเร็ง
- บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วย
SP22.ระยะของมะเร็ง (staging)
โรคมะเร็งร่วมกับโรคอื่นๆอย่างเหมาะสม
(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้า
2. ด้านเคมีบาบัด
นม มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวาร
- ส่งศัลยแพทย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หนักมะเร็งปากมดลูก) ที่เข้ารับ
๒๒

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

หัวข้อ

2.11 Service Plan โรคไต

2.12 Service Plan สาขาตา

ประเด็นตรวจราชการ
KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการให้ยาเคมีบาบัดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
การรักษาครั้งแรก (ได้รับการ
ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
วินิจฉัย)
- เพิ่มอัตรากาลังแพทย์ พยาบาล เภสัชกรด้านเคมีบาบัด
3. ด้านรังสีรักษา
- บริหารจัดการเครื่องฉายรังสีเพื่อรองรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งอย่างเหมาะสม
- เพิ่มอัตรากาลัง แพทย์นักฟิสิกส์การแพทย์ และ
นักรังสีการแพทย์ ให้พร้อมต่อการขยายบริการ
1. การคัดกรองโรคไต
28.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง กรมการแพทย์
2. การดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
ของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
- ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ F3
(> ร้อยละ 65)
- รพ.ระดับ M2, F1, F2>50% ผ่านเกณฑ์การ
SP23.ผูป้ ่วย DM, HT ได้รับการค้นหา
ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ
และคัดกรอง CKD ≥ 80 %
SP24.รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปตรวจ serum
Cr ด้วย enzymatic method
100%
SP25.รพ.ระดับ M2, F1, F2 >50%
ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพ
1. เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
2. การเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลา
รอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต
๒๓

29.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก
กรมการแพทย์
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน
30 วัน (>ร้อยละ 80)
SP26.ร้ อ ย ล ะ ผู้ สู ง อา ยุ 6 0 ปี ขึ้ นไ ป

หัวข้อ

2.13 Service Plan สาขาสุขภาพ
ช่องปาก

ประเด็นตรวจราชการ

1. การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ใน
หน่วยงานระดับปฐมภูมิ
2. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก

2.14 Service Plan สาขาปลูกถ่าย 1. ระบบการรับบริจาคอวัยวะ
อวัยวะ
2. ระบบการรับบริจาคดวงตา

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด ก ร อ ง ส า ย ต า
(≥ร้อยละ 70 )

หน่วยงานรับผิดชอบ

SP27.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.
ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ (≥ร้อยละ ๖๐)

กรมอนามัย
สานักบริหารการสาธารณสุข

30.จานวนการปลูกถ่ายไตสาเร็จ (650ราย)

กรมการแพทย์

2.15 Service Plan สาขาอุบตั เิ หตุ 1. การพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ
31.ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มี
กรมการแพทย์
2. การพัฒนา ER คุณภาพ
ระบบ ECS คุณภาพ(≥ร้อยละ ๖๐)
3. การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
SP28.ร้อยละของERคุณภาพใน
(TEA Unit)
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บการ
พัฒนาระบบการส่งต่อ
32. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
(PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1
2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
1. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
33.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สบรส.
บริการ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
และกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
HA ขั้น 3 และ Reaccredit
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit
2. การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาม
34. รพ.สต.ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับ สนย.
๒๔

หัวข้อ
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.1 การผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพ

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกาลังคน

3.3 การพัฒนาเครือข่ายกาลังคน
ด้านสุขภาพ

ประเด็นตรวจราชการ
มาตรฐานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
กระบวนการบริการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
การพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของเขต
สุขภาพ
2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
3. การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนา
กาลังคน
4.การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
5.การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ

35. ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการ
สถาบันพระบรมราชชนก
บริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน
ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ)

1. การบริหารจัดการการใช้ดัชนีความสุขของคนทางาน
และ Core value MOPH
2. การสื่อสารกับองค์กรเรื่องการใช้ดัชนีความสุขของ
คนทางานและ Core value MOPH
3. สารวจและประมวลผลการใช้ดัชนีความสุขของ
คนทางานและ Core value MOPH
๑. การพัฒนาศักยภาพ อสค. เป็นแกนนาในการดูแล
ศักยภาพครอบครัว โดยกลไกการหนุนเสริมระบบการ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ
๒. พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพของครอบครัว
3. การประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแล

36. ร้อยละหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุข
ของคนทางาน (Happy Work Life Index)
และ Core Value "MOPH" ไปใช้
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป)

-สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
-กลุ่มบริหารบุคคล สป.

37. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 50 )

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

๒๕

หัวข้อ

คณะ4 การบริหารจัดการ
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
4.1.1 ITA

4.

4.1.2 การบริหารจัดการด้านยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

ประเด็นตรวจราชการ
สุขภาพด้วยตนเอง
4.พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพ ของครอบครัว

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน

38.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละ 85)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปราบปรามการทุจริต

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา 39. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา
สานักบริหารการ
และเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ สาธารณสุข สป.
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 ทันตกรรม (ร้อยละ 20)
2. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
40.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่าน สานักนโยบายและ
- คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill define) ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80)
ยุทธศาสตร์
เกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
- คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการ
วินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
๒๖

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ

KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว

หน่วยงานรับผิดชอบ

4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
การแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
4. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ของจังหวัด

41.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5)

สานักการแพทย์ฉุกเฉิน

4.4 การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง

1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรที่พอเพียงต่อการ
ให้บริการ มีรายได้ไม่ต่ากว่าค่าใช้จ่าย
2. การบริหาร ติดตาม กากับแผนการเงินการคลัง ด้วย
แผนทางการเงิน (Plan FIN Management)ทุกเดือน
3. การประเมินกระบวนการทางาน (FAI)
4. ประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยใช้
ดัชนี7ตัว
5. การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนน
คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์
6. มีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

42.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8)

กลุ่มประกันสุขภาพ สป.

4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ

๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดใน
เขตสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย
2. เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์

43.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 20)

สานักวิชาการสาธารณสุข
สป.

๒๗

หัวข้อ

ประเด็นตรวจราชการ
KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว
3.ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย /R2R ในระดับเขตสุขภาพ
4. ระบบฐานข้อมูล/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆนาไปใช้ประโยชน์
คณะ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
5.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
1. การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
สิ่งแวดล้อม
อั น ตรายที่ ต้ น ทางแหล่ ง ก าเนิ ด และการน าขยะไป
ใช้ประโยชน์
2. การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะ
ติดเชื้อ
3. การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
4. การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
และกากับ ดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑. การติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
- สถานการณ์ในสภาวะปกติ
- สถานการณ์ในช่วงเทศกาล
2. การติดตามปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
3. การตรวจติดตามความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ใน
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี

๒๘

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมอนามัย
สานักบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กรมควบคุมโรค
สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน

สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
KPI
ลําดับKPI ตรวจ
จาก96ตัว ราชการ
ป60

2
3
4
6
8
9

ตัวชี้วัด

1 อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

หนวยงานหลักรับผิดชอบ ระดับการ
รายงานขอมูล
(Focal Point)

แหลงขอมูล

ระยะเวลา
ประเมินผล พ.ย.

59

กรมอนามัย

ประเทศ

สนย.*

ปละ 1 ครั้ง

กรมอนามัย

จังหวัด

HDC

3 เดือน

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

กรมอนามัย

จังหวัด

HDC

3 เดือน

รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

HDC
HDC
สนย.*

ปละ 2 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผานเกณฑ

กรมอนามัย/
กรม สบส.

จังหวัด

Evaluation

6 เดือน

12

3
4
5
6
7

14

8 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) กรมควบคุมโรค

จังหวัด

Hard Copy

3 เดือน

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

จังหวัด
ประเทศ

TBcm Online
สนย.*

6 เดือน
ปละ 1 ครั้ง

19
20
21

ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
9 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
10 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
11 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
12 อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม
13 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
อย.

ประเทศ
จังหวัด
จังหวัด

สนย.*
HDC
Hard Copy

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
3 เดือน

25

14 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (3 กรมการแพทย

จังหวัด

ระบบ บสต.

3 เดือน

เขต

Hard Copy

3 เดือน

เขต

Evaluation

3 เดือน

จังหวัด

Hard Copy

6 เดือน

เขต

Evaluation

3 เดือน

เขต
จังหวัด

HDC
HDC

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

15
18

26

month remission rate)
ร
15 อยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

27

16 รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่

28

อย.

กรม สบส.
กฎหมายกําหนด
17 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

30

18 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

32
33

กรมควบคุมโรค
19 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
20 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ กรมควบคุมโรค

34

กรมการแพทย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
21 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

สนย.

ประเทศ IPD 12แฟม / 43แฟม

6 เดือน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

KPI

ลําดับKPI ตรวจ
จาก96ตัว ราชการ

ตัวชี้วัด

ป60

หนวยงานหลักรับผิดชอบ ระดับการ
รายงานขอมูล
(Focal Point)

22 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล

38
40

กรมการแพทย
ประเทศ
23 อัตราตายทารกแรกเกิด
กรมพั
ฒ
นาการแพทย
แ
ผนไทย
ฯ
ร
อ
ยละของผู
ป

ว

ยนอกได
ร
บ
ั
บริ
ก
ารการแพทย
แ
ผนไทยและการแพทย
ท
างเลื
อ
กที
ไ
่
ด
ม
าตรฐาน
จังหวัด
24

42

25 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

45

50

26
27
28
29

52

30 จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ

กรมการแพทย

53

31 รอยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
32 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
33 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA

กรมการแพทย

46
49

56
58
59
72
74
78

Hard Copy

ปละ 1 ครั้ง

59

สนย.*

6 เดือน

HDC

ปละ 1 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ ทะเบียนราษฎร / ปละ 1 ครั้ง
รง 506 S

กรมการแพทย

ประเทศ

สนย.*

ปละ 1 ครั้ง

กรมการแพทย
กรมการแพทย
รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
รอยละของผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน กรมการแพทย

เขต
จังหวัด

Hard Copy
HDC

6 เดือน
3 เดือน

HDC /

6 เดือน

เขต

Hard Copy

3 เดือน

เขต

Evaluation

ปละ 1 ครั้ง

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก

ขั้น 3

กรมการแพทย
สบรส.

สนย.
34 รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับการพัฒนาคุณภาพ
35 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได สบช.

จังหวัด

โปรแกรม vision
2000

ประเทศ โปรแกรม IS WIN 6 เดือน
เขต
Evaluation ปละ 1 ครั้ง
เขต

Evaluation

ปละ 1 ครั้ง

เขต

Hard Copy

สนย.
กลุมบริหารงานบุคคล

ประเทศ

อื่นๆ

ปละ 2 ครั้ง
ไตรมาส 2 ,3
ปละ 1 ครั้ง

รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด

กรม สบส.

ประเทศ

อื่นๆ

3 เดือน

รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม

ศูนยปราบปรามการทุจริต
สบรส.

จังหวัด
เขต

Evaluation
Hard Copy

ปละ 1 ครั้ง
6 เดือน

รอยละของจังหวัดและหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล

สนย.

ประเทศ

Evaluation

6 เดือน

สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
กลุมประกันสุขภาพ
สํานักวิชาการ

ประเทศ
เขต
เขต

อื่นๆ
อื่นๆ
Hard Copy

3 เดือน
3 เดือน
ปละ 1 ครั้ง

ตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
36 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index)
และ Core Value "MOPH" ไปใช

80
83

37
38
39
40

88
92
93

41 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินป 2560
42 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
43 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน

79

กรม สบรส.
อย.
กรมวิทยฯ

เขต

36

แหลงขอมูล

ระยะเวลา
ประเมินผล พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

คณะที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย
1.1.1กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
1.1.2 เด็กวัยเรียน
1.1.3 วัยรุ่น
1.1.4 วัยทํางาน
1.1.5 ผู้สูงอายุ
1.2. ระบบการจัดการสุขภาพในพืน้ ที่
1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค
1.2.3 การบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.3.2 การเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป
1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๓๒

คณะที่ 1
การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
....................................................
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ตัวชี้วัด 1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80
3) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี (ชาย 113 / หญิง 112)
ตัวชี้วัด 1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
สถานการณ์การตายมารดา
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559 พบอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ
26.63 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สถานการณ์การตายมารดาในปี 2559 สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 ที่พบ 22.73 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบว่า ในปี2559 พบเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายมีเพียง 3 เขต ได้แก่
เขต 3, 5, 6 เท่ากับ 12.52, 11.90 และ 6.10 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนตามลาดับ เขตสุขภาพที่มีอัตราส่วน
การตายมารดาสูงสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 เท่ากับ 53.62 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนส่วนสาเหตุการตายส่วน
ใหญ่เป็นสาเหตุทางสูติศาสตร์ได้แก่ การตกเลือดและความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์
ได้รั บการคัดกรองภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อนตั้ง แต่เริ่มแรกล่าช้า ทาให้ การดูแลรักษาและการส่ งต่อพบ
สู ติ แ พทย์ ล่ า ช้ า ไปด้ ว ยรวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ในภาพรวมของการขับเคลื่อนงานการดาเนินงานในพื้นที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ Service Plan MCH
BOARD และระบบ DHS
ประเด็นการตรวจราชการ: 1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน
เป้าหมาย
อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย
MCHboard ร่วมกับ Service
plan วิเคราะห์ วางแผนงาน
โครงการ การกากับ ติดตามงาน
ปรับแผนฯตามสภาพปัญหาพื้นที่
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อการบริการตามมาตรฐาน

3 เดือน
1. มีแผนงาน/โครงการ
ลดปัญหาแม่ตายในพื้นที่
2. มีการประชุม
MCHboard ขับเคลื่อนงาน
แม่และเด็ก
3. มีการติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง
4. มีการจัด Zoning

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๓
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
อนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติ
ANC&LR
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)
และระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ งพบสูติแพทย์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
ผู้เชี่ยวชาญและการ
จัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาเสี่ยง

อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

2.การจัดการระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวน
สาเหตุการตายมารดาโดยใช้
แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดทา
Conference case วิเคราะห์
แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมูล
สู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย
ภายใน 30 วัน
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง
และวางแผนงาน
2.3 มีรายงานการตายมารดา
สาเหตุ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่
เป็นปัจจุบัน

6 เดือน
1. จังหวัดมีระบบเฝ้า
ระวังการตายมารดาจาก
การตั้งครรภ์และการ
คลอดที่มีประสิทธิภาพ
2. MCH board มีการ
วางแผนแก้ไขปัญหา

อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการฝากครรภ์และห้องคลอด
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
การตายมารดา
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดและ
การส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดทีม่ ีภาวะ
เสี่ยง ต้องได้รับการติดตามเยี่ยม
หลังคลอด
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ของหญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ ตามโครงการฝากท้อง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์

9 เดือน
1. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กร้อยละ 60
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงพบมี
ภาวะเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25
3. หญิงตั้งครรภ์ทมี่ ีภาวะ
เสี่ยงได้รับการดูแลรักษาที่
เหมาะสมหรือส่งต่อร้อย
ละ 100
4. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะ
โลหิตจางไม่เกินร้อยละ
18
5. มีระบบส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๔
เป้าหมาย
อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
4. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

.

อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน

แนวทางการตรวจ ติดตาม
4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
12 เดือน
1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เกิน 20 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน หรือ
สาเหตุการตายจาก
PPH&PIH ลดลงร้อยละ
30 จากฐานเดิม

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT)
ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้อง
ทันที และแนะนากินยาเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริม่ ที่
ไตรมาสแรก
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดย
จัดทาแผนพัฒนาแม่และเด็กองค์
รวมในระดับตาบล5.3.มีแผนการ
ประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อ
บุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว
โภชนาการ ภาวะเสีย่ งฯ
5.3 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อ
แม่เพื่อการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย สานักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

2. นางนงลักษณ์
รุ่งทรัพย์สิน

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่
10 อุบลราชธานี กรม
อนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การพิเศษกรมอนามัย

3.นางวรรณชนก
ลิ้มจารูญ

นักวิชาการสาธารณสุข
กรมอนามัย

081-908-1761
โทรสาร : 02-590-4427
Email:wutmd39ju@hotmail.com
โทรศัพท์02-590-4425
โทรสาร : 02-590-4427
Email: noi_55@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-590-4438
โทรสาร 02-590-4427
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com

1.นพ.สราวุฒิ บุญสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
กากับ ติดตาม และให้
ข้อมูลวิชาการ
กากับ ติดตาม และให้
ข้อมูลวิชาการ
รวบรวม ตรวจสอบและ
นาเสนอผลการ
ดาเนินงาน

๓๕
รายละเอียดตัวชี้วัด
Template อัตราส่วนการตายมารดา
ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย / ๒. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

ตั้งครรภ์คณ
ุ ภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

ตัวชี้วัดหลัก

อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ค่าเป้าหมาย

ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

คานิยาม

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลัง
คลอดภายใน 42 วันไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษา
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly hospital)
๒. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์และคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ
๓. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รายงานสืบสวนมารดาตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัย และกรมอนามัยภายใน
๑๕ วัน
2. รายงานการ Conference Case มารดาตายของ MCH board
3. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.)
4.รวบรวมข้ อ มู ล การแจ้ ง ตายจากฐานข้ อ มู ล การตายทะเบี ย นราษฎร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย
(สารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัยจากแบบรายงาน CE ทุก 3 ปี)

แหล่งข้อมูล

1. โรงพยาบาล
2. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์
A = จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุก
สาเหตุยกเว้นอุบัตเิ หตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย)

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจาก สนย.)

สูตรคานวณตัวชี้วัด

(A/B) x ๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลาประเมินผล

ทุกเดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๖
Template อัตราส่วนการตายมารดา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์การประเมิน :

วิธีการประเมินผล :

Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2558

2559

อัตราส่วนการตายมารดา
ต่อการเกิดมีชีพ
100,000 คน

23.32

20.3

26.63

(WHO)

(WHO)

(สตป.255

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

-

-

-

รอบ 12 เดือน

ไม่เกิน 20
ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน
กรมอนามัย นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย

เอกสารสนับสนุน :

1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา
(อื่นๆ ถ้ามี)
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby
Friendly hospital )

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีกรมอนามัย
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761 Email: wutmd39ju@hotmail.com
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
โทรศัพท์ : 02-590-4425 E-mail : noi_55@hotmail.com
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริมสุขภาพ
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บันทึกข้อมูลส่วนกลาง

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา 1. กรมอนามัย
ข้อมูล
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ นางวรรณชนก ลิ้มจารูญ นักวิชาการสาธารณสุข
ดาเนินงาน
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
เบอร์โทร : 02-590-4438 e-mail : loogjun.ph@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๗
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ตัวชี้วัด 2) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80
สถานการณ์
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ
98.79 เกิน เป้าหมายร้อยละ 85 จากการคัดกรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุ (ผลการคัดกรองตั้งแต่วันที่
4-8 กรกฎาคม 2559) พบเด็ ก อายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดื อ นมี พั ฒ นาการสงสั ย ล่ า ช้ า ร้ อ ยละ 23.30
เป้าหมายร้อยละ 20 เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการตืดตามกระตุ้นร้อยละ 55.99 และหลังได้รับการ
กระตุ้นเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.36 พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 5.64 แบ่งเป็นพัฒนาการ
ล่าช้าด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 52.25 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ร้อยละ 47.1 ด้านการ
เข้าใจภาษา (RL) ร้อยละ 47.02 ด้านการเคลื่อนไหว (GM) ร้อยละ 34.62 และด้านการช่วยเหลือตนเอง
(PS) ร้อยละ 31.88
ประเด็นการตรวจราชการ : 2. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ร้อยละเด็ก 0-5 1. ระบบบริหารจัดการและ
ปี มีพัฒนาการ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCH
board ประชุม ร่วมกับ Service plan
สาขาเด็ ก และคณะอนุ ก รรมการเด็ ก
ปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ วางแผน
และขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ
เติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3
เดือน
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา
เด็กอย่างองค์รวม
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยประจาโรงพยาบาล
- อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก
- อบรมหลักสูตรนมแม่โรงพยาบาล
ชุมชน
- อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

3 เดือน
1) ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดและหรือ MCH
board เพื่อขับเคลื่อนงานและ
มีรายงานการประชุม
2) มีแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามบริบทปัญหาของพื้นที่
3) จังหวัดสนับสนุนศูนย์เด็ก
เล็กให้จัดบริการตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
4) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ทุกคนได้รับการ
ประเมินคัดกรองพัฒนาการ
หากพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๘
เป้าหมาย

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

ร้อยละเด็ก 0-5 2.ระบบบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม
และสอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิก
สุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์
เด็กเล็ก
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อ
แม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวัง
พัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
เจ็บป่วยของลูก โดยใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแลสุขภาพ
ของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ส่งทีม
ประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมิน
ซ้า ส่งผลการประเมินฯไปยังทีมศูนย์
อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ
2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

6 เดือน
1) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
บริการอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ (Safe motherhood
and baby friendly Hospital)
2) สร้างการมีส่วนร่วมภาคี
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
กระตุ้นให้เกิดการใฝ่เรียนรู้
ของเด็ก โดยจัดกิจกรรม อ่าน
เล่านิทาน เล่น ศิลปะ ดนตรี
และฝึกภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
3) ประสานศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียน และเทศบาล เพื่อ
จัดทาโครงการส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศตามความถนัด
และความชอบของเด็กปฐมวัย

ร้อยละเด็ก 0-5 3. การส่งเสริมพฤติกรรม
ปี มีพัฒนาการ สุขภาพที่ดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพ่อแม่) การเลีย้ งดูเด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า ใน
หน่วยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด้วย
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวน
ลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น การเลีย้ งดูเด็ก
ด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยม
บ้าน ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน
สงต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็ก
พบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าขึ้น
ทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ

9 เดือน
1) ส่งเสริมให้พ่อแม่ หรือผู้
เลี้ยงดูใช้สมุดสีชมพูในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและเด็ก
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ
(3 เดือน – 2 ปีครึ่ง) ประจา
จังหวัดละ 1 แห่ง
3) จังหวัดมีต้นแบบมุมเล่น
ตามรอยพระยุคลบาทฯ ใน
WCC อย่างน้อย 1 แห่ง

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๙
เป้าหมาย

แนวทางการตรวจ ติดตาม

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ร้อยละเด็ก 0-5 4. การจัดการระบบข้อมูล
ปี มีพัฒนาการ และการเฝ้าระวัง
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

4.1 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก
43 แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน

12 เดือน
1) มีระบบเฝ้าระวังพัฒนาการ
4.2 มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ เด็กสมวัย
ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก้ปญ
ั หา
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ
และการป้องกัน ได้แก่
42 เดือน ทุกคนได้รบั การคัด
1) ทารกคลอดก่อนกาหนด
2) ทารกแรกเกิดน้าหนัก≥2,500กรัม กรองพัฒนาการ (DSPM) และ
พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจ
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
6 เดือน
20
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ,
3) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัย
6) ภาวะโภชนาการ
ล่าช้าได้รับการติดตามและ
7) สุขภาพช่องปาก
8) การได้รับวัคซีนตามวัย เป็นต้น
ประเมินพัฒนาการซ้าภายใน
4.3 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
พัฒนาการสมวัยปี 2559 โดยการ
90
สารวจศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด
4) เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อย
ละ 85
5) จังหวัดมีต้นแบบศูนย์เด็ก
เล็กวัยเตาะแตะ (3 เดือน-2
ปีครึ่ง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย สานักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

1. นายแพทย์ธีรชัย
บุญยะลีพรรณ

นายแพทย์ชานาญการ
กรมอนามัย

2.นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ โทรศัพท์ 02-590-4426
การพิเศษ กรมอนามัย
โทรสาร : 02-590-4427
Email: jin_pattana@yahoo.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-590-4438
กรมอนามัย
โทรสาร 02-590-4427
E-mail: loogjun.ph @hotmail.com

3.นางวรรณชนก ลิ้มจารูญ

โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904579
โทรสาร : 02 – 5904407
E-mail : teerboon@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
กากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ
กากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ
รวบรวม ตรวจสอบ
และนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน

๔๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

PP Excellent : การดูแลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ชื่อตัวชี้วัด proxy :

1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
2. ร้อ ยละของเด็ ก อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดื อนที่ พบผลการตรวจคั ด กรองสงสั ย ล่า ช้ า
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

คานิยาม

 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก
ผ่านไม่ครบ 5 ด้านในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก
 เด็กที่พฒ
ั นาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้า ภายใน 30 วัน
 เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการสารวจและมีเด็กอยูจ่ ริง

ค่าเป้าหมาย

 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85
 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการใน
ครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้าภายใน 30 วัน เป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม
2. ศูนย์อนามัย รวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่งกรมอนามัย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

หน่วยบริการ/ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายการข้อมูล 1

A = จานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการในเวลาเดียวกัน

รายการข้อมูลที่ 2

B = จานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการจริง ในเวลาที่กาหนด

รายการข้อมูลที่ 3

C = จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกที่ตรวจคัด
กรองพัฒนาการได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในเวลาเดียวกัน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๑
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

รายการข้อมูล 5

D = จานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก
ผ่านครบ 5 ด้าน
E=จานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้าผ่านครบ 5 ด้าน

รายการข้อมูล 6
สูตรคานวณตัวชี้วัด

1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
=
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
=
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
=

ระยะเวลาประเมินผล

ทุก 3 เดือน โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัย กรมอนามัย

เกณฑ์การประเมิน :
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาสมวัย
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 -กุมภาพันธ์ 2560) , 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

83

84

85

86

87

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) , 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

20

24

28

32

36

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560), 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

60

70

80

90

95

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๒
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P=Partnership, I=Investment, R=Regulation , A=Advocacy, B=Building capacity)
P : 1) ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ – อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ - จังหวัด และ MCH Board
กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม(Health สุขภาพดี สูงสมส่วน)
2) ใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อเสนอเชิงนโบบายขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ../ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560)
B : 1) สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น
เล่า เฝ้าดูช่องปาก นอน (Heart ดี มีวินัย)
2) ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย (Hand มีทักษะ)
I : ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEF, สปสช., OKMD, WHO, สสส. ) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ การผลักดันกฎหมาย
Code milk การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ ,การพัฒนาเด็กปฐมวัย)
P : สร้างการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ้นการใฝ่เรียนรู้ของเด็ก ด้วยการอ่านเล่านิทาน การเล่น ศิลปะ ดนตรีและ
ฝึกภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็กเล็กและ รรงอนุบาล (Head ใฝ่เรียนรู้)
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น SMS< E- book , Appication เป็นต้น
Small Success :
บทบาท
หน่วยงาน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ส่วนกลาง

1.พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการ MCH
คุณภาพ
2. เสนอ (ร่าง) พรบ.
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ...เข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีและ
สนช.
3. จัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
ประเด็น : การสร้าง
เสริมสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วม

1.เยี่ยมเสริมพลัง
(Coaching) โดย
ส่วนกลาง (ทีมผูต้ รวจ
และทีมกรมอนามัย)
ศูนย์อนามัย
2. อบรมปฏิบัติการ
นักส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ประจาโรงพยาบาล
หลักสูตรเร่งรัด
3.อบรมทีมวิทยากร
ระดับเขตเพื่อสนับสนุน
การอบรมครูพี่เลีย้ งเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก
4. พัฒนาเครื่องมือ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก
(DSPM)

1. สุ่มประเมิน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ
2. การเก็บข้อมูล
ภาคสนามการสารวจ
สถานการณ์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครั้งที่ 6
(DENVER II) และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ของครอบครัว
3. มี พรบ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ...

1. เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัด
กรอง พัฒนาการและ
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ20
2. เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 85
4. รายงานสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 6 (DENVER II)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๓
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5. ต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก
วัยเตาะแตะ (3 เดือน-2
ปีครึ่ง) จานวน 77
แห่ง
6. โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการอนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ ร้อยละ 60

เชตสุขภาพ/ 1) ประชุม
สสจ./รพศ./ คณะอนุกรรมการ
รพท.
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
และหรือ MCH board
เพื่อขับเคลื่อนงานและ
มีรายงานการประชุม
2) มีแผนงาน/
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามบริบทปัญหาของ
พื้นที่
3) เด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน
ทุกคนได้รับการ
ประเมินคดกรอง
พัฒนาการ หากพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ
4) ให้ความรู้ ฝึก
ทักษะตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่ให้กับ
หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาทีม่ ีบุตรอายุต่า
กวา 6 ปี ด้วยกิจกรรม

1) ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรียน
พ่อแม่ให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุตากวา
่
6 ปี
ด้วยกิจกรรม กิน กอด
เล่น เล่า เฝ้าดูช่องปาก
นอน และกระตุ้นให้
สมัครรับข้อความสั้น
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แม่และเด็กคุณภาพ
(Safe motherhood
and baby friendly
Hospital) และให้สถาน
บริการฯประเมินตนเอง
แล้วส่งผลการประเมิน
มายังกรมอนามัย เพื่อ
รับการสุ่มประเมิน
3) สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีภาครัฐ เอกชน
ชุมชน กระตุ้นให้เกิด
การใฝ่เรียนรู้ของเด็ก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1) ส่งเสริมให้พ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ (3 เดือน–2ปี
ครึ่ง) ประจาจังหวัดละ
1 แห่ง
3) จังหวัดมีต้นแบบมุม
เล่นตามรอยพระยุคล
บาทฯ ใน WCC อย่าง
น้อย 1 แห่ง
4) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ

1) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM)
และพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ20
2) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้า
ภายใน 30 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
3) เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 85
4) จังหวัดมีต้นแบบศูนย์
เด็กเล็กวัยเตาะแตะ
(3 เดือน-2 ปีครึ่ง)

๔๔
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
กิน กอด เล่น เล่า
เฝ้าดูช่องปาก นอน
และกระตุ้นให้สมัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลิม
พระเกียรติ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ
6) จังหวัดสนับสนุน
ศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตาม
มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแห่งชาติ

โดยจัดกิจกรรม
อ่านเล่านิทาน เล่น
ศิลปะ ดนตรี และฝึก
ภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
4) ประสานศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียน และเทศบาล
เพื่อจัดทาโครงการ
ส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศตามความถนัด และ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย
5) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
หากพบพัฒนา การ
สงสัยล่าช้าติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการ

อาเภอ/รพช./ 1) เด็กอายุ 9, 18, 30
พื้นที่
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ
2) ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรียน
พ่อแม่ให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุตากวา
่
6 ปี
ด้วยกิจกรรม กิน กอด
เล่น เล่า เฝ้าดูช่องปาก
นอน และกระตุ้นให้
สมัครรับข้อความสั้น
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลิม
พระเกียรติ พระนางเจ้า

1) ให้ความรู้การปฏิบตั ิ
ตัวของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลีย้ งดูบุตรอายุต่า
กวา 6 ปี ด้วยกิจกรรม
กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดู
ช่องปาก นอน /กระตุ้น
ให้สมัครรับข้อความสั้น
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน และจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แม่และเด็กคุณภาพ
(Safe motherhood
and baby friendly
Hospital) และให้สถาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1) ส่งเสริมให้พ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก
2) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ

1) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM) และ
พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20
2) เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้า
ภายใน 30 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
3) เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85

๔๕
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บริการฯประเมินตนเอง
แล้วส่งผลการประเมิน
มายังกรมอนามัย เพื่อ
รับการสุ่มประเมิน

หมายเหตุ เนื่องจากการดาเนินการวัดด้วยเครื่องมือ DenverII เป็นการสารวจ 3 ปี/ครั้ง (ปี 2560 เป็นปีที่ 6 ที่ต้องสารวจ จึง
ไม่สามารถออกผลได้ทุกปี และตามไตรมาส จึงใช้ตัวชี้วัด Proxy เป็นตัวค่าประมาณการพัฒนาการเด็ก
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจาโรงพยาบาล
คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
คู่มือมิสนมแม่
คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data

หน่วย
วัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ร้อยละ
มีพัฒนาการสมวัย

78.2
(DENVER II
DOH.2558)

-

94.6
(DSPM สตป.
2559
ผลติดตาม
ประเมินซ้า)

ร้อยละของเด็กอายุ 9,
18, 30 และ 42 เดือน
ทุกคนได้รับการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)

ร้อยละ

12.7
(43 แฟ้ม
สนย. 2557)

19.0
(DSPM สตป.
2558)

23.30
(DSPM สตป.
2559)

ร้อยละของเด็กอายุ 9,
18, 30 และ 42 เดือน
ได้รับการประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ภายในเวลา 30 วัน

ร้อยละ

-

-

57.05
(DSPM สตป.
2559)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๖
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ผู้กากับตัวชี้วัด

1.นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
โทร 02 590 4049
E-mail:drwachira99@gmail.com
2. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4007 E-mail :drthong@gmail.com
3. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4121 E-mail : attapon2008@gmail.com

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

กรมอนามัย
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904579 โทรสาร : 02 - 5904407
E-mail : teerboon@hotmail.com
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
(รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904426 โทรศัพท์มือถือ : 085-6613064
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : Jinpat2503@gmail.com

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4579 E-mail : puapat@yahoo.com
2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 5904579 โทรศัพท์มือถือ : 088 3089055
โทรสาร : 02 5904407
E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๗
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ตัวชี้วัด 3) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
(ชาย 113 / หญิง 112)
สถานการณ์และสภาพปัญหา
เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว โภชนาการที่ดีตั้ งแต่ เริ่ ม ปฏิส นธิจ นถึง อายุ 5 ปี จะช่ ว ยสร้างเซลล์ ส มอง ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
องค์ป ระกอบของร่ างกาย และการทาหน้ าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ส่ งผลให้ เด็กมีการ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร้างร่างกายของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและ
สมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดีสัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสาเร็จใน
การศึกษา อาชีพ รายได้ดี มีประสิทธิภาพในการทางาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น
ส่วนสูงของเด็กปฐมวัย จึงเป็น ตัวบ่งชี้ทางอ้อม (proxy indicator) ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่
นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ลดความเสียเปรียบด้านโครงสร้างร่างกาย เด็กสูงดี
และสมส่วน ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือเป็นแล้วหายเร็วทาให้ลดความเสี่ยง
การเสียชีวิต ส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เป็นผลให้ผลผลิ ตมวลรวมของประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
เด็กคืออนาคตของสังคมและประเทศชาติ จึงต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนเพื่อเป็นทุน
มนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศ 4.0 ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ปัจจุบันมีเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน เพียงร้อยละ 47.5 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2559 แยกรายเขต
ที่มา: ข้อมูลรายงาน HDC สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การที่เด็กไม่สูงดีสมส่วน มีสาเหตุโดยตรงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม โดยพบ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก ร้อยละ 23.1 ซึ่งอัตรายังต่ามาก ส่วนการให้อาหารอื่น
นอกจากนมแม่ที่อายุ 6-11 เดือน พบทารกอายุ 6-8 เดือน และทารกอายุ 9-11 เดือน ได้รับอาหารตามวัย
ไม่เพียงพอถึงร้อยละ 28.0 และร้อยละ 29.9 ตามลาดับ (จากรายงานการสารวจสถานการณ์เด็กในประเทศ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๘
ไทย(MICS) ปี 2559) สาหรับเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหารเช้า
กิน อาหารมื้ อหลั ก ไม่ค รบ 3 มื้อ ไม่กิน ผั ก ผลไม้ และนม ทุกวั น แต่ ล ะวั นกิ นไม่ เพี ยงพอ กิน อาหารไม่ มี
ประโยชน์ทุกวัน เช่น ดื่มน้าอัดลม น้าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น (รายงานสุขภาพเด็ก ในการสารวจ
สุขภาพประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2551-2552)
สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า การดาเนินงานโภชนาการยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งในคลินิกฝากครรภ์
คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน โดยพบว่า มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่คุณภาพบริการ
กล่าวคือ การให้บริการโภชนาการใน ANC ไม่ครบ ใช้กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งร้อยละ 79.8
สอนอาหารหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 47.6 (การวิจัยคุณภาพบริการในคลินิกฝากครรภ์ ปี 2549) หญิงตั้งครรภ์
ไม่กินยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ทุกวันร้อยละ 16.4 (สานักโภชนาการ ปีพ.ศ.2558) สาหรับ
เด็กอายุ 0-5 ปี ให้บริการโภชนาการ WCC ไม่ครบ คือ ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงไม่ถูกต้องร้อยละ 16 แจ้งผล
การประเมินการเจริญเติบโตร้อยละ 76 ให้คาแนะนาทางโภชนาการร้อยละ 80 ให้วิตามินน้าเสริมธาตุเหล็ก
ร้อยละ 46.6 (รายงานการประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554)
อสม.ขาดความรู้โภชนาการ ไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 53.3 ไม่ได้แนะนาการใช้กราฟการเจริญเติบโตร้อยละ
27.7 (การส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน, 2552)
ศูน ย์ เ ด็ก เล็ กด าเนิ น งานโภชนาการไม่ ไ ด้ม าตรฐานทางโภชนาการ คือ มี เครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก /วั ด ส่ ว นสู ง ไม่
เหมาะสม/ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 แปลผลการเจริญเติบโต 3 เกณฑ์ ร้อยละ 31.6 แจ้งผลให้ผู้ปกครอง
ร้อยละ 78.9 มีผักมื้อกลางวันทุกวันร้อยละ 36.8 มีผลไม้ให้ทุกวันร้อยละ 10.5 (การประเมินผลการ
ดาเนินงานโภชนาการใน ศูนย์เด็กเล็ก ปี 2551)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
1. การขับเคลื่อนนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2. การมีส่วนร่วมเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
3. การจัดบริการโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย โดย PCC

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เป้าหมาย
ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 51

มาตรการ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. การขับเคลื่อนนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 2,500
1.1 จังหวัดถ่ายทอดนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนให้แก่
วันแรก และนโยบายดืม่ นมแห่งชาติ
ระดับอาเภอและตาบล
1.2 จังหวัด/อาเภอ/ตาบลกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. การมีส่วนร่วมเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
พัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูง 2.1 จังหวัด/อาเภอ/ตาบล มีการประเมินตาบลส่งเสริมเด็กอายุ
ดีสมส่วน (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ด
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้า
2.2 จังหวัด/อาเภอ/ตาบล มีแผนพัฒนางานโภชนาการ ทันต
เสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การ
สุขภาพ กิจกรรมทางกายและการนอน สุขาภิบาลอาหารและน้า
นอน) ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข อปท.
ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว
2.3 มีผลการดาเนินงานพัฒนาตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
รอบ 3/6 เดือน
1. จังหวัดมีนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และบุคลากรสาธารณสุข ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย

รอบ 6 เดือน
1. มีการประเมินตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยทุกตาบล
2. มีแผนพัฒนางานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกายและการนอน
สุขาภิบาลอาหารและน้า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข อปท.
ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
รอบ 9/12 เดือน
3. จังหวัดมีตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ทุกอาเภอ อย่างน้อยอาเภอละ 1 ตาบล
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 3. การจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากในสตรีและเด็กปฐมวัย โดยกลไก PCC
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ
3.1 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้าน รอบ 3/6 เดือน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
โภชนาการและสุขภาพช่องปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 1. มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
ปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่อง (Primary Care Cluster: PCC)
สุขภาพช่องปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster :
ปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐม
3.2 จังหวัดและอาเภอมีการประเมินผลการดาเนินงานของ PCC ใน PCC)
ภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)
การจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็กปฐมวัย
รอบ 9/12 เดือน
1. PCC มีการจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็กปฐมวัย
อย่างน้อยร้อยละ 50
2. มีผลการดาเนินงานจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็ก
ปฐมวัยโดย PCC ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักโภชนาการ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิ ิตกุล
นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชานาญการพิเศษ
สานักโภชนาการ
ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
สานักโภชนาการ

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02 590 4327
Mobile 095 384 5974
e-mail : nutwan65@gmail.com
Tel. 02 590 4327
Mobile………-…………….
e-mail :

supoj.a@anamai.mail.go.th
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ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ
กากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ
รวบรวม ตรวจสอบ
และนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

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

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
Lagging Indicator
จังหวัด
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558
(ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้าหนักอยู่ในระดับสมส่ ว น เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
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5. เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง
6. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท้างานและผู้สูงอายุ
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน้าข้อมูลน้้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก
ของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม
2) การส้ารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุ่มชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด
1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)
2) หมู่บ้าน
3) ศูนย์เด็กเล็ก
A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จ้านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B3 = จ้านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1/B1) × 100
ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
= (A2/B2)
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี
= (A3/B3)
1) เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
2) ส้ารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 3 ปี

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ประกาศนโยบายเด็กปฐมวัย - ร้อยละ 10 ของจังหวัดมีการ - ร้อยละ 20 ของ - ร้อยละ 30 ของจังหวัดมี
สูงดีสมส่วน
ถ่ายระดับเรื่องนโยบาย เด็ก
จังหวัดมีการถ่าย การถ่ายระดับเรื่อง
- จัดท้าและสนับสนุน
ปฐมวัย สูงดีสมส่วนให้
ระดับเรื่อง
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
เครื่องมือการด้าเนินงาน
หน่วยงานสาธารณสุขทุก
นโยบายเด็ก
สมส่วนให้หน่วยงาน
ส่งเสริมเด็ก สูงดีสมส่วน
ระดับและบุคลากร
ปฐมวัยสูงดีสม
สาธารณสุขทุกระดับและ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ
ส่วนให้หน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุขทุก
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทย - สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง สาธารณสุขทุก
คนรับทราบ
สูงดีสมส่วนแก่เขตสุขภาพ
ดีสมส่วน
ระดับและ
- ร้อยละ 20 ของจังหวัด
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุคลากร
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก
และศูนย์อนามัย
สาธารณสุขทุกคน 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
รับทราบ
อย่างน้อย ต้าบลละ
- จัดท้าการสื่อสารความส้าคัญ
- ร้อยละ 10 ของ
1 แห่ง
ของเด็กสูงดีสมส่วน
จังหวัดสร้าง
- สื่อสารความส้าคัญของ
องค์กรส่งเสริม
เด็กสูงดีสมส่วน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เด็ก 0-5 ปี สูงดี - ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ
สมส่วน อย่าง
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
น้อย ต้าบลละ 1
แห่ง
- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร้อยละ 40 ของจังหวัดที่
- ร้อยละ 50 ของ
- ร้อยละ 60 ของจังหวัดที่
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี
บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดที่บุคลากร
บุคลากรสาธารณสุขที่
สมส่วน
เกีย่ วข้องทุกคนรับทราบ
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
เกีย่ วข้องทุกคน
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ส่วน
รับทราบนโยบาย
สมส่วน
ดีสมส่วน
- ร้อยละ 30 ของจังหวัดสร้าง เด็กปฐมวัยสูงดีสม - ร้อยละ 50 ของจังหวัด
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
ส่วน
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก
ดีสมส่วน
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
- ร้อยละ 40 ของ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ต้าบลละ 1 แห่ง
จังหวัดสร้างองค์กร อย่างน้อย ต้าบลละ 1
- ร้อยละ 10 ของจังหวัดสร้าง ส่งเสริมเด็ก 0-5
แห่ง
ครอบครัวนักโภชนาการ
ปี สูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 30 ของจังหวัด
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
อย่างน้อย ต้าบล
สร้างครอบครัวนัก
ส่วนทุกอ้าเภอ
ละ 1 แห่ง
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
- สื่อสารความส้าคัญของเด็ก - ร้อยละ 20 ของ
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
สูงดีสมส่วน
จังหวัดสร้าง
อ้าเภอ
ครอบครัวนัก
- สื่อสารความส้าคัญของ
โภชนาการส่งเสริม เด็กสูงดีสมส่วน
เด็กปฐมวัยสูงดีสม - ร้อยละ 54 ของเด็กอายุ
ส่วนทุกอ้าเภอ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
- สื่อสารความส้าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง

รอบ 6 เดือน
- ร้อยละ 70 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน
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รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 80 ของ - ร้อยละ 90 ของจังหวัดที่
จังหวัดที่บุคลากร บุคลากรสาธารณสุขที่
สาธารณสุขที่
เกีย่ วข้องทุกคนรับทราบ
เกีย่ วข้องทุกคน
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
รับทราบนโยบาย สมส่วน
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ดีสมส่วน
- ร้อยละ 60 ของจังหวัดสร้าง
เด็กปฐมวัยสูงดี
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง สมส่วน
ดีสมส่วน
ดีสมส่วน อย่างน้อย ต้าบลละ - ร้อยละ 70 ของ
1 แห่ง
จังหวัดสร้าง
- ร้อยละ 40 ของจังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริม
ครอบครัวนักโภชนาการ
เด็ก 0-5 ปี สูงดี
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สมส่วน อย่าง
ส่วนทุกอ้าเภอ
น้อย ต้าบลละ 1
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง แห่ง
ดีสมส่วน
- ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดสร้าง
ครอบครัวนัก
โภชนาการ
ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ
- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร้อยละ 100 ของจังหวัดที่
- ร้อยละ 100 ของ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี
บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดสร้าง
สมส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
องค์กรส่งเสริม
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
เด็ก 0-5 ปี สูงดี
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
สมส่วน
สมส่วน อย่าง
ดีสมส่วน
น้อย ต้าบลละ
1 แห่ง
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง - ร้อยละ 90 ของจังหวัดสร้าง - ร้อยละ 80 ของ
ดีสมส่วน
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง จังหวัดสร้าง
ดีสมส่วน อย่างน้อย
ครอบครัวนัก
ต้าบลละ 1 แห่ง
โภชนาการ
- ร้อยละ 70 ของจังหวัดสร้าง
ส่งเสริมเด็ก
ครอบครัวนักโภชนาการ
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่งเสริม เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ
ส่วนทุกอ้าเภอ
- สื่อสาร
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง ความส้าคัญของ
ดี สมส่วน
เด็กสูงดีสมส่วน
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- ร้อยละ 80 ของจังหวัด
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก
0-5 ปี สูงดีสมส่วน อย่าง
น้อย ต้าบลละ 1 แห่ง
- ร้อยละ 60 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
อ้าเภอ
- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน

รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 90 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดี สมส่วนทุก
อ้าเภอ
- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดี สมส่วน
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ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- สนับสนุนเครื่องมือการ
- ร้อยละ 100 ของจังหวัดที่
- ร้อยละ 20 ของ - ร้อยละ 30 ของจังหวัดมี
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็ก สูงดีสม บุคลากรสาธารณสุขที่
จังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่วน
เกีย่ วข้องทุกคนรับทราบ
ครอบครัวนัก
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
โภชนาการ
สมส่วนทุกต้าบล
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ส่วน
ส่งเสริมเด็ก
- สื่อสารความส้าคัญของ
ดี สมส่วน
- ร้อยละ 10 ของจังหวัดมี
ปฐมวัยสูงดีสม
เด็กสูงดีสมส่วน
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่วนทุกต้าบล
- ร้อยละ 63 ของเด็กอายุ
ดีสมส่วน
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
- สื่อสาร
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ส่วนทุกต้าบล
ความส้าคัญของ
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง เด็กสูงดีสมส่วน
ดีสมส่วน
วิธีการประเมินผล :
1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. สุ่มส้ารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข
การสร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน การสร้างครอบครัวนักโภชนาการ
การสื่อสารความส้าคัญของเด็กสูงดีสมส่วน
เอกสารสนับสนุน :
1. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
4. มาตรการส้าคัญและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
เด็กอายุ 0-5 ปี
46.3*
ร้อยละ
46.3
47.4
สูงดีสมส่วน
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ
ชาย = 111**
เซนติเมตร
หญิง=109**
เซนติเมตร
5 ปี
*ข้อมูลรายงานจาก HDC ปี 2558
**รายงานการส้ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
นักโภชนาการช้านาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nutwan65@gmail.com
2. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข้า
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
4. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สานักโภชนาการ กรมอนามัย
กองแผนงาน กรมอนามัย

นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

1. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข้า
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th
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๕๗
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.2 กลุม่ เด็กวัยเรียน
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66)
2) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52)
3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมนาของเด็กอายุตากว่า15ปีไม่เกิน5 ต่อแสนประชากร
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66)
สถานการณ์
จากการเฝ้ า ระวั ง ภาวะโภชนาการของเด็ ก วั ย เรี ย นอายุ 6 -14 ปี ในปี ก ารศึ ก ษา 2558
ภาคเรียนที 1 พบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62.6 (จานวน 1,416,480 คน) และภาคเรียนที 2
ร้อยละ 64.2 (จ านวน 682,030 คน) จากจานวนนักเรียนทีได้รับการชังนาหนักและวัดส่ว นสูงทังหมด
2,264,350 คน และ 1,061,598 คน ตามลาดับ เมือเปรียบเทียบข้อมูลในปีการศึกษาเดียวกัน พบว่า
เด็กวัยเรีย นมีส่ว นสูงดีและรู ปร่างสมส่ วนเพิมขึน ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที 1 พบร้อยละ 64.2
(จานวน 1,899,149 คน) จากจานวนเด็กทีชังนาหนักและวัดส่ วนสูงทังหมด จานวน 2,957,631 คน
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนยังคงที แต่จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้ าหมายมีความครอบคลุม
เพิมมากขึน
ส่วนภาวะเริมอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที 1 พบร้อยละ
12.5 (จานวน 316,905 คน) และภาคเรียนที 2 พบร้อยละ 12.2 (จานวน 290,876 คน) จากจานวน
นักเรียนทังหมดทีได้รับการชังนาหนักและวัดส่วนสูงทังหมด จานวน 2,545,072 คนและ 2,383,458 คน
ตามลาดับ สรุปได้ว่าภาวะเริมอ้วนและอ้วนลดลงในปีการศึกษาเดียวกัน ส่วนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที
1 พบร้อยละ 13.1 (จานวน 3,717,44 คน) จากจานวนเด็กทีชังนาหนักและวัดส่วนสูงทังหมด จานวน
2,828,565 คน
ทีมา : รายงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปีพ.ศ. 2558 และ 2559
การสารวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) ของคนไทยระหว่าง พ.ศ.
2555-2557 พบว่า กลุ่มประชากรทีมีอัตรา PA เฉลียสูงทีสุดคือ กลุ่มประชากรผู้ใหญ่วัยทางาน (25-59 ปี)
เฉลี ยร้ อยละ 69.7 รองลงมาได้แก่ วัยรุ่ นและเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) เฉลียร้อยละ 65.1 โดยแนวโน้มการ
เปลียนแปลงของทังสองกลุ่มอายุนีมีความเหมือนกันคือ เพิมขึนระหว่างปี 2555 ถึง 2556 แต่ลดลงเล็กน้อยในปี
2557 ขณะทีกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ มีอัตรา PA เฉลียอยู่ทีร้อยละ 63.8 และ 62.2
ตามลาดับ (ดังภาพแสดงร้อยละของการทา PA ของประชากรไทยระหว่างปี 2555-2557 จาแนกตามกลุ่มอายุ)
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๕๘

ทีมา : สถานการณ์ด้านการมี PA ของคนไทยระหว่างพ.ศ. 2555-2557 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมอนามัย เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด เป้าประสงค์ คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
โดยกาหนดตัวชีวัดเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลียตาม
เกณฑ์ ซึงเป้าหมายระยะยาวใน 20 ปีข้างหน้า ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องมีส่วนสูงเฉลีย 180 เซนติเมตร และ 170
เซนติเมตร ตามลาดับ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสียง
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืนที

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ทีต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสียง
เขตสุขภาพและจังหวัด
1. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
มีการถ่ายทอดนโยบายและ เด็กไทยสุขภาพดี
แนวทางให้แก่พืนที
2. ขับเคลือนนโยบายดืมนม
แห่งชาติกิจกรรมทางกาย
การแปรงฟันคุณภาพ และ
การจัดการสิงแวดล้อมทีเอือ
ต่อสุขภาพ
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในการดาเนินงาน
ตามนโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
4. สร้างการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ส่วนกลาง-เขตจว.-รร.-สถานบริการ
สาธารณสุข จัดทาแนวทาง
การส่งเสริมโภชนาการเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน

1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ
ระดับจังหวัด (PM เด็กวัยเรียน)
2. มีการจัดทาแผนงานหรือ
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วนและแก้ปญ
ั หาเด็กอ้วน
กลุ่มเสียง
3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัดทาแนว
ทางการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน
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1. จังหวัดมี PM เด็กวัย
เรียนและคณะทางาน
รับผิดชอบโครงการ
2. แผนงานหรือโครงการ
3. รายงานผลการติดตาม
กากับในโรงเรียน
4. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ทีเกียวข้องกับเด็กวัยเรียน

๕๙
เป้าหมาย
เขตสุขภาพและจังหวัด
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพืนที

มาตรการดาเนินงานในพืนที

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ทีต้องการ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขครู ผู้ปกครอง
และเครือข่าย ในการติดตาม
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็ก
ของตนเองในชุมชน
2. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ผ่านนโยบายลดเวลาเรียน
เพิมรู้ เพือให้เด็กมีศักยภาพ
ในการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ตนเอง (Self care)

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสรุปผลรายงาน
2. มีรายงานการนากิจกรรมตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้
ไปใช้ในโรงเรียน
3. รายงานการถ่ายทอดโปรแกรม
นักจัดการนาหนักเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Coacher) สู่อาเภอ
และตาบล

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีเกียวข้อง
2. รายงานสรุปผลเฝ้า
ระวังสุขภาพของนักเรียน
ทีมีความครอบคลุมและมี
คุณภาพ
3. รายงานการถ่ายทอด
โปรแกรมนักจัดการ
นาหนักเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Coacher)

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
เขตสุขภาพและจังหวัดมี
การรายงานผลการ
การติดตามคุณภาพรายงาน ดาเนินงานผ่านระบบ HDC
ผ่านระบบ HDC

มีรายงานโรงเรียนในพืนที
รับผิดชอบทีมีมาตรการส่งเสริม
เด็กสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหา
ภาวะเริมอ้วนและอ้วน
ผ่านระบบ HDC และ Social
network

จังหวัดมีรายงานของ
โรงเรียนทีมีมาตรการ
ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน
และแก้ปัญหาภาวะเริม
อ้วนและอ้วน

เขตสุขภาพและจังหวัด
มีการสือสารสาธารณะ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในพืนที

วิธีการและรูปแบบการสือสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social media

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
วิธีการและรูปแบบการ
สือสารสาธารณะ

สนับสนุนให้หน่วยงานที
เกียวข้องด้านการสือสาร
สาธารณะ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก
วัยเรียนดืมนมรสจืดวันละ
2 แก้ว มีกิจกรรมทางกาย
วันละ 60 นาที และการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
แบบองค์รวม ผ่านสือ
Social media ทุกรูปแบบ

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเน้น 3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เขตสุขภาพและจังหวัด
มีการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย

การขับเคลือนมหกรรม
มีรายงานโรงเรียนทีจัดกิจกรรม
กระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพือ ทางกาย เช่น กระโดดเชือกเต้น
เด็กไทยสูงดีสมส่วนแข็งแรง แอโรบิค และวิงเล่น ฯลฯ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
การจัดกิจกรรมทางกาย
ในโรงเรียนเป้าหมาย

๖๐
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กรมอนามัย สานักโภชนาการ และกองกิจกรรมทางกายเพือสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชือ-สกุล
1.น.ส.พรวิภา ดาวดวง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address

นักโภชนาการชานาญการ โทร. 0 2590 4334
สานักโภชนาการ
โทรมือถือ 083 964 4060
Pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

2.น.ส.ใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ
สานักโภชนาการ

โทร. 0 2590 4334
โทรมือถือ 081 534 6007
Jairak.l@anamai.mail.go.th

ประเด็น/
ส่วนทีรับผิดชอบ
ประเด็ น ที 1 และ2

ประเด็ น ที 1 และ2

3.นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4590
ชานาญการ
โทรมือถือ 094 1929651
กองกิจกรรมทางกายเพือ Suppich_2@hotmail.com
สุขภาพ

ประเด็ น ที 3

3.น.ส.ขนิษฐา ระโหฐาน

ประเด็ น ที 3

นักวิชาการสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4590
ปฏิบัติการ
โทรมือถือ 0840150190
กองกิจกรรมทางกายเพือ Got_achi@hotmail.com
สุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
เด็ ก วั ย เรี ย น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 6 ปี จนถึ ง 14 ปี (โดยเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ อ ายุ
6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3)
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า – 2 S.D.
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟ
แสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542
ภาวะผอม หมายถึง น้่าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่ว นสู งเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า
–2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้่าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน
สูง ดี หมายถึง เด็กที่มี ส่ ว นสู งอยู่ในระดับสู งตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเที ยบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้่าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน))
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
60
61
62
63
66
68
70
72

ปีงบประมาณ
64
74

1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (614 ปี) สูงดีสมส่วน
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี
- เด็กชาย (เซนติเมตร)
154
- เด็กหญิง (เซนติเมตร)
155
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
รายการข้อมูล 8
รายการข้อมูล 9
รายการข้อมูล 10
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ส่ารวจเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Baseline data)
ที่แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
ภาพรวม

ระยะเวลาประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.59)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.60)

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สุ่มส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
ระบบรายงาน HDC ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด
การส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
A1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
A2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม
A3 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
A4 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
B3 = จ่านวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จ่านวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
= (A1/B1) x 100
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
5. ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี
= (A5 / B3)
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี
= (A6 / B4)
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้่าหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้่าหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.61)
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ขัน้ ตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.62)
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.63)
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท่าแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย PM จังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน่าข้อมูล
ไปใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
3.1จังหวัดมีการชั่งน้่าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง
3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการ
มายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560
3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการ
มายัง สนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2560
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการด่าเนินการ ดังนี้
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign 1)
รอบคอด่า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว จากสถานศึกษา สถาน
บริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก DPAC ติดตามและรายงานผล
4.4 รายงานตามระบบ
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีรายงาน ดังนี้
5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน
5.2 จ่านวนนักจัดการน้่าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
(ครูข.) และแกนน่านักเรียนด้านการจัดการน้่าหนักในเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Leader)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๔
เอกสารสนับสนุน :

1.
2.
3.
4.

หนังสือแนวทางการด่าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน
หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
5. คู่มือนักจัดการน้่าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้่าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน
8. หนังสืออยากผอม...มาลองท่าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส่าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง
10. หนังสือข้อแนะน่าการออกก่าลังกายส่าหรับเด็กวัยเรียน
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน
12. แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน
14. แผ่นพับการออกก่าลังกายส่าหรับนักเรียน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
data
64
17.0
-

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
64
63.9
5.2
8.8
9.5
12.4
7.5
-

ร้อยละ
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
ร้อยละ
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน
ร้อยละ
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี
เซนติเมตร
-ชาย
148.2
เซนติเมตร
-หญิง
151.1
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการส่ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
พ.ศ. 2551-2
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการช่านาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผลและ ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส่านักโภชนาการ กรมอนามัย
(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904336
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๕
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904329
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ
นักโภชนาการช่านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904336
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : chaichana.b@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สานักโภชนาการ กรมอนามัย
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๖๖
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.2 กลุม่ เด็กวัยเรียน
ตัวชี้วัด 2) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
สถานการณ์
ฟั น ผุ เ ป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย
โดยเฉพาะในวัยเด็กทาให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ (ผอม เตี้ย)
มากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุ รวมทั้งส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย เด็กไทยเริ่มพบฟันผุได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือน
และจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก
ฟันผุร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี2558มีแนวโน้มคงที่ เขตที่พบว่าปราศจากฟันผุมากที่สุด คือ เขต
สุขภาพที่ 1 ร้อยละ 53 และ ปราศจากฟันผุน้อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 37 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดโรคฟันผุคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมน้าตาลและไม่ทาความสะอาดฟันอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
ร้อยละ 58 และร้อยละ 50 ดื่มน้าหวานและน้าอัดลมมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63 บริโภคขนมและ
เครื่องดื่มระหว่างมืออีกทั้งร้อยละ 22 ไม่แปรงฟันก่อนนอน
ดังนั้น ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน
และโรงเรีย นในการดูแลเด็ก มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ เอื้อต่อสุ ขภาพ ควบคู่กับการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากโดยบุคลากรสาธารณสุข พร้อมกับพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและ
เกิดทันตสุขนิสัยที่ดีเมื่อเติบใหญ่ต่อไป
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
2. ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในโรงเรียน เช่ น โรงเรียนปลอดน้าอัดลม และลด
อาหารเสี่ยงต่อทันตสุขภาพ (ให้เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ช่วงรับประทานอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง)
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ เฝ้าระวังและส่งเสริมทันตใน WCC
ไตรมาส 1,2
0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ สุขภาพเด็ก 0-12 ปี
1.มีการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
เด็กได้รับบริการส่งเสริม
(cavity free) ไม่
และบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถดูแล ป้องกันเพิ่มขึ้น โดยดูจาก
น้อยกว่าร้อยละ 52
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
1.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี
(เพิ่มขึ้นร้อยละ2)
2.จัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุม ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ทุกรพ.สต.โดยให้มีกจิ กรรม
ปาก (ไม่น้อยกว่า25%)
-ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความ
2.ร้อยละของเด็ก0-2ปี
เสี่ยงต่อฟันผุ ตามช่วงเวลาที่เด็กมารับ ผู้ปกครองได้รับการฝึก
บริการ
แปรงฟันโดยลงมือปฏิบัติ
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๖๗
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
-เมื่อพบเด็กมีความเสี่ยง (มีคราบ
จุลินทรีย์ มีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาว
ขุ่น มีพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม) ให้
แนะนาผู้ปกครองและทาฟลูออไรด์วาร์
นิชป้องกันฟันผุ
-ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กโดยให้
ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติจริงและติดตาม
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถแปรง
ฟันให้เด็กได้สะอาดทุกวัน
-มีระบบติดตามเด็กทีไ่ ม่มารับบริการ
3.มีการติดตาม สนับสนุนโดย CUP/สสจ.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงให้สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
2.จัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุม
ทุกแห่ง โดยมีกิจกรรม
-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
-ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่
ไตรมาสที่ 3,4
-ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน
ปราศจากฟันผุ
(ไม่ลดลงจากปี 2559)

ไตรมาส 1,2
เด็กได้รับบริการส่งเสริม
ป้องกันเพิ่มขึ้น โดยดูจาก
1.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
2.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่
ไตรมาสที่ 3,4
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3
ปีปราศจากฟันผุ
โรงเรียนประถมศึกษา
ไตรมาส 1,2
1.ประสานความร่วมมือและคืนข้อมูล เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับ
สุขภาพช่องปากนักเรียนให้กับโรงเรียน บริการส่งเสริมป้องกัน
และผูป้ กครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เพิ่มขึ้น โดยดูจาก
เด็กฟันผุ
1.ร้อยละของเด็กอายุ6ปี
2.จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพช่อง ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมี
ปาก
-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กชั้นอนุบาล- 2.ร้อยละของเด็กอายุ9ปี
ชั้นป.6 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
-ฝึกเด็กแปรงฟันให้มีคณ
ุ ภาพด้วยยาสี ปาก
ฟันผสมฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222)
3.ร้อยละของเด็กอายุ6ปี
-บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามซี่ ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ที่ 1 และซี่ที่ 2
ฟัน
-บริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุม่ ทีม่ ี
4.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ
ความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุสูง
6-12 ปีได้รับบริการ
3.CUP/สสจ.สุม่ ประเมินการยึดติดการ ส่งเสริมป้องกัน
เคลือบหลุมร่องฟัน
ไตรมาสที่ 3,4
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ
12 ปีปราศจากฟันผุ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๘
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
เพิ่มการเข้าถึงบริการ
โรงพยาบาลและ รพ.สต.
ไตรมาส 1,2
ทันตกรรมเพื่อลดการสูญเสีย มีการจัดระบบบริการทันตกรรม
เด็กอายุ 3-12 ปีได้รับ
ฟันในกลุ่มอายุ 3-12 ปี
ครอบคลุมทั้งอาเภอ โดยเน้นการบูรณะ บริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น
ฟันเพื่อลดการสูญเสียฟัน เช่นบูรณะฟัน โดยดูจาก
ด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (PRR), อุดฟัน 1.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
ฯลฯ
ได้รับบริการทันตกรรม
2.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ
6-12 ปีได้รับบริการทัน
ตกรรม
ไตรมาสที่ 3,4
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ
12 ปีปราศจากฟันผุ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. ขยายความครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพใน ศพด.และโรงเรียน
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
สุขภาพใน ศพด.และโรงเรียน ประถมศึกษา
1.ร้อยละ 75 ของ
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนปลอดน้าอัดลม
ประถมศึกษา (สพป.) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามกากับ ลูกอม ขนมกรุบกรอบและ
เครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมของ
และขยายความครอบคลุมการจัดการ
น้าตาลเกิน 5%
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพใน ศพด. และ
2.ร้อยละ 75 ของ
โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนจัดน้าดื่มสะอาด
1.ไม่มีการจาหน่ายน้าอัดลม ลูกอม
ให้กับนักเรียน
ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน้าตาลเกิน 5%
2.มีการจัดน้าดื่มสะอาดให้กับเด็ก
3.มีการจัดผลไม้ให้เด็กใน ศพด.และ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
(ใน ศพด.อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย สานักทันตสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

ทพญ.ศรีสดุ า ลีละศิธร

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
สานักทันตสาธารณสุข

ทพญ.กันยา บุญธรรม

ทันตแพทย์ชานาญการ
สานักทันตสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
Tel. 02 5904204
Mobile 081 4598224
e-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th
Tel. 02 5904204
Mobile 081 8028978
e-mail : kanya22@gmail.com
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ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ
ทั้ง 3 ประเด็น
ทั้ง 3 ประเด็น

๖๙
รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 52

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
กลุ่มอายุ 0-12 ปีหมายถึงกลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและ
มีความพิการ
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้านมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว
โดยไม่มีความจาเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 54

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 56

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 58

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
เด็กกลุม่ อายุ 12 ปี
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในแฟ้มService และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
1. ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
2. ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของสานักทันตสาธารณสุข (ท.02)
รายการข้อมูล 1
A= จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
รายการข้อมูล 2
B= จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน
รายการข้อมูล 3
C= จานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการตรวจ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A+B)/C x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน :เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการสารวจปีละครั้งปี 2560
A : Caries free จะต้องไม่ต่ากว่าค่าพื้นฐาน(Baseline) จังหวัดที่ไม่มี Baseline ให้ใช้ ร้อยละ 50
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2560) : ติดตามกิจกรรมสาคัญ
ระดับ1
40

ร้อยละ เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม
ระดับ2
ระดับ3
45
50

ระดับ4
55

ระดับ5
60

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 –กรกฏาคม 2560) ผลงานร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ระดับ1
ระดับ2
ระดับ3
ระดับ4
ระดับ5
52
53
54
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๗๐
มาตรการสาคัญ (PIRAB)ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P : ใช้กลไกการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับระดับ เช่น สานัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และเครือข่ายโรงเรียน ได้แก่ เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
I : ประสานแหล่งทรัพยากรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
R : ประกาศความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องโรงเรียนปลอดน้าอัดลม ขนมกรุบ
กรอบและเครื่องดื่มทีม่ ีน้าตาลสูง, ชุดสิทธิประโยชน์ในการรับบริการรักษาใน UC ในเด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-24 ปี,กากับ
ติดตามผ่าน MCH board
A : รณรงค์สร้างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีสอื่ สารผ่านช่องทาง
ต่างๆเช่น Website, Facebook, เอกสารสื่ออีเลกทรอนิกส์
B : ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ และฝึกอบรมในระดับพื้นที่
Small Success
กลไก
รอบ 3 เดือน
ส่วนกลาง

- ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริมทันต
สุขภาพแก่ศูนย์อนามัยและ
จังหวัด
- ปรับปรุงเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก, โรงเรียนส่งเสริมเสริม
สุขภาพ(เด็กวัยเรียนสามารถ
แปรงฟันด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ)

เขตสุขภาพ/ - กระตุ้นและคัดเลือกโรงเรียน
เครือข่าย
ศอ.
- ขยายความครอบคลุม
โรงเรียนปลอดน้าอัดลมฯ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12 เดือน

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
- สารวจพฤติกรรมสุขภาพที่
เรียนรูเ้ ครือข่าย
พึงประสงค์ของนักเรียน
เด็กไทยฟันดี สุขภาพ
ประถม
ดี
ศึกษา
- เยี่ยมเสริมพลังจากทีม - เยี่ยมเสริมพลังจากทีม
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

-ประเมินผลการ
ดาเนินงานจาก
ข้อมูล HDCและ
การสารวจ
สุขภาพช่องปาก
ระดับจังหวัด
- สรุปผลสารวจ
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์
- พัฒนา
ฐานข้อมูล
สุขภาพเด็กวัย
เรียนอย่างเป็น
ระบบ
- รายงาน
ผลงานเด็กอายุ
12 ปีฟันดี
ไม่มผี ุ ร้อยละ
52

- ร่วมนิเทศกับผูต้ รวจ
ราชการกระทรวง

- รายงานผ่าน
ระบบรายงาน/
การนิเทศ
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- รายงานผ่านระบบ
รายงาน/การนิเทศ
- ร่วมสารวจพฤติกรรมพึง
ประสงค์แบบบูรณาการ

๗๑
กลไก

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12 เดือน

- ประสานความร่วมมือและคืน - นิเทศ ติดตาม
- สารวจสุขภาพช่องปาก
- รายงานผ่าน
ข้อมูลสุขภาพช่องปาก
สนับสนุนการ
ระดับจังหวัด
ระบบรายงาน/
นักเรียนให้กับ สพป.,ครู
ดาเนินงานทันต
- รายงานผ่านระบบ
การนิเทศ
ผู้บริหารโรงเรียนและ
สาธารณสุขใน
รายงาน/การนิเทศ
- ประเมินผล
ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไข
รพ.สต.
กาดาเนินงาน
ปัญหาเด็กฟันผุ
- สุ่มประเมินการยึด
ปี 2560
- ประชุม CUP เพื่อจัดทาแผน
ติดบริการเคลือบหลุม
แก้ปัญหาเด็กฟันผุ
ร่องฟัน
- พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร, - ประเมินผลงานรอบ
บุคลากรสาธารณสุขและครูพี่ 6 เดือนและ
เลี้ยงให้สามารถดูแลสุขภาพ
ปรับปรุงการทางาน
ช่องปากเด็กปฐมวัย
- สุ่มสารวจโรงเรียนปลอด
น้าอัดลมฯ
- จัดระบบบริการสุขภาพช่อง
ปากแก่เด็ก 0-12 ปีทั้งใน
WCC, ศพด.และโรงเรียน
วิธีการประเมินผล :
สารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ)
เอกสารสนับสนุน :
1. แนวทางการดาเนินงานทันตสาธารณสุขประจาปี 2560
2. มาตรฐานการทางาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ
4. หนังสือสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันฟันดี
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน
8. คู่มือ แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANCคุณภาพ WCC
คุณภาพ ศพด.คุณภาพ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2544
2550
2555
กลุ่มอายุ 12 ปีไม่มีฟันผุ
ร้อยละ na
47.0
49.4
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
สสจ./
รพศ.รพท./
รพช./
รพ.สต.

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ทันตแพทย์หญิงศรีสุดา ลีละศิธร
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-5904204
โทรสาร: 02-5904203
2. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
โทรศัพท์ที่ทางาน: 02-5904215
โทรสาร: 02-5904203
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โทรศัพท์มือถือ : 081 4598224
E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th
โทรศัพท์มือถือ : 081 7012350
E-mail :ammablue@gmail.com

๗๒
3. นส.ถิรวรรณ รานวล โทรศัพท์ทที่ างาน: 02-5904213
โทรศัพท์มือถือ : 0879692995 โทรสาร : 02-5904203
E-mail : namkajeab2012@gmail.com
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๗๓
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.2 กลุม่ เด็กวัยเรียน
ตัวชี้วัด 3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร
สถานการณ์
การจมน้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ากว่า 15 ปี ซึ่งสูงมากกว่าทุก
สาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2549 - 2558)
อยู่ในช่วง 5.9 - 11.1 และมีจานวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,092 คน อัตราปุวยตาย (Case Fatality Rate)
จากการจมน้า เท่ากับร้อยละ 31.9 ทั้งนี้การจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) อันดับที่ 3 ในเด็กชาย (DALY = 26,000 ปี) และ
อันดับที่ 6 ในเด็กหญิง (DALY = 10,000 ปี) แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากกการจมน้าของเด็กจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงมากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่ปลายปี 2549 (10 ปีที่แล้วเด็กไทยจมน้าเสียชีวิต
ปีละ 1,500 คน และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงเหลือ ๗๐๑ คน) แต่ยังนับว่าเป็นจานวนที่สูงอยู่ เพราะการจมน้า
เป็นสิ่งที่สามารถปูองกันได้
ปัจจัยเสี่ยงจากการจมน้ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มัก
เกิดจากปัจจัยทางด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และการจัดการแหล่งน้าภายในบ้านและบริเวณบ้าน ส่วนเด็กอายุ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มักเกิดจากการปัจจัยด้านตัวเด็กเองที่มักชวนกันไปไปเล่นน้า ประกอบกับเด็กไม่มีความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยทางน้า ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง รวมทั้งปัจจัยด้านการ
จัดการแหล่งน้าบริเวณรอบๆ บ้านและในชุมชน
ดังนั้นการปูองกันเด็กจมน้าจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ไม่ควรมุ่งเน้น
ดาเนินการเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะไม่ช่วยลดปัญหาการจมน้าได้มากนัก ซึ่งกลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ปูองกันการจมน้า” ที่กาหนดขึ้นโดยสานักโรคไม่ติดต่อ เมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้น
ให้พื้นที่เกิดการดาเนินงานปูองกันการจมน้าที่ครอบคลุมในทุกมาตรการที่สาคัญ โดยให้มีการดาเนินงาน
แบบสหสาขา ต่อเนื่องรวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลักได้แก่ นโยบาย การบริหาร
จัดการสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้าเสี่ยง การดาเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้
การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้าเพื่อเอาชีวิต รอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล ทั้งนี้ผู้ก่อการดีฯ จะมีทั้งหมด 3 ระดับคือ ระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งแต่ละระดับจะแตกต่างกันที่จานวนองค์ประกอบ หรือจานวนและความถี่ใน
แต่ละองค์ประกอบ
จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงและเป้าหมายการลดการเสียชีวิต
พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) : พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 7.5 หรือจานวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
- จานวน 23 จังหวัด : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ตราด ฉะเชิงเทรา เลยหนองบัวลาภู อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ยโสธร
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระนอง สตูล ปัตตานี
- เปูาหมายการลด : จานวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๗๔
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) : พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน
เท่ากับ 5 - 7.4
- จานวน 28 จังหวัด : น่าน เชียงราย อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
หนองคาย นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ มุกดาหาร ศรีสะเกษ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ยะลา ตรัง
- เปูาหมายการลด : จานวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว) : พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5
- จานวน 26 จังหวัด : ลาพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ลาปาง แม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี
กาแพงเพชร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง สมุทรปราการ
กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อานาจเจริญ ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส พัทลุง และกรุงเทพมหานคร
- เปูาหมายการลด : จานวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยปีละ 1 คน
ประเด็นการตรวจราชการ
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน จากการจมน้าของเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) ไม่เกิน 5.0
เป้าหมาย
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่ง
สร้างการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ท้องถิ่น
ชุมชน ในการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นที่
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
และเด็ก
1) รู้และสามารถ
จัดการแหล่งน้าเสี่ยง
2) มีทักษะการ
เอาชีวิตรอดในน้า
3) มีทักษะการ
ช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4) รู้วิธีการใช้อุปกรณ์
ลอยน้าได้

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่

การตรวจติดตาม

รอบที่ 1
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลการจมน้าเป็นราย
อาเภอย้อนหลัง 5 ปี ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/
หมายเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง)
การดาเนินงานปูองกันเด็กจมน้า
หมายถึง ทีมที่มีการดาเนินงาน
ปูองกันการจมน้า ในรูปแบบสห ตามองค์ประกอบผู้ก่อการดีระดับ
สาขา และใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ทองแดง
โดยมีการดาเนินงานอย่างน้อย 6 3. ทุกอาเภอมีทีมผู้ก่อการดี
ดาเนินการในองค์ประกอบที่ 1 - 3*
องค์ประกอบดังนี้
รอบที่ 2
1) สถานการณ์และข้อมูล
1. จานวนทีมผู้ก่อการดีในแต่ละ
ย้อนหลัง 5 ปี * (ปริมาณและ
จังหวัด ตามที่กาหนด ดังนี้
คุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้าเสี่ยง* (3 แห่ง) - เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพืน้ ที่
3) การดาเนินการในศูนย์พัฒนา เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50
เด็กเล็ก* (1 แห่ง) (สอนครูพี่เลีย้ ง ของจานวนอาเภอในจังหวัด มีทีม
ทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้า ผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่างน้อย
อาเภอละ 1 ทีม
เสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อม
- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีม
ภายในและภายนอกศูนย์ฯ)
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่างน้อย
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถาน
1 ทีม
บริการสาธารณสุข/ชุมชน (3 แห่ง)
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่าย 2. จานวนการเสียชีวิตลดลงตามที่
น้าเพื่อเอาชีวิตรอด (มีครูสอน ๕ กาหนด
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20
คน และเด็กได้เรียน 100 คน)
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ทุก

1. การค้นหา/สนับสนุน/สร้าง
ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี ปูองกัน
การจมน้า
2. การติดตามประเมินรับรอง
ทีมผู้ก่อการดีฯ
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. จังหวัดมีทีม
ผู้ก่อการดี ตามที่
กาหนด**
2. จังหวัดมีจานวน
การเสียชีวิตลดลง
ตามที่กาหนด**
**เปูาหมายราย
จังหวัดและเขต
ตามเอกสารแนบท้าย

๗๕
เป้าหมาย

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
4 เดือน)

การตรวจติดตาม
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1
คน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สรุปย่อเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าทั้ง ๓ ระดับ
ตัวชี้วัด
๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย
๑.๑ แผนงาน/โครงการ
๑.๒ ความต่อเนื่องการดาเนินการ
(๑) ดาเนินงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
(๒) มีแผนงานปีต่อไป
๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
๒.๑ ดาเนินงานแบบสหสาขา
๒.๒ การ sharingทรัพยากร
๒.๓ ขยายการดาเนินงานและสร้างนวัตกรรม
(๑) สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่อื่น และ
(๒) นวัตกรรมใหม่ๆ
๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล
๓.๑ ข้อมูลการจมน้า และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่
(๑) ข้อมูลทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุก
กลุ่มอายุ ย้อนหลัง ๕ ปี (ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ) และ (๒) การนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
๓.๒ สอบสวน และการแก้ไข
กรณีมี case (๑) รายงานการสอบสวน และ
(๒) การดาเนินการแก้ไข
๓.๓ จานวนเด็กเสียชีวิต

ระดับทองแดง

หลักฐาน
ระดับเงิน

ระดับทอง

-

มี
ข้อ (1) และ (2)

มี
ข้อ (1) และ (2)

-

มี
มี
ข้อ (๑)

มี
มี
ข้อ (๑) และ (๒)

ข้อ (๑)

ข้อ (๑) และ (๒)

ข้อ (๑) และ (๒)

-

ข้อ (๑) และ (๒)

ข้อ (๑) และ (๒)

-

-

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง
๔.๑ การสารวจแหล่งน้าเสีย่ ง
ข้อ (๑)
(๑) ข้อมูลแหล่งน้าเสี่ยงในพื้นที่ และ (๒)
แผนที่แหล่งน้าเสี่ยง
๔.๒ การจัดการแหล่งน้าเสี่ยง (ครบทั้ง ๒ ข้อ)
> ๓ แห่ง
โดย ๑) สร้างรั้วและ/หรือติดป้ายคาเตือน
และ ๒) มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้า
๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาเนินการป้องกัน
> ๑ แห่ง
เด็กจมน้า (ครบทั้ง ๓ ข้อ)
โดย ๑) สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน ๒) สอนให้เด็ก
รู้จักแหล่งน้าเสี่ยง และ ๓) จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและนอกศูนย์ฯ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไม่มีหรือมีน้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา

ข้อ (๑) และ (๒)

ข้อ (๑) และ (๒)

> ๑๐ แห่ง

> ๒๐ แห่ง

> ๕ แห่ง

> ๑๐ แห่ง

๗๖
ตัวชี้วัด
ระดับทองแดง
๖. องค์ประกอบด้านการให้ความรู้
๖.๑ ให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/
> ๓ แห่ง
ชุมชน/โรงเรียน ๑ ครั้ง/เดือน/แห่ง
๗. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอด
(ระดับทองและระดับเงิน เด็กทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน้า)
๗.๑ สอนให้มีวิทยากรในพื้นที่
> ๕ คน
๗.๒ สอนเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน
> ๑๐๐ คน
๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๘.๑ คนในชุมชนได้ฝึก CPR
๙. องค์ประกอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
๙.๑ กิจกรรมรณรงค์ฯ
๙.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ข้อ (๑) ทา
ต่างๆ ในวงกว้าง
ทุก ๔ เดือน
(๑) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถ
กระจายเสียง และ (๒) แผนการประชาสัมพันธ์
๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล
๑๐.๑ ศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล
-

หลักฐาน
ระดับเงิน

ระดับทอง

> ๕ แห่ง

> ๑๐ แห่ง

> ๒๐ คน
> ๔๐๐ คน

> ๓๐ คน
> ๙๐๐ คน

> ๓๐ คน

> ๕๐ คน

๑ ครั้ง
ข้อ (๑) ทา
เดือนเว้นเดือน
และข้อ (๒)

๑ ครั้ง
ข้อ (๑) ทา
ทุกเดือน
และข้อ (๒)

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดตามคู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดีหรือแนวทางสาหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีกาดาเนินงานป้องกันกา รจมน้า
ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๗๗
เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ
จ้าแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2560 (* base line ปี 2558)
เขต ล้าดับ

1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1
2
3
4
5

3

1
2
3
4
5

4

1
2
3
4
5
6
7
8

5

1
2
3
4
5
6

จังหวัด

จ้านวน
ตายปี
58

ประชากรเด็ก

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

1
4
9
2
3
3
1
10
33
4
12
5
21
1
43
8
2
6
12
1
29
10
7
7
9
4
2
4
4
47
12
0
10
3
9
5

55,745
75,940
263,376
61,516
67,276
98,021
57,077
201,037
881,988
73,459
143,341
97,889
177,782
130,310
622,781
93,063
58,670
134,608
181,120
52,629
520,090
140,510
191,317
196,771
115,648
33,257
45,984
127,980
43,427
894,894
162,743
30,139
99,608
82,018
144,344
98,574

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน)
จ้านวน อัตรา
(คน)
1.8
0
0.0
5.3
3
4.0
3.4
8
3.0
3.3
1
1.6
4.5
2
3.0
3.1
2
2.0
1.8
0
0.0
5.0
9
4.5
3.7
25
2.8
5.4
3
4.1
8.4
10
7.0
5.1
4
4.1
11.8
17
9.6
0.8
0
0.0
6.9
34
5.5
8.6
6
6.4
3.4
1
1.7
4.5
5
3.7
6.6
11
6.1
1.9
0
0.0
5.6
23
4.4
7.1
9
6.4
3.7
6
3.1
3.6
6
3.0
7.8
7
6.1
12.0
3
9.0
4.3
1
2.2
3.1
3
2.3
9.2
3
6.9
5.3
38
4.2
7.4
10
6.1
0.0
0
0.0
10.0
8
8.0
3.7
2
2.4
6.2
8
5.5
5.1
4
4.1

จ้านวน เป้าหมาย
อ้าเภอ
ทีม
(แห่ง) ผู้ก่อการ
ดี (ทีม)
8
1
15
8
25
1
8
1
9
1
13
1
7
1
18
9
103
23
9
5
9
5
9
5
11
6
9
1
47
22
12
6
8
1
11
1
15
8
8
1
54
17
16
8
6
1
7
1
13
7
6
3
7
1
11
1
4
2
70
24
13
7
3
1
8
4
8
1
10
5
3
2

๗๘
เขต ล้าดับ

7
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

1
2
3
4

8

1
2
3
4
5
6
7

9

1
2
3
4

10

1
2
3
4
5

11

1
2

จังหวัด

จ้านวน
ตายปี
58
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ราชบุรี
นครปฐม
รวมเขต 5
ระยอง
ตราด
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
รวมเขต 6
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
รวมเขต 7
เลย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
สกลนคร
รวมเขต 8
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
รวมเขต 9
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
ยโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
รวมเขต 10
กระบี่
สุราษฎร์ธานี

8
13
60
6
6
7
11
6
18
5
8
67
7
9
11
18
45
12
13
3
23
7
9
13
80
32
31
31
13
107
4
3
8
23
17
55
6
12

148,933
155,084
921,443
138,097
41,470
110,503
129,225
89,105
280,094
94,533
226,480
1,109,507
173,897
159,688
221,471
307,296
862,352
115,609
96,334
88,525
294,184
95,775
141,452
222,753
1,054,632
269,176
311,329
475,542
202,276
1,258,323
66,040
68,810
92,860
364,831
276,320
868,861
109,432
214,099

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน)
จ้านวน อัตรา
(คน)
5.4
7
4.7
8.4
10
6.4
6.5
49
5.3
4.3
5
3.6
14.5
5
12.1
6.3
6
5.4
8.5
9
7.0
6.7
5
5.6
6.4
16
5.7
5.3
4
4.2
3.5
7
3.1
6.0
57
5.1
4.0
6
3.5
5.6
8
5.0
5.0
10
4.5
5.9
16
5.2
5.2
40
4.6
10.4
10
8.6
13.5
10
10.4
3.4
2
2.3
7.8
18
6.1
7.3
6
6.3
6.4
8
5.7
5.8
12
5.4
7.6
66
6.3
11.9
26
9.7
10.0
25
8.0
6.5
25
5.3
6.4
12
5.9
8.5
88
7.0
6.1
3
4.5
4.4
2
2.9
8.6
6
6.5
6.3
18
4.9
6.2
15
5.4
6.3
44
5.1
5.5
5
4.6
5.6
11
5.1

จ้านวน เป้าหมาย
อ้าเภอ
ทีม
(แห่ง) ผู้ก่อการ
ดี (ทีม)
10
5
7
4
62
29
8
1
7
4
9
5
11
6
7
4
11
6
10
5
6
1
69
32
18
1
13
7
20
10
26
13
77
31
14
7
6
3
8
1
20
10
9
5
12
6
18
9
87
41
17
9
23
12
32
16
16
8
88
45
7
4
7
1
9
5
25
13
22
11
70
34
8
4
19
10

๗๙
เขต ล้าดับ

3
4
5
6
7
12

1
2
3
4
5
6
7

จังหวัด

จ้านวน
ตายปี
58

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

5
4
20
3
4
54
7
8
8
14
21
6
3
67
14
701

ประชากรเด็ก

อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน)
จ้านวน อัตรา
(คน)
93,631
5.3
4
4.3
84,018
4.8
3
3.6
299,856
6.7
16
5.3
52,935
5.7
2
3.8
36,873
10.8
3
8.1
890,844
6.1
44
4.9
76,061
9.2
6
7.9
137,836
5.8
7
5.1
130,780
6.1
7
5.4
297,675
4.7
13
4.4
186,225 11.3
17
9.1
205,295
2.9
5
2.4
97,002
3.1
2
2.1
1,130,874 5.9
57
5.0
918,171
1.5
13
1.4
11,934,760 5.9
578
4.8

จ้านวน เป้าหมาย
อ้าเภอ
ทีม
(แห่ง) ผู้ก่อการ
ดี (ทีม)
8
4
3
1
23
12
8
4
5
3
74
38
7
4
8
4
10
5
16
1
12
6
13
1
11
1
77
22
50
1
928
359

แหล่งข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์: กลุ่มปูองกันการบาดเจ็บ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: 1) พท.สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจานวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20
คนขึ้นไป )
คานวณเปูาการลดโดยให้จานวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
2) พท.สีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง(อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5-7.4)
คานวณเปูาการลดโดยให้จานวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3) สีเขียวเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5)
คานวณเปูาการลดโดยคานวณให้จานวนการเสียชีวิตลดลงอย่างน้อยปีละ 1 คน
4) ใช้ข้อมูลจานวนการเสียชีวิตจากใบมรณบัตรปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 12 มิ.ย. 58)
5) อัตรา หมายถึง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าในเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) ต่อประชากรเด็กแสนคน
6) การคิดค่าเปูาหมายผู้ก่อการดี พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจานวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของจานวนอาเภอ
พื้นที่สีเขียว มีจานวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๘๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ค้านิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
18. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีหมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี
การจมน้้าหมายถึง การจมน้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้า และภัยพิบัติ
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี แสนคน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
< 5.0
< 4.5
< 4.0
< 3.5
< 3.0
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ปูองกันได้
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เด็กที่มีอายุตากว่
่ า 15 ปี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟูม
แหล่งข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม
รายการข้อมูล 1
A = จานวนเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้า
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
สูตรค้านวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส4
เกณฑ์การประเมิน : จานวนการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (เปูาหมายระดับประเทศ)
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 643 คน
< 631 คน
< 617 คน
< 600 คน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 587 คน
< 574 คน
< 558 คน
< 540 คน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 527 คน
< 514 คน
< 498 คน
< 480 คน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 467 คน
< 454 คน
< 438 คน
< 420 คน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 407 คน
< 394 คน
< 378 คน
< 360 คน
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๘๑
วิธีการประเมินผล :

ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้าในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
คะแนน
อัตรา

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน

1
>5.6 - 5.8

2
>5.4 - 5.6

3
>5.2 - 5.4

4
>5.0 - 5.2

5
<5.0

1. สถานการณ์การปูองกันเด็กจมน้า
2. แนวทางการดาเนินงานปูองกันการจมน้าในชุมชน
3. สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันเด็กจมน้า ของสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรคข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สานักโรคไม่ติดต่อ
(www.thaincd.com)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
5.9
อัตราต่อ
6.8
5.9
ประชากรเด็ก
แสนคน
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476
โทรสาร :
E-mail: jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519
โทรสาร :
E–mail: som_atat@yahoo.com
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590 3967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476
โทรสาร :
E-mail: jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590 3967
โทรศัพท์มือถือ : 089-130 3519
โทรสาร :
E–mail: som_atat@yahoo.com
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๘๒
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.3 กลุม่ วัยรุ่น
ตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร
สถานการณ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 พบว่า ตลอดปี 2558 มีหญิงคลอดบุตรจานวนทั้งสิ้น
679,502 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จานวน 104,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.3
ของการคลอดทั้งหมด เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี จานวน 2,988 ราย
- เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จานวน 101,301 ราย
- เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจานวน 286 ราย โดย
- แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตร 8 รายต่อวัน
- แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร 278 รายต่อวัน
อย่างไรก็ตาม จากสถิติของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปรกครอง พบว่าอัตราการคลอด
ในวัยรุ่น สูงสุดใน พ.ศ. 2554-2555 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ในปี
2555-2558 เท่ากับ 1.8, 1.7, 1.6 และ 1.5 ตามลาดับ
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี
2555-2558 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9 และ 44.8
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๘๓
อัตราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี รายจังหวัด
อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีจาแนกรายจังหวัด พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดที่มีอัตรา
การคลอดน้อยกว่า 24.9 มีจานวน 1 จังหวัด อัตราการคลอด 25.0-49.9 มีจานวน 52 จังหวัด อัตราการ
คลอด 50.0-59.9 มีจานวน 19 จังหวัด และอัตราการคลอด 60.0-66.3 มีจานวน 5 จังหวัด
อันดับ
1
2
3
4
5

ชื่อจังหวัด
ชลบุรี
นครนายก
ระยอง
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร

แม่คลอด
อายุ 15-19 ปี
3,286
537
1,558
1,137
1,169

จานวนผู้หญิง
อายุ 15-19 ปี รวม
49,576
8,255
24,024
17,687
18,713

อัตราการคลอดบุตร
หญิงอายุ 15-19 ปี
66.3
65.1
64.9
64.3
62.5

การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น

วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 12,702 ราย หรือ
เท่ากับร้อยละ 12.2 ของการคลอดบุตรในวัยรุ่น (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย,ปี 2558) สะท้อน
ให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจานวนหนึ่งไม่ได้รับบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ยืดระยะห่าง
ของการมีบุตรคนต่อไปได้นานถึง 3-5 ปี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly
Health Services) และการดาเนินงานอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๘๔
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
พื้นที่
ติดตาม
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services)
และการดาเนินงานอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
- โรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการมากกว่าร้อยละ
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1. การพัฒนาศักยภาพทีม
เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอาเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ์
ระดับเขตและจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน
การจัดบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรตามมาตรฐาน
YFHS (ฉบับบูรณาการ)
และอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์
3. พัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการที่เป็นมิตรของ
โรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (แบบสอบถาม
เพื่อติดตามการดาเนินงาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS รพ.ที่ผ่านการ
ประเมิน 2555-2559)
4. โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินการและพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
YFHS ฉบับบูรณาการ
5. รพ.สต.มีแนวทาง
พัฒนาการดาเนินงานการ
จัด YFHS
6. ศูนย์อนามัย สคร.และ
ศูนย์สุขภาพจิตและ สสจ.มี
การเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ติดตามผลจากศูนย์
อนามัย ในการรายงานผล
การประเมินรับรอง
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการของโรงพยาบาล
สาธารณสุขสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. การเยี่ยมเสริมพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับเขตและจังหวัด

1. มีบริการสุขภาพ ที่เป็น
มิตร มีคณ
ุ ภาพ และ
จัดบริการได้ตรงปัญหา
และความต้องการของ
วัยรุ่น ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
2. วัยรุ่นและเยาวชน
เข้าถึงบริการได้เพิ่มมาก
ขึ้น
3. ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และ
ปัญหาพฤติกรรมลดลง

๘๕
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
บูรณาการร่วมกับเกณฑ์
อาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- อาเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์มากกว่าร้อยละ
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1. อาเภอมีการพัฒนาและ
บูรณาการดาเนินการ
อาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ และขอรับการ
ประเมินตามเกณฑ์อาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์

1.ติดตามผลการ
ดาเนินงานอาเภออนามัย
การเจริญพันธุ์
-การเยี่ยมเสริมพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับจังหวัด

1. มีเครือข่ายการ
ดาเนินงานด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ และการ
ประสานการดาเนินงาน
ระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุข ครอบครัว /
ชุมชน และสถานศึกษา
2.มีการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่าง
เป็นระบบและรอบด้าน

- อัตราการเข้าถึงบริการ
คุมกาเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวิธี
-อัตราการได้รบั บริการ
คุมกาเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งด้วยวิธีคุมกาเนิด
กึ่งถาวร
-การจัดหาเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดกึ่งถาวรของ
สถานบริการสาธารณสุข
ให้เพียงพอสาหรับ
ให้บริการกลุม่ เป้าหมาย
อยู่สม่าเสมอ
-การบันทึกและติดตามผล
การบันทึกข้อมูลการการ
ให้บริการคุมกาเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งใน
ระบบ Health data
center (HDC) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

-วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลัง
แท้งทุกรายได้รบั บริการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่
โดยเน้นวิธีการคุมกาเนิด
กึ่งถาวร
- ระบบข้อมูลการรายงาน
ผลการให้บริการ
คุมกาเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
อายุต่ากว่า 20 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 10

-ส่งเสริมให้วัยรุ่น และ
ครอบครัวมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
คุมกาเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้ง
-ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
การคุมกาเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีกึ่ง
ถาวร (ภายใน 6 สัปดาห์
หลังคลอด/หลังแท้ง)
-ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลากรผู้ให้บริการมี
ความรู้และทักษะการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
-สนับสนุนการจัดหา
เวชภัณฑ์คมุ กาเนิดชนิดกึ่ง
ถาวร (ยาฝังคุมกาเนิด/
ห่วงอนามัย)
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๘๖
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
พื้นที่
ติดตาม
3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด
- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด
- มีแผนการดาเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด

-เร่งรัดการจัดตั้ง และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด
-พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุม
ความต้องการของวัยรุ่น ใน
พื้นที่
- ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ดาเนินงานเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
-สร้างการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบที่หลายหลายตรง
ตามความต้องการ

-ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด และผลที่เกิดจาก
การประชุมดังกล่าว
-ติดตามกลไกการบูรณา
การเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในพื้นที่

-เกิดกลไกการทางานที่
เป็นรูปธรรมในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ในเขตสุขภาพ
-อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมาย
ของเขตสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางเรณู ชูนิล
นางประกายดาว พรหม
ประพัฒน์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ
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หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 0 2590 4243

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าใน
วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
Tel. 0 2590 4265
-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ
Mobile. ๐ ๘๑๙๖๐ ๒๗๔๙ สุขภาพที่เป็นสาหรับวัยรุ่นและ
e-mail : prakaidaor@gmail.com เยาวชน (Youth Friendly
Health Services) และการ
ดาเนินงานอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์
-การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด

๘๗
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปี 2560
42
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lagging Indicator
จังหวัด
9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
จานวนการคลอดบุตรมีชีวิต ของผู้ หญิงอายุ 15-19 ปี ต่ อจานวนประชากรหญิ งอายุ
15-19 ปี 1,000 คน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
40
38
36
34
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทาการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและทาการแจ้งเกิดกับ
นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
A = จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)
B = จานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด
(จานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
(A/B) X 1,000
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผลไตรมาส 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
42

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
40

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
38

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
36

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
34
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๘๘
วิธีการประเมินผล :

ใช้ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง
เอกสารสนับสนุน :
ฐานข้อมูลจานวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
อัตราการคลอดมีชีพใน อัตราต่อ
47.9
44.3
หญิงอายุ
ประชากร
15-19 ปี
หญิงอายุ
15-19 ปี
1,000 คน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904242 โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล
และรายงานผลทุก 1 ปี
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1 นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail :am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
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๘๙
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.4 กลุม่ วัยทางาน
ตัวชี้วัด 1) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือ เบาหวานรายใหม่
(HT ลดลงร้อยละ 2.5 , DM ลดลงร้อยละ 5)
2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร
ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
(ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 , ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5)
คานิยาม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่า
ป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หมายถึงผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจาก
โรคเบาหวาน ในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10 – E14)
สูตรการคานวณ
A = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่มอายุ
ในปีงบประมาณ
B = จ านวนผู้ ป่ ว ยที่ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ครั้ง แรกจากแพทย์ ว่ า ป่ ว ยจากโรคเบาหวานในทุ ก กลุ่ ม อายุ
ในปีงบประมาณ 2560
C = จานวนประชากรทะเบียนราษฎร์
ตัวชี้วัดความดันโลหิตสูง = A/C)x100,000ตัวชี้วัดเบาหวาน = (B/C)x100,000
สถานการณ์
โรคความดันโลหิตสูง: จากข้อมูลสถิติของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่าอัตราตายด้ว ยโรคความดันโลหิ ต สู งต่อประชากรแสนคนในภาพรวมของประเทศในปี
2556-2558 เท่ากับ 8.09 18.28และ25.32 ตามลาดับ เห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยโรคความดันหิตสูงใน
ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2556มากกว่า 3 เท่า สถานการณ์ป่ว ยและการเข้ารับการรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในช่วงเวลาดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ องในทุก ภาค อั ต ราผู้ ป่ ว ยในด้ ว ยโรคความดั นโลหิ ตสู ง ต่ อประชากรแสนคน เพิ่ ม จาก 389.8ต่ อ
ประชากรแสนคน (จานวน 218,218 ราย) ในปี 2556 เป็น 1,621.72ต่อประชากรแสนคน(จานวน
1,047,979ราย) ในปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า 4เท่า การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูลเดือนตุลาคม2556-กันยายน2557) พบว่าในการคัดกรองในประชากร
อายุ 15ปีขึ้นไป จานวน 25,504,009คน พบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 5,763,635 คน และกลุ่มป่วยหรือสงสัย
ป่วยรายใหม่1,116,730 คน และข้อมูลพื้นฐานจาก HDCปีงบประมาณ ๒๕๕๘พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วย
โรคความดันโลหิตสูง๘๕๑.๓๑ ต่อแสนประชากร
การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (ปี2551-2552) พบความชุก
ของความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.4 หรือประมาณ 11ล้านคน และผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60ในเพศชาย และร้อยละ 40ในเพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา มีร้อยละ 8-9 และในกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๙๐
รั ก ษา มี เ พี ย ง 1ใน 4ที่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ ความดั น โลหิ ต ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด การส ารวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5(ปี2557) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย
ที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 24.7 หรือประมาณ 14ล้านคน
โรคเบาหวาน:สถานการณ์ในประเทศไทยในปี 2556 มีผู้ เสี ยชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด
9,647 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 14.93 ต่อประชากรแสนคน และมี
ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 698,720 ครั้ง คิด
เป็นอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 1,081.25 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน
ทั้งหมด 11,389 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 32 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 17.53 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลจาก MedResNetในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดีมีเพียงร้อยละ
37.9 ถ้าการควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีจะทาให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่องของ ตา ไต หั วใจ สมอง
หรือเท้าและข้อมูลพื้นฐานจากHDCปีงบประมาณ ๒๕๕๘พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานเป็น ๔๑๘.๐๒
ต่อแสนประชากร
การสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี 25512552 พบความชุ ก ของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปร้ อ ยละ 6.9 หรื อประมาณ
3,185,639 คน โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย คือ ร้อยละ 7.7 และ 6 ตามลาดับ นอกจากนี้
ความชุกจะเพิ่มขึ้นตามอายุ กล่าวคือ จากร้อยละ 0.6 ในกลุ่มอายุ15-29 ปี และพบสูงสุดในกลุ่มอายุ 6069 ปีร้อยละ 16.7 และที่สาคัญ 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน
กลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย จะลดลงตาม
อายุที่เพิ่มขึ้นจนต่าสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี เพศชายทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนของการไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา
ก่อนสูงกว่าในผู้หญิงในกลุ่มอายุเดียวกันและมีสัดส่วนของผู้ที่รักษาและควบคุม ระดับน้าตาลได้ตามเกณฑ์น้อย
กว่าเพศหญิงเกือบทุกกลุ่มอายุ การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5(ปี2557) พบ
ความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.9 หรือประมาณ 5ล้านคน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๙๑
ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการ: การดาเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

และการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร
-อัตราผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงลดลงร้อยละ 2.5
จากปี 2559
(ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงรายใหม่ ปี 2560
จานวน 390,000 คน)
-อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ลดลง 5.0 จากปี
2559 (ผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ปี
2560 จานวน
190,000 คน)

1. มาตรการระดับประชากร ได้แก่
1. การรณรงค์สื่อสารสาธารณะ
- การสื่อสารสาธารณะ
2. การเฝ้ า ระวั ง ปั จ จั ย เสี ย งและ
- การเฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งและการ
การดาเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงใน
จัดการลดเสี่ยงในประชาชน
ชุมชน เช่น สถานประกอบการ
ทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็น
ได้แก่ สถานประกอบการปลอด
สุ ข และต าบลจั ด การสุ ข ภาพ
โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข
และการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่
ตาบลจัดการสุขภาพ
สุรา
2. มาตรการในสถานบริการ
3. การคัดกรองโรคความดันโลหิต
- การคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานในประชาชน
สูงและเบาหวานในประชาชน
อายุ 35 ปี ขึ้ น ไป พร้ อ มกั บ
อายุ 35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ ว ยวาจา
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสี่ยง
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง
การกากับติดตามให้กลุ่มเสี่ยง
DM/HT เข้าถึงบริการปรับ
พฤติกรรมลดเสี่ยง

รอบที่ 1
1. มีแผนการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงโรค
DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ ใ นวั น
สาคัญ(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)
2. มี แ ผนงานโครงการเฝ้ า
ระวั ง คั ด กรอง และลด
เ สี่ ย งในชุ ม ชน (ส ถา น
ประกอบการและต าบล)
แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี
กิจกรรมตามแผนตามที่ได้
วางไว้
3. มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา
4. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ในประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้ น ไป พร้ อ มกั บ ประเมิ น
ความเสี่ยงด้วยวาจา และ
ให้ ค าปรึ ก ษาลดเสี่ ย ง ≥
80 %มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดั น
โลหิตสูง
รอบที่ 2
1. มีกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานต่อเนื่องตามที่
ได้วางไว้
2. มีการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชนอายุ
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วย
วาจา และให้คาปรึกษาลด
เสี่ยง ≥ 90 %

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๙๒
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม

หมายเหตุ : ระยะเวลาประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. อัตราผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ ลดลงร้อย
ละ 2.5 (จานวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงรายใหม่
390,000 คน)
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ ลดลงร้อยละ 5.0
(จานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่
190,000 คน)

๙๓
รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth))
Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของคนไทย
กลุ่มวัยทางาน
ลักษณะ
Lagging Indicator
ระดับการวัดผล
จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
14. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
คานิยาม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก
จ า ก แ พ ท ย์ ว่ า ป่ ว ย จ า ก โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง ใ น ทุ ก ก ลุ่ ม อ า ยุ
(รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่า
ป่วยจากโรคเบาหวาน ในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10-E14)
เกณฑ์เป้าหมาย : 1.ลดจานวนผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ 2.5 ต่อปี เทียบกับปีงบประมาณ 2559
2.ลดจานวนผูป้ ่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ร้อยละ 5.0 ต่อปี เทียบกับปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
1.ผู้ป่วยโรคความดัน 1.ผู้ป่วยโรคความดัน 1.ผู้ป่วยโรคความดัน 1.ผู้ป่วยโรคความดัน 1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่
โลหิตสูงรายใหม่
โลหิตสูงรายใหม่
โลหิตสูงรายใหม่
โลหิตสูงรายใหม่
390,000 คน
380,000 คน
370,000 คน
360,000 คน
350,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
190,000 คน
180,000 คน
170,000 คน
160,000 คน
150,000 คน
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

1. เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน
1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่ม
อายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
2. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวานในทุกกลุ่มอายุ
(รหัสโรค ICD10 = E10-E14)
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43
แฟ้ม เข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุก
กลุ่มอายุ ในปีงบประมาณ 2560
จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวานในทุกกลุ่มอายุ
ในปีงบประมาณ 2560
ทุก 1 ปี (ปีงบประมาณ)
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๙๔
เกณฑ์การประเมิน : วัดผลลัพธ์อตั ราผูป้ ่วยรายใหม่โดยประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
390,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
190,000 คน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
380,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
180,000 คน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
370,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
170,000 คน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
360,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
160,000 คน

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
350,000 คน
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
150,000 คน
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๙๕
วิธีการประเมินผล :

- วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง
- วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

- คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ 2558
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
จานวนผู้ป่วย
คน
รายใหม่
- โรคความดัน
400,000
โลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
200,000
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย : สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทย์ดเิ รก ขาแป้น
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903982
E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903985
โทรศัพท์มือถือ : 081-341-5408
โทรสาร : 02-5903982
E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903965 โทรศัพท์มือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903982
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387
โทรสาร : 02-5903972
E-mail : ncdplan@gmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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๙๖
หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.4 กลุม่ วัยทางาน
ตัวชี้วัด 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร
คานิยาม
อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ไม่รวมทางนาและทางอากาศ
ผู้เสียชีวิตหมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทังการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนาส่ง
โรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง
30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข
สถานการณ์
การบาดเจ็ บ เป็ นปั ญหาที่ส าคัญที่ทาให้ เกิดการเจ็บป่ว ย เสี ยชีวิต พิการและก่อความสู ญเสี ยทาง
เศรษฐกิจ และสั งคมทั่ว ทุกแห่ งในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คน คาดการณ์ว่าระหว่าง พ.ศ.
2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่าและปานกลางถ้าปราศจากการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Status
Report on Road Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการสารวจ
180 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คิดเป็นอัตรา 17.3
ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ และจากรายงาน
ดังกล่าว ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 36.2 รายต่อแสน
ประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
ภาระโรคการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
การสูญเสียปีสุขภาวะในเพศชายและเพศหญิง จาแนกตามรายโรค พบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียปี สุขภาวะอัน ดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 8 ในเพศหญิง โดยค่าความสู ญเสียในเพศชาย
ร้อยละ 8.0 เพศหญิงร้อยละ 2.7 ซึ่งเพศชายสูญเสียปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึง กว่า 4 เท่า และเมื่อพิจารณา
การสูญเสีย ปีสุขภาวะในเพศชายและเพศหญิง ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี พบว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลัก
ของการสูญเสีย ปีสุขภาวะ โดยค่าความสูญเสียในเพศชายร้อยละ 32.5 เพศหญิงร้อยละ 12.9 ซึ่งเพศชาย
สูญเสียปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า
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๙๗
เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้นาจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจานวน 193
ประเทศ ได้ลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการ
พัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) และได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573
(2030 Agenda for Sustainable Development) ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สาคัญ โดยหนึ่งในเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จานวน 17 เป้าหมาย ซึ่งใน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย ข้อ
3.6 ลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 การ
กาหนดให้ลดจานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถือเป็นก้าวครั้งสาคัญต่อประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับมากขึ้นว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เป็น
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก
เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ คือ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี 2563 ลดลงร้อยละ 50
สาหรับในปีงบประมาณ 2560 กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้
1. มาตรการการบริหารจัดการ
2. มาตรการจัดการข้อมูล
3. มาตรการป้องกัน
4. มาตรการการรักษา
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๙๘

มาตากร

การดาเนินงานในพื้นที่

1.
1.1 หวัดมีแผนปฏิบัติการ
มาตรการ
SAT/EOC-RTI
การบริหาร
จัดการ
1.2 อาเภอ (สสอ./รพช.) เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อาเภอ และมี
การนาเสนอข้อมูล สถานการณ์
ปัญหา
1.3 การพัฒนา TEA Unit
คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1
2.1 จังหวัดมีการบูรณาการข้อมูล
2.
การตาย 3 ฐาน แสดงข้อมูลเป็น
มาตรการ รายเดือน และนาเสนอข้อมูลใน
จัดการ ศปถ.จังหวัด

แนวทางการตรวจติดตาม

เป้าหมาย

SAT (Situation Awareness Team)
ทีมรวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์
ติดตามพร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ตอบสนอง

ดาเนินการทุกจังหวัด

การร่วมดาเนินงานในศุนย์ปฏิบตั ิความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ
(ศปถ.อาเภอ)

ร้อยละ 50 ของอาเภอ
ในจังหวัด

โรงพยาบาล A S M1 พัฒนา
Truma Admin Unit ให้มีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
การบูรณาการข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน
ได้แก่ สาธารณสุข ตารวจ และ
บ.กลางฯ จากัด และนาเสนอข้อมูล
ใน ศปถ.จังหวัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาล A S M1
ร้อยละ 100
ดาเนินการทุกจังหวัด

๙๙
มาตากร

การดาเนินงานในพื้นที่

ข้อมูล

2.2 การนาเสนอข้อมูลชี้เป้าจุด
เสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด หรือการ
ประชุมของสหสาขา
3.1 อาเภอมีการดาเนินงาน
3.
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่าน
มาตรการ ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI)
ป้องกัน

แนวทางการตรวจติดตาม

เป้าหมาย

อย่างน้อยจังหวัดละ
5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส

380 จุด/ไตรมาส
และ 1520 จุด/ไตรมาส

ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านระบบ
สุขภาพอาเภอ (DHS-RTI) ผ่านระบบ
สุขภาพอาเภอ และเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อาเภอผ่านกลไกต่างๆ
- มีการทาประชาคม/ข้อตกลงหมู่บ้าน
3.2 อาเภอขับเคลื่อนการ
- การสื่ อสารมาตรการร ให้ คนในชุ มชน
ดาเนินงาน ด่านชุมชน/
รับทราบมาตรการ/อบรมกลุ่มเสี่ยง
มาตราการชุมชน อย่างน้อย 5
- การเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพื่อ
ด่าน/อาเภอ
ซักซ้อมแนวปฏิบัติ
3.3 โรงพยาบาลการดาเนินงาน - ติดตั้งระบบ GPS
มาตรการองค์กร
- ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ/คนขับ
(การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล)
- จากัดความเร็วไม่เกิน 80 km/hr
- พนักงานขับรถผ่านการอบรม
- ประกันภัยภาคสมัครใจชัน้ 1
4.
4.1 การพัฒนาคุณภาพการรักษา - EMS คุณภาพ
มาตรการ ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75
- ER คุณภาพ
การรักษา เสียชีวิตไม่เกิน 1.5%
- In-hos คุณภาพ Definitive Care
- Referral System

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
อาเภอในจังหวัด และ
อาเภอผ่านเกณฑ์ระดับดี
(Good) ร้อยละ 50
ของอาเภอที่ดาเนินการ
ร้อยละของผู้บาดเจ็บ
(Admit) รวมกับผู้เสียชีวิต
ในจังหวัดลดลง
5% ในช่วงเทศกาล
(ปีใหม่/สงกรานต์)
การเกิดอุบัติเหตุ
รถพยาบาบลลดลงร้อยละ
50 และไม่มีการเสียชีวิต
จากรถพยาบาล
จานวนจังหวัดทีผ่ ู้บาดเจ็บ
ที่มีค่า Ps>0.75 เสียชีวิต
ไม่เกิน 1.5%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์
ประเด็น/
/e-mail address
ส่วนที่รับผิดชอบ
นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 0 2590 3967
ชานาญการพิเศษ
Mobile 08 9788 3020
สานักโรคไม่ติดต่อ
e-mail: nuchtt@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 0 2590 3967
ชานาญการ
Mobile 06 4424 8855
สานักโรคไม่ติดต่อ
e-mail: khajohn_j@hotmail.com
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๐๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
19. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ไม่รวมทางน้าและทางอากาศ
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่าง
นาส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วย
ภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายของทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) เมื่อสิ้นสุดทศวรรษปี 2563 จะต้องลดการเสียชีวิตลง
ร้อยละ 50 จากปี 2554 ดังนั้นจะต้องลดการตายลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีโดยใช้ข้อมูล
การตายจากการบู รณาการ 3 ฐาน ได้ แก่ ฐานข้ อมู ลมรณบั ตรของกรมการปกครอง
ฐานข้อมูลจากระบบ POLIS ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และฐานข้อมูลจากระบบ e-claim
ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด มีรายละเอียดแต่ละปีดังนี้

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
Based
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
line
5%
10%
15
20%
25%
30%
35%
40%
45%
22,886 21,742 20,597
19,453 18,309 17,165 16,020 14,876 13,732 12,587
35.66
33.83
31.87
29.95
27.98
26.23
24.49
22.74
20.99
19.24

ปี 2564
ลดลง
50%
11,443
17.49

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ลดลง 30% จากปี
ลดลง 35% จากปี
ลดลง 40% จากปี
ลดลง 45% จากปี
ลดลง 50% จากปี
2554
2554
2554
2554
2554
ไม่เกิน 24.49 ต่อ
ไม่เกิน 22.74 ต่อ
ไม่เกิน 20.99 ต่อ
ไม่เกิน 19.24 ต่อ
ไม่เกิน 17.49 ต่อ
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
หมายเหตุ : ในปี 2560 ขอใช้เป้าหมาย 18 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งได้กาหนดไว้ใน PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
ข้อมูลในการประเมินจากมรณบัตรของกรมการปกครอง โดย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้รหัส
ICD10
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จากการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน โดยผ่านโปรแกรมบูรณาการของหน่วยงาน
ส่วนกลาง
แหล่งข้อมูล
จากระบบบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ของส่วนกลาง ได้แก่
1. ข้อมูลการตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ให้รหัส ICD10 โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลจากระบบ POLIS ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ข้อมูลจากระบบ e-claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๐๑
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน(V01-V89) ทั้งหมดปีงบประมาณปัจจุบัน
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(V01-V89) ทั้งหมดของปี 2554 (based line)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A-B)/B x 100 (ร้อยละของการลดลง)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560-2564 :จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ลดลง 30% จากปี
ลดลง 35% จากปี
ลดลง 40% จากปี
ลดลง 45% จากปี
ลดลง 50% จากปี
2554
2554
2554
2554
2554
ไม่เกิน 24.49 ต่อ
ไม่เกิน 22.74 ต่อ
ไม่เกิน 20.99 ต่อ
ไม่เกิน 19.24 ต่อ
ไม่เกิน 17.49 ต่อ
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
หมายเหตุ :ในปี 2560 ขอใช้เป้าหมาย 18 ต่อประชากรแสนคน ซึง่ ได้กาหนดไว้ใน PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้ข้อมูลในการประเมินจากมรณบัตรของกรมการปกครอง โดย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ให้รหัส ICD10
แนวทางการดาเนินงาน:
แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
4 ด้าน ดังนี้
1.มาตรการบริหารจัดการได้แก่ SAT/EOC-RTI คุณภาพ, TEA Unit คุณภาพ ใน รพ. A
S M1, สสอ./รพช. เป็นเลขาร่วมใน ศปถ. อาเภอ และการสนับสนุนงบประมาณจาก
เขตสุขภาพจัดทาแผนบูรณาการร่วมกับ ศปถ.อาเภอ/ศปถ.จังหวัด พร้อมกาหนดให้มี
การติดตามประเมินผล
2.มาตรการข้อมูล ได้แก่ Integration of Data 3ฐาน, การพัฒนาIS online ใน รพ. A
S M1, การสอบสวนการบาดเจ็บ (Investigation) และการจัดการข้อมูล (Information
for Action) ให้มีการนาเสนอข้อมูลความเสี่ยงสาคัญ เช่น การชี้เป้าจุดเสีย่ ง พฤติกรรม
เสี่ยง ยานพาหนะเสีย่ ง ผ่าน ศปถ.จังหวัด/อาเภอ

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

3.มาตรการป้องกัน ได้แก่ ความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety)
ด่านชุมชน (Community Checkpoint)การขับเคลื่อน DHS-RTI รวมถึงการดาเนินงาน
ร่วมกับเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตเมืองใหญ่ City
RTI และสนับสนุนให้มีเจ้าหน้าทีด่ าเนินงานมาตรการองค์กรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนน (จปถ.)
4.มาตรการรักษา ได้แก่ พัฒนาEMS/ER คุณภาพ Definitive care ในโรงพยาบาล
รวมถึง Trauma fast track และระบบส่งต่อ (Referral System)
คานวณการลดลงของร้อยละการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย (ปี 2554)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
จานวน
19,453
(อัตราต่อ
29.95
ประชากรแสน
คน)
ที่มา : จากระบบบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
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๑๐๒
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1.นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท์ที่ทางาน:02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020
โทรสาร : 02-590-3968
E-mail : nuchtt@yahoo.com
2. นายแพทย์ไผท สิงห์คา
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 089-7990825
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : zalenxxx@gmail.com
3. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
โทรศัพท์สานักงาน : 02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 084-6724678
E-mail: khajohn_j@hotmail.com
โทรสาร : 02-5903968
สานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค
1 สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
2. นางสาวชลธิชา คาสอ
โทรศัพท์สานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพท์มือถือ : 089-924-3915
E-mail : c.kamsor@gmail.com

๑๐๓

หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
1.1.5 กลุม่ ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด ร้อยละตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
สถานการณ์
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ประมาณร้อยละ ๒๐ อยู่คนเดียว จานวน
๖ แสนคน หรื อร้อยละ ๗.๗ ร้อยละ ๙๕ เจ็บป่ว ยด้ว ยโรคและปัญหาสุ ขภาพ มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่
พึงประสงค์เพียง ร้อยละ ๒๖ มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ ๑๒.๔ และ เข้าถึงระบบบริการร้อยละ ๕๖.๗
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ตาบลที่มีระบบส่งเสริม 1. ใช้กลไก
1.พื้นที่ประเมินตนเองตาม
1.จานวนผู้สูงอายุ
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
คณะกรรมการร่วม
องค์ประกอบ จังหวัดประเมิน
เข้าถึงระบบการ
ระยะยาว (Long Term สธ และ สปสช.
พื้นที่รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต ดูแลผู้สูงอายุระยะ
Care) ในชุมชนผ่าน
“ คณะกรรมการ
รายไตรมาส
ยาว 150,000 คน
เกณฑ์ ตามองค์ประกอบ ขับเคลื่อน LTC ” ใน
2. Care manager
ดังนี้
ส่วนกลาง และ
2.ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน
ผ่านการอบรม
1.มีระบบการประเมินคัด คณะกรรมการ
และรายงานให้ส่วนกลางรอบ3, 3,480 คน
กรองปัญหาสุขภาพ และ ดาเนินงาน ในระดับ 6, 9 และ 12 เดือน
3. Care giver ผ่าน
มีข้อมูลผู้สูงอายุที่
พืน้ ที่ และกลไกชมรม
การอบรม 13,920
จาเป็นต้องได้รับการดูแล ผู้สูงอายุคุณภาพ
คน
ช่วยเหลือระยะยาว
4. ตาบลต้นแบบ
2. ส่งเสริมพฤติกรรม
2.มีชมรมผู้สูงอายุผ่าน
Long Term Care
สุขภาพ ที่พึงประสงค์
เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
โดยใช้สมุดบันทึก
คุณภาพ
5. ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ ผู้สูงอายุ และ
3.มี Care manager
พฤติกรรมสุขภาพที่
คู่มือดูแลผู้สูงอายุ
Care giver หรือ
พึงประสงค์ ร้อยละ
“ ไม่ล้ม ไม่ลืม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ไม่ซึมเศร้า กินข้าว
50
4.มีบริการการดูแล
6. มีระบบการดูแล
อร่อย”
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มี
ระยะยาวด้าน
3. ขับเคลื่อนการ
คุณภาพ ( Home
สาธารณสุขสาหรับ
บังคับใช้กฎหมายที่
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๐๔
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
Health Care) จากสถาน เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
บริการสู่ชุมชนโดย
และแนวทางการ
บุคลากรสาธารณสุขและ จ่ายเงินตามชุดสิทธิ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ประโยชน์ และ
มาตรฐานการดูแล
5. มีบริการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ
ป้องกันทันตสุขภาพใน
ระดับตาบล
4. สร้างสื่อสาธารณที่
เข้าถึงง่ายร่วมกับ
6. มีระบบการดูแล
เครือข่าย เพื่อ
ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน
สังคมไทยเป็นสังคม
กลุ่มติดเตียง โดย
แห่งความกตัญญูรู้คุณ
ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
ผู้สูงอายุ
และมีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care
plan)
7. มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชนหรือ
คณะกรรมการกองทุน
ตาบล

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในตาบล
Long Term Care

5. พัฒนานโยบาย
LCT /ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ 3s /อบรม
Care manager Care
giver และ อสค.
สนับสนุนกลไกลการ
เงินจาก สปสช.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นพ.อุดม อัศวุตมางกุร

ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
อนามัยผูส้ ูงอายุ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย

นางวิมล บ้านพวน

ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
Tel. 02 590 4508
Mobile 08 1377 6623
e-mail :
asawut@hotmail.com

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

ร้อยละตาบลที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์
Tel. 02 590 4508
ร้อยละตาบลที่มีระบบ
Mobile09 7241 9729
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
e-mail :
ผู้สูงอายุระยะยาว
vimol.b@anamai.mail.go.th
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์
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๑๐๕
รายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
คานิยาม

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมิน

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
PP Excellence : การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ดูแล LTC ในผู้สูงอายุ
- มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ผ่านเกณฑ์ หมายถึงมีการดาเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผูส้ ูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผูส้ ูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home
Health Care) จากสถานบริการสูช่ ุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสห
สาขาวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น
ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผูส้ ูงอายุรายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงใน
ชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตาบล
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตาบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ
- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล หมายถึง มีการ
จัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรม
ผู้สูงอายุ ที่ดาเนินการโดยแกนนาชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม.
ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ
ดาเนินการทุกจังหวัด ทุกอาเภอทั่วประเทศ
- รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต
- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน
3,6,9,12 เดือน
A = จานวนตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
B = จานวนตาบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาบล Long Term Care
สูตรการคานวณ :
A x 100
B
ประเมินผลรายไตรมาส

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๐๖
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน :
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2560)
ระดับ 1
ระดับ 2
27
29
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)
ระดับ 1
ระดับ 2
35
37

ระดับ 3
31

ระดับ 4
33

ระดับ 5
35

ระดับ 3
40

ระดับ 4
45

ระดับ 5
50

มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลางและคณะกรรมการ
ดาเนินงานในระดับพื้นที่ และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
I : ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน
การดูแลผูส้ ูงอายุ
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ
ไม่ทอดทิ้งผูส้ ูงอายุ
B : พัฒนานโยบาย การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระบบดูแลผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging:
Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.
Small Success :
กลไก
ส่วนกลาง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

- มีคณะกรรมการร่วม
สธ. และ สปสช. 7x7
- มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PA และ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบดูแลผูส้ ูงอายุ 3 s

- ออกกฎระเบียบ/
จัดทาคู่มือและ
มาตรฐานการ
ดาเนินงาน
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาทีม
ประเมิน
- มีแผนบูรณาการ
3 s ในกระทรวง

- มีระบบฐานข้อมูล
- มีกฎระเบียบ/คูม่ ือ
และมาตรฐานการ
ดาเนินงาน
- มีแผนบูรณาการ
3 s ร่วม 4
กระทรวงหลัก
- ติดตามเยี่ยมเสริม
พลัง

- มีช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะที่
เข้าถึงง่าย
- มีรายงานผลการ
ดาเนินงานข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
LTC/3S

- มีคณะกรรมการร่วม
เขตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./รพท. สธ. และ สปสช. ในระดับ
เขต 5x5
- มีคณะกรรมการระดับ
จังหวัด
- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CM

- สนับสนุนการ
- มี CM 2,610 คน - มี CM 3,480 คน
ดาเนินงาน
- จัดสรรงบประมาณ - จัดสรรงบประมาณ
- มี CM 1,740 คน แก่พ้นื ที่
แก่พ้นื ที่
- จัดสรรงบประมาณ
แก่พื้นที่
- มีการขับเคลื่อน
งานโดยใช้เทคนิคค่า
กลาง (ฉบับ อ.นพ.
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๑๐๗
ชื่อตัวชี้วัด

ระดับอาเภอ
(DHS)/พื้นที่

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
อมร นนทสุต)
- มีคณะกรรมการระดับ - มี CG 6,960 คน - มี CG 10,440
- มี CG 13,920
พื้นที่/กรรมการกองทุน - สนับสนุนการดูแล คน
คน
LTC
ผู้สูงอายุ ตาม Care - ดูแลผูส้ ูงอายุตาม - มีผู้สูงอายุได้รับ
- ประชุมชี้แจง และจัด
Plan ร้อยละ 30- Care plan ร้อยละ การดูแลตาม Care
อบรม CG
59
60-70
plan ร้อยละ 80- ตาบล LTC ผ่าน - ตาบล LTC ผ่าน 100
เกณฑ์ ร้อยละ 35 เกณฑ์ ร้อยละ 40 - ตาบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 50

วิธีการประเมินผล : พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
จังหวัดประเมินพื้นที่รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้กากับตัวชี้วัด

1. คู่มือแนวทางการดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุทีมี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตาบล Long Term Care
2. คู่มือกลยุทธ์การดาเนินงานตาบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับตาบลต้นแบบ
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL
4. คู่ มื อ การประเมิ น ผู้ สู งอายุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ระยะยาว โดยมี
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
Baseline
data

หน่วยวัด

ร้อยละของ
ตาบลที่มรี ะบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว LTC ผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

13.43 (ทุก
ตาบลทั่ว
ประเทศ)

27 (ทุกตาบล
ทั่วประเทศ)

74.5
(หมายเหตุ :
เฉพาะตาบลนา
ร่องโครงการ
LTC 1,067
ตาบล)

1. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน 02 590 4049 E-mail : drwachira99@gmail.com
2. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อานวยการสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4508 E-mail : asawut@hotmail.com
Udom.a@anamai.mail.go.th
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๑๐๘
ชื่อตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
1. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อานวยการสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
E-mail : asawut@hotmail.com ,Udom.a@anamai.mail.go.th
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02 590 4508
2. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุม่ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สงู อายุและเครือข่าย
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2590 4508 , โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อ 02 590 4504 , 081 454 3563
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
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๑๐๙

หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่
1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80)
สถานการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต
ทาให้ ต้องมีก ารติดตามประเมิน สถานการณ์โ รคและภัยสุ ขภาพ เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ภ าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพื่อปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิ ดปกติ ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพื่อพั ฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
พื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
จังหวัด จัดทาโครงสร้าง
ประเมินความพร้อมและ - ตรวจสอบหลักฐานคาสั่งแต่งตั้ง
- มีการแต่งตั้ง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อ คณะกรรมการตามระบบบัญชาการ คณะกรรมการรองรับ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
รองรับศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะ ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ฉุกเฉิน (EOC)
ระดับจังหวัด
(EOC) ระดับจังหวัด
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC)
จังหวัด จัดเตรียมสถานที่
ประเมินความพร้อมและ - ติดตามการเตรียมสถานที่และ
มีสถานที่ อุปกรณ์ตาม
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อ อุปกรณ์สาหรับการเปิดศูนย์
ความเหมาะสมเพื่อรองรับ
เพื่อรองรับการเปิดศูนย์
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี การเปิดศูนย์ปฏิบตั ิการ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
(EOC)
ระดับจังหวัด
พื้นที่จังหวัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๑๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
พื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
จังหวัด จัดทีมตระหนักรู้
พัฒนาบุคลากรรองรับ
- ตรวจสอบหลักฐานคาสั่งแต่งตั้งทีม มีการแต่งตั้งทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)
การปฏิบัติงานทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ สถานการณ์ (SAT)
ตระหนักรู้สถานการณ์
จังหวัด
(SAT) ระดับจังหวัด
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
พัฒนาบุคลากรรองรับ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้รับการชี้แจง
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ระดับจังหวัดได้รับการ การปฏิบัติงานทีม
และอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน (SAT) เริ่มปฏิบตั ิงาน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ตระหนักรู้สถานการณ์
- ตรวจสอบรายงานประเมิน
ประเมินสถานการณ์โรค
และอบรมขั้นพื้นฐาน
(SAT) ระดับจังหวัด
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพื้นที่ และภัยสุขภาพพื้นที่
จังหวัด
จังหวัด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับ
จังหวัด
มีการซ้อมแผนเปิดศูนย์
ซ้อมแผนตามระบบ
- ตรวจสอบรายงานการซ้อมแผน
มีการซ้อมแผนเพื่อเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
บัญชาการเหตุการณ์
เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
(EOC) หรือปฏิบัติงานจริง
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(EOC) ระดับจังหวัด
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด
จังหวัด
ทางสาธารณสุข
กาหนดวิธีปฏิบัติการพร้อม ซ้อมแผนตามระบบ
- ตรวจสอบ Incident Action Plan มี Incident Action Plan
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่ บัญชาการเหตุการณ์
(IAP) ของเหตุการณ์ที่สาคัญที่อาจ (IAP) ของเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้อง (กรณีไม่มี
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิด สาคัญที่อาจเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มีการ
ระดับจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัด
จัดทา IAP จากการซ้อม
โดยกาหนดวิธีปฏิบัติการ พร้อมทัง้
แผน)
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มี
การจัดทา IAP จากการซ้อมแผน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักระบาดวิทยา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักระบาดวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
Tel. 02 590 1776
e-mail : kepidem@gmail.com

นายชานาญ ม่วงแดง

ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ
สานักระบาดวิทยา

Tel. 02 590 1788
e-mail :
banmd@hotmail.com
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ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

๑๑๑

รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 80

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
Leading Indicator
จังหวัด
14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง
สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้น
อย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทางานและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทางานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิ บั ติ ก ารที่มี ค วามสามารถในการรวบรวมข้ อ มู ล เพื่อ ติ ด ตาม ตรวจจั บ และประเมิ น
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนอง
ต่อสถานการณ์นั้นๆ
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กาหนดขึ้น
โดยผู้ บัญชาการเหตุการณ์ร่ว มกับกลุ่มยุท ธศาสตร์ภ ายใต้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
หน่วยงานที่นาไปปฏิบัติ
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในประเทศไทย จานวน 77 จังหวัด
ปีงบประมาณ 6
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 95

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100

ปี 2560 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80)
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดาเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้
(ร้อยละ 80)
ปี 2561 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85)
ปี 2562 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90)
ปี 2563 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95)
ปี 2564 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได้
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
จังหวัดทุกจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
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๑๑๒
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
วิธีการประเมินผล :

ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
A = จานวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
B = จานวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1,2, 3 และ4
รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
จัดทาโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด

2

3
4

5

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล
- ห ลั ก ฐ า น ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ศู น ย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ระดับจังหวัด
- หลั ก ฐานค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ที ม
ตระหนั กรู้ สถานการณ์ (SAT)
ระดับจังหวัด
จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ตามความ
- สถานที่และอุปกรณ์สาหรับ
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะ
ทางสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด
ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ใน
พื้นที่จังหวัด
สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
- รายชื่ อ ผู้ รั บ การชี้ แ จงและ
ระดับจังหวัดได้รับการชี้แจงแนวทางการ
อบ ร ม กา ร ป ฏิ บั ติ งา นขั้ น
ปฏิบัติงานและอบรมขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน
การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะ - มีรายงานผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และมีการเริ่ม เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
(SAT) โดยประเมินสถานการณ์โรคและภัย - มี ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
สุขภาพพื้นที่จังหวัด
ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค แ ล ะ ภั ย
สุขภาพพื้นที่จังหวัด
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) - มี Incident Action Plan (IAP)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
ของเหตุ การณ์ ที่ ส าคั ญที่ อาจ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง
เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อรองรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) โดยก าหนดวิ ธี ปฏิ บั ติ การ
พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร้ อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง ร้อยละ
จั ง หวั ด มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
( SAT) ที่ ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้จริง
1. น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901776 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail :kepidem@gmail.com
2.น.พ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail :jessajezzy@hotmail.com
3.น.ส.ประภาศรี สามใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : Pat172012@gmail.com
4. น.ส.วัชราภรณ์ ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : aun-aun-@hotmail.com
5. น.ส.วรรณี ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901784
E-mail :ta-liw-o@hotmail.com
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
1. น.พ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail :jessajezzy@hotmail.com
2.น.ส.ประภาศรี สามใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail : Pat172012@gmail.com
3. น.ส.วัชราภรณ์ ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail : aun-aun-@hotmail.com
4. น.ส.วรรณี ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :02-5901784
E-mail : ta-liw-o@hotmail.com
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๑๑๓
หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่
1.2.2 การป้องกัน ควบคุมวัณโรค
ตัวชี้วัด อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (ร้อยละ 85)
สถานการณ์
องค์การอนามัยโรคได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาวะวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มีภาระโรควัณโรคสูง 2) มีภาระวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) และ
3) วัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง
3 กลุ่ม ดังกล่าวมา ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้กาหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End
Strategy) โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) ให้ต่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกในปี
พ.ศ. 2578
การจะบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยต้องมีอัตราลดอุบัติการณ์
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 12 ต่อปี ตามยุ ทธศาสตร์ ยุ ติวั ณโรคจ าเป็ นต้ อง (1) เร่งรั ดการ้น หา วินิ จฉั ย และรายงาน
ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (2) สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคให้ครอบคลุมร้อยละ 90 และ (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้มีอัตราความสาเร็จ
การรักษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 171 ต่อประชากร
แสนคน (WHO, Global TB Report 2015) แต่จากระบบรายงานผลการดาเนินงานวัณโรคในปีงบประมาณ
2558 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 62,154 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate)
เพี ย งร้ อ ยละ 55.3 ในขณะที่ อั ต ราผลส าเร็ จ ของการรั ก ษาวั ณ โรคยั ง ต่ าเพี ย งร้ อ ยละ 81 (ที่ ม าข้ อ มู ล
http://www.tbthailand.org/data)
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาครั้งที่ 4 ของประเทศ
ไทยเมื่อปี 2555 จานวนคาดประมาณ 2,200 ราย (มาจากผู้ป่วยใหม่ 1,100 ราย และ มาจากผู้ป่วยที่มี
ประวัติการรักษามาก่อน 1,100 ราย) แต่จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย
สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานที่ต่ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไว
ต่อยาทางห้องปฏิบัติการชัน สูตร (ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 17 มิถุนายน 2559)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
2. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
2.1 ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010
หรือ โปรแกรม TBCM Online
2.2 โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค
(QTB) ในปี 2560
2.3 เรือนจาเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา
(QTBP) ในปี 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
1. อาเภอเป้าหมายทุกแห่งได้รับการคัดกรอง 1. วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลประชากร
เชิงรุกในประชากรกลุม่ เสี่ยง (231
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง
อาเภอ)
(GAP) ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
2. ร้อยละของการค้นพบผู้ป่วยมากกว่าหรือ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
เท่ากับร้อยละ 80 (คาดประมาณจานวน 2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบ
แผนการคัดกรองเชิงรุก โดยคัดเลือกจาก
89,917 ราย ในปี 2560 (ประเทศ)
อาเภอที่มีจานวนผูป้ ่วยวัณโรคสูงสุดของอย่าง
น้อย 3 อาเภอของแต่ละจังหวัด
3. ดาเนินการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุม่
เสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของพื้นที่
อาเภอเป้าหมาย
4. วิเคราะห์และประเมินผลการคัดกรองเชิงรุก
ในประชากรกลุม่ เสี่ยงในพื้นที่อาเภอ
เป้าหมาย

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสาร 1. อาเภอเป้าหมายทุกแห่งได้รับ
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบใน
การคัดกรองเชิงรุกในประชากร
กระบวนการเร่งรัดการค้นหาผู้ตดิ เชื้อวัณโรคและ
กลุ่มเสีย่ ง (231 อาเภอ)
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
2. ร้อยละของการค้นพบผู้ป่วย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
 วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุม่
(คาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณ
เสี่ยงเป้าหมาย
โรคทุกประเภทที่ตรวจพบ
 วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรคของ
89,917 ราย ในปี 2560
การดาเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
(ประเทศ)
 กาหนดกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
แผนการคัดกรองเชิงรุก
 ดาเนินการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ในพื้นที่เป้าหมาย
 วิเคราะห์และประเมินผลการคัดกรองเชิงรุกใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อาเภอเป้าหมาย

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2.ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม TBCM Online
โรงพยาบาลทุกแห่ง (ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน) มี
1. ประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วย การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสาร  โรงพยาบาลทุกแห่ง (ศูนย์/
การบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน
วัณโรคในระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบใน
ทั่วไป/ชุมชน) มีการบันทึกและ
โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม
2. การพัฒนาบุคลากรที่ใช้งานโปรแกรม
กระบวนการเร่งรัดการการบันทึกและรายงานข้อมูล
รายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
TBCM Online
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือ
ผ่าน โปรแกรม TBCM 2010
Online
โปรแกรม TBCM Online
หรือ โปรแกรม TBCM Online
3. ติดตามประเมินโรงพยาบาล (ศูนย์/ทั่วไป/  ประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วยวัณ  โรงพยาบาลมีการนาข้อมูล
ชุมชน) มีการบันทึกและรายงานข้อมูล
โรคในระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค
ผู้ป่วยวัณโรคจาก โปรแกรม
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010  การพัฒนาบุคลากรที่ใช้งานโปรแกรม TBCM
TBCM 2010หรือ โปรแกรม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
หรือ โปรแกรม TBCM Online
2010หรือ โปรแกรม TBCM Online
4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคจาก โปรแกรม  ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูล
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010หรือ
Online เพื่อนาไปวางแผนการดาเนินงาน
โปรแกรม TBCM Online
และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
 รายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM
2010หรือ โปรแกรม TBCM Online
 ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้วิเคราะห์จาก โปรแกรม
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM Online
เพื่อนาไปวางแผนการดาเนินงานและการดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรค

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
TBCM Online เพื่อนาไปวาง
แผนการดาเนินงานและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
3.โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560
1. โรงพยาบาลเป้าหมายทุกแห่งในปี
1. วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสาร 1. โรงพยาบาลเป้าหมายทุกแห่ง
2560 ได้รับการประเมินมาตรฐาน
โรค ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบใน
ในปี 2560 ได้รับการประเมิน
QTB (231 โรงพยาบาล)
คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึง กระบวนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
มาตรฐาน QTB (231
2. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคของการดูแล
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB)ในโรงพยาบาลเป้าหมาย
โรงพยาบาล)
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน QTB
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
ในปี 2560
2. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
2. กาหนดโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
 วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
และแผนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ประเมินมาตรฐาน QTB
ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB)
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่างและ
3. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการ
ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในโรงพยาบาล
 ข้อมูลโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560และ
เป้าหมายในปี 2560
แผนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
4. วิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จ ปัญหา
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB)
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐาน
 เอกสารรายงานการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB)
(QTB) ในโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560
 วิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค
จากผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ใน
โรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
4.เรือนจาเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) ในปี 2560
1. เรือนจาเป้าหมายทุกแห่งได้รับการประเมิน 1. วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ
การตรวจติดตามมาตรการดาเนินงานตามจากเอกสาร 1. เรือนจาเป้าหมายทุกแห่งได้รับ
มาตรฐานการ QTBP ในปี 2560 ( 77
โรค ผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแล และการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบั ผิดชอบใน
การประเมินมาตรฐานการ
เรือนจา)
รักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) รวมถึงช่องว่าง กระบวนการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษา
QTBP ในปี 2560 ( 77
2. ร้อยละ 50 ของเรือนจาเป้าหมายผ่าน
และปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ วัณโรคในเรือนจา (QTBP)เป้าหมายในปี 2560
เรือนจา)
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน QTBP ในปี
โรค
 วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 2. ร้อยละ 50 ของเรือนจา
2560
2. เลือกเรือนจาเป้าหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษา
แห่งพร้อมจัดทาแผนการประเมินมาตรฐานการ
ประเมินมาตรฐาน QTBP ในปี
วัณโรคในเรือนจา (QTBP) รวมถึงช่องว่างและ
ป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) ใน
2560
ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปี 2560
 รายงานกลุ่มเป้าหมายและแผนการประเมิน
3. ประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค
มาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา
ในเรือนจา (QTBP) ในเรือนจาเป้าหมายในปี
(QTBP) ในปี 2560
2560
 ประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค
4. วิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จ ปัญหา
ในเรือนจา (QTBP) ในเรือนจาเป้าหมายในปี
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐานการ
2560
ป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) ใน
 รายงานวิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จ ปัญหา
เรือนจาเป้าหมายในปี 2560
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐานการป้องกัน
ดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) ในปี 2560
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สานักวัณโรค
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
พญ.ผลิน กมลวัทน์

นายอรรถกร
จันทร์มาทอง
นางสาววิลาวรรณ
สมทรง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
ผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2122279
สานักวัณโรค
โทรสาร : 02-2125935
Email: phalin1@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 084 6056710
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ โทรศัพท์ : 02 212 2279 ต่อ 1211
การ
โทรสาร : 02-2125935
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
Email: auttagorn@gmail.com
สานักวัณโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ โทรศัพท์ : 02 212 2279
การ
โทรสาร : 02-2125935
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและ
Email: wilwan@yahoo.com
พัฒนาข้อมูลวัณโรค
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ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวชี้วัด
ระดับกรม
ประสานงาน
ตัวชี้วัด
รวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรค
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
Leading Indicator
จังหวัด
15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
1. ความสาเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อ
วัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษา
ครบกาหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อย
หนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ
2. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยแบ่ง เป็น
4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ใหม่เสมหะพบเชื้อ (New M+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี
Smear เป็นพบเชื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง
2.2 ใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ (New M-) หมายถึง
2.2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเชื้ออย่าง
น้อย 2 ครั้ง แต่ภาพรังสีทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด
2.2.2 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเชื้ออย่าง
น้ อ ย 2 ครั้ ง แต่ ผ ล Culture พบเชื้ อ วั ณ โรค หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ที่ ส ามารถระบุ เ ชื้ อ M.
tuberculosis ได้
2.3 ไม่มีผลเสมหะ/ ไม่ได้ตรวจ (New Smear not done) หมายถึง ผู้ป่วย
ผู้ใหญ่บางรายที่มี อาการหนักและไม่สามารถเก็บเสมหะตรวจได้หรือไม่มีการตรวจเสมหะ
หรือในผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ขากเสมหะส่งตรวจไม่ได้
2.4 ใหม่วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อปอด
3. ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้า (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยมีลักษณะทางคลินิกและได้รับ
การประเมินในการรักษาครั้งล่าสุดว่ารักษาหายหรือรักษาครบแล้ว แต่กลับมาได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคอีก

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกรายบุคคล (โปรแกรมTBCM) และนาส่ง
ค่าเป้าหมายเข้าระบบ Estimate SM (ESM) ของกรมควบคุมโรค
แหล่งข้อมูล
แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกวัณโรครายบุคคล (TBCM)
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รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

A = จานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2558กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้นเดือนกันยายน 2560 โดยมีผลการรักษาหาย
(Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed)
B = จานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2558–
กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้นเดือนกันยายน 2559
A/B
ไตรมาสที่ 4
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้อัตราความสาเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับสานักวัณโรคและ
ระดับสานักงานป้องกันควบคุมโรค
ตารางที่ 1เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้าที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้น
เดือนมิถุนายน 2559
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
<81
82
83
84
>85

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
อัตรา
ร้อยละ
81.4
80.4
ความสาเร็จการ
รักษาวัณโรค
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
ผู้อานวยการสานักวัณโรค
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2.นายสุขสันต์ จิตติมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2129187 โทรศัพท์มือถือ : 086-9005645
โทรสาร : 02-2125935
E-mail : ssthaitb@yahoo.com
3. นายจิรวัฒน์ วรสิงห์
นักวิชาการสถิติชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นายจิรวัฒน์ วรสิงห์
นักวิชาการสถิติชานาญการ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กรมควบคุมโรค

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๒๐
หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่
1.2.3 การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
(3 month remission rate) (เป้าหมายร้อยละ 92)
สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญในระดับชาติ และเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมรอบข้าง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลประมาณการผู้เสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากปี 2554-2556 คือ 1,084,900 ,1,200,000 และ
1,900,000 ราย และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณปีละ 2-3 แสนรายต่อปี ยาเสพติดที่พบมากที่สุดคือ
ยาบ้า ร้อยละ 75 ซึ่งรวมทั้งไอซ์ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รองลงมาคือกัญชาที่แพร่ระบาด
ในภาคใต้ อันดับสามเป็นสารระเหยพบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ เฮโรอีนที่พบมากในจังหวัด
เชียงราย และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลปัจจุบันนาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ถือเป็นผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการแก้ไขทางด้านสาธารณสุขแทนการ
ลงโทษความผิ ด และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งด้านมาตรฐานและ
กระบวนการบาบัดรักษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งสถานพยาบาลหรือสถานฟื้นฟู ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย โดยการใช้ศักยภาพของพื้นที่ชุมชนร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เพื่อช่วยให้ผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติ ด ได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาอย่ า งเหมาะสม ทั น ท่ ว งที ไม่ ร อจนเกิ ด ภาวะการเสพติ ด รุ น แรง หรื อ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผู้ ติดยาเสพติดเหล่านั้นก็จะสามารถกลั บเป็นคนดีของสั งคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในปีงบประมาณปี 2560 ได้กาหนดเป้าหมายการ
บาบัดรักษาตามแผนงบประมาณ 220,000 ราย (ระบบสมัครใจ 127,300 ราย ระบบบังคับบาบัด 72,500
ราย และระบบต้องโทษ 22,200 ราย)
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560
 ด้านการป้องกันยาเสพติด
 ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประเทศ
 ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม บูรณาการ
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
 สร้างระบบและมาตรการส่งเสริมป้องกันระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ รร. ชุมชน สถานประกอบการ
 ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงบริการบาบัดรักษาตามสิทธิผู้ป่วย แทนการลงโทษความผิด
 ผู้ ป่ วยทุ กระบบ (สมัครใจ บังคับบาบัด ระบบต้องโทษ) ได้ รับการบ าบั ดฟื้ นฟู ตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)
 สถานพยาบาลยาเสพติดเพียงพอ มีมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบาบัดรักษามีความรู้ความชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๒๑
มาตรการที่มุ่งเน้น
1. จัดโครงสร้างและกาหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระดับ (เขต จังหวัด อาเภอ รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.สต.)
2. จัดระบบบริการด้านยาและสารเสพติดตั้งแต่การป้องกัน บาบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ผ่าน
การบาบัด และมาตรการเชิงรุก ในสถานบริการการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ SP
4. สถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) เพิ่มขึ้น (เป้าหมายประเทศร้อยละ 75)
5. จั ดระบบบริ การลดอั นตรายจากยาเสพติ ด (10 ชุ ดบริ การ) ในสถานพยาบาล (เป้ าหมาย
ให้บริการ MMT ได้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดร้อยละ 50)
6. พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในระยะยาวให้เพียงพอตามสถานการณ์ในพื้นที่
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานบาบัดนอกกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ กากับดูแลมาตรฐานการ
บาบั ดรั กษาผู้ ติดยาเสพติดในระบบบั งคับบ าบัด ระบบต้องโทษ และค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม”ศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน”(เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)
ประเภท
สถาน
พยาบาล

จานวน
(แห่ง)

การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคคลากร
จัดบริการ จัดบริการ จัดบริการ จัดบริการ
บริการ มีบุคคลากร
ป้องกัน
บาบัด
ฟื้นฟู
บาบัดรักษา Harm แพทย์ที่ผ่าน
คัดกรอง
ฟื้นฟู
ผู้ป่วยใน ระยะวิกฤติ reduction การอบรม
บาบัด ผู้ป่วยนอก ระยะยาว
ฉุกเฉิน
(เน้นเมทา เวชศาสตร์
ฟื้นฟูและ
(1-4
(1-4
โดนระยะ ยาเสพติด
ติดตาม
เดือน)
เดือน)
ยาว)
(3 วัน)

พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาลผู้ใช้ยา
และสารเสพติด

ดูแลผู้
ผ่านการ
บาบัด

รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.สต.
สบยช.และ
รพ.ธัญญา
รักษ์
(กรมการ
แพทย์)
รพ.สังกัดกรม
สุขภาพจิต

28
88

28
88

28
88

-

28
88

780

780

780

-

780

9,970

9,970

-

-

-

7

7

7

7

13

13

13

13

อย่าง
อย่างน้อย
น้อย
หน่วยงาน
จังหวัด
ละ 1 คน
ละ 1 แห่ง

อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1
คน
บุคลากรผ่านการอบรม
ระยะสั้น 3-5 วัน

ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต, สานักบริหารการสาธารณสุข, ศอ.ปส.สธ.
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๑๒๒
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
92
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
NA
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
93
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
94
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
95
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
96
วิธีการประเมินผล :

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
จังหวัด
25. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
(3 month remission rate)
ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ทไี่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็นผูเ้ สพ (Abuse) หรือผู้ตดิ (Dependence) ยาเสพติด
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
93
94
95
96
เพื่อประเมินผลการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษา หลังจาหน่าย 3 เดือน
ผู้เสพ ผู้ติดที่เข้ารับการบาบัดรักษา ระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว จากสถาน
บริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
3 เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
B = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายตามเกณฑ์ที่
กาหนด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
รอบ 6 เดือน
92

รอบ 9เดือน
92

รอบ 12เดือน
92

รอบ 6 เดือน
93

รอบ 9เดือน
93

รอบ 12เดือน
93

รอบ 6 เดือน
94

รอบ 9เดือน
94

รอบ 12เดือน
94

รอบ 6 เดือน
95

รอบ 9เดือน
95

รอบ 12เดือน
95

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
96
96
96
สถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบาบัดรักษา) จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด
และบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดองประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet
ประเมินผลโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติด สานักบริหารการสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบข้อมูล
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๑๒๓
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
87.26
87.75
92.09
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
บรมราชชนนี มือถือ 086-3316106
2. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
มือถือ 089-1403884
3. นพ. อัครพล คุรศุ าสตรา รองผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข มือถือ 081-5954450
4. นางระเบียบ โตแก้ว สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
มือถือ 092 8979299
5. นางยุพา กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักบริหารการสาธารณสุข
โทร 0 2590 1799 มือถือ 089 9279826
6. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักบริหารการสาธารณสุข
โทร 0 2590 1799 มือถือ 089-1050344
7. นางไพวัล อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ศอ.ปส.สธ. มือถือ 081-8107445
หน่วยงานประมวลผล สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ. อัครพล คุรศุ าสตรา รองผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข สานักบริหารการสาธารณสุข
รายงานผลการ
มือถือ 081-5954450
ดาเนินงาน
2. นางยุพา คงกลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักบริหารการสาธารณสุข
โทร 0 2590 1799 มือถือ 089 9279826
3. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักบริหารการสาธารณสุข
โทร 0 2590 1799 มือถือ 089-1050344
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๑๒๔
หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 95)
สถานการณ์
สถานการณ์ความไม่ป ลอดภัยจากการบริโ ภคผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยัง พบว่าเป็น
ปัญหาที่พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ จะเป็นกลไก
ส าคัญ ในการประเมิน สถานการณ์แ ละก าหนดแนวทางการจัด การให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์สุ ขภาพมีค วามปลอดภั ย
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยในที่สุด
ผลการดาเนินงานการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้
ตัวชี้วัด
ปี 57
ปี 58
ปี 59
1.ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ
95.39
96.08
88.98
2.ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง
93.81
94.91
97.72
3.โฆษณาผลิตภัณฑ์ถกต้อง
98.15
96.78
93.75
4.สถานประกอบการได้มาตรฐาน
91.22
92.81
95.36
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
พื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดาเนินการเก็บตัวอย่าง 1. การจัดทาแนวทางหรือแผนงาน ประชาชนได้บริโภค
ที่ได้รับการตรวจสอบได้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดังนี้
หรือโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
1) แผนเก็บตัวอย่าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ คุณภาพ และปลอดภัย
กาหนด เป้าหมาย ร้อยละ
ของจังหวัด หรือเก็บ
จังหวัด ซึ่งแผนดังกล่าว ควรมี
95
ตัวอย่างในรายการทีต่ ก
ประเด็นหลักประกอบด้วย
ลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วน
เป้าหมาย (พื้นที่ หรือ
ภูมิภาค) เพือ่ ตรวจ
กลุ่มเป้าหมาย) กรอบระยะเวลา
วิเคราะห์ทาง
ในการดาเนินการ ขั้นตอน วิธีการ
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจ
ดาเนินงาน งบประมาณและ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
ผู้รับผิดชอบ
2) แผนเก็บตัวอย่าง 2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด
ของหน่วยตรวจสอบ
หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตก
เคลื่อนที่ทั้งของจังหวัด
ลงกับ อย.เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
และเขต
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้นรวมถึงแผนเก็บ
ตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต
เทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
3. นาผลการ Surveillance
มาดาเนินการจัดการความเสีย่ ง
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๑๒๕
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

(Risk management) แบบ
บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น อปท. ส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นต้นรวมถึงดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
4. สื่อสารความเสี่ยง
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการ
ปัญหา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ

นายอาทิตย์ พันเดช

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590-7292
นโยบายและแผนชานาญการ โทรศัพท์มือถือ : 081-841-5786
กองแผนงานและวิชาการ
โทรสาร : 02-591-8457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
ตาแหน่ง : เภสัชกร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-7383
ชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951
กองส่งเสริมงานคุม้ ครองฯ โทรสาร : 02-591-8484
(คบ.)
E-mail : artypun@gmail.com
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ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานใน
ส่วนกลาง
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานในส่วน
ภูมิภาค

๑๒๖
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
26. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด
เครื่องสาอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจาก
สถานที่ผลิต นาเข้าหรือจาหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง
1) ส่วนกลาง เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
2) ส่วนภูมิภาค เก็บตัวอย่างตาม
2.1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.
(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค)เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วย
ชุดทดสอบเบื้องต้น
2.2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต
ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 95
ปีงบประมาณ 6
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
95
96
97
98
วัตถุประสงค์
เพื่อผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

ปีงบประมาณ 64
99

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

นับที่ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ตามแบบรายงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ Dashboard
ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

สานัก/กองผลิตภัณฑ์ สานักด่านอาหารและยา กอง คบ. และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีต่ รวจสอบทั้งหมด
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4(รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน)
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๑๒๗
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปี 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. คณะทางานพัฒนาระบบการเฝ้า 1.สรุปผลการดาเนินงานและ 1. สรุปผลการดาเนินงาน 1. สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถานการณ์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์เฝ้าระวัง
สุขภาพในภาพรวมทั้ง
2. ทีมคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 6 เดือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9 เดือน ประเทศ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนกลาง และ
2. สื่อสารผลการวิเคราะห์ความ 2. สื่อสารผลการวิเคราะห์ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
จังหวัด (ทีม SAT)
เสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเสีย่ งไปยังหน่วยงานที่ การจัดการปัญหาด้าน
3. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(Risk Management) เพื่อการ เกี่ยวข้อง (Risk
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.1 ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการ
จัดการปัญหา
Management) เพื่อการ
3. ถอดบทเรียนจากการ
เฝ้าระวัง 6 มิติ
จัดการปัญหา
ดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงใน
3.2 หลักเกณฑ์การประเมินความ
ปีต่อไป
เสี่ยง
3.3 ระบบฐานข้อมูลและช่อง
ทางการรายงาน
4. แผนการจัดการความเสี่ยง
(Risk management Plan)
แบบบูรณาการภายใต้กลไกใหม่
2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพตาม PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. แผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
3. ดาเนินการตามแผนเฝ้า
3. ดาเนินการตาม
สุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ร้อย แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
6. ดาเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้ ละ 65
สุขภาพได้ ร้อยละ 100
ร้อยละ 30
วิธีการประเมินผล :
จากรายงานสรุปผลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
ร้อยละ
94.94
95.22
การตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค)
- ยา
99.71
99.96
- อาหาร
94.01
94.43
- เครื่องสาอาง
97.67
96.55
- เครื่องมือแพทย์
94.04
91.19
- วัตถุอันตราย
97.40
90.24
- วัตถุเสพติด
92.26
96.43
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๑๒๘
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. น.ส.ยุวดีพัฒนวงศ์
ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907070 โทรศัพท์มือถือ : 089-8116873
โทรสาร : 02-591-8479
E-mail : puyuwade@fda.moph.go.th
2. นายวชิระ อาพนธ์
ผู้อานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907332 โทรศัพท์มือถือ : 081-9288013
โทรสาร : 02-5918471
E-mail : vachira@fda.moph.go.th
3. น.ส. สุมาลี พรกิจประสาน
ผู้อานวยการสานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907154
โทรศัพท์มือถือ : 084-3618393
โทรสาร : 02-5918446
E-mail : sumayee@fda.moph.go.th
4. น.ส. สุภัทรา บุญเสริม
รก.ผู้อานวยการสานักด่านอาหารและยา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907351
โทรศัพท์มือถือ : 081-845-9043
โทรสาร : 02-5918477
E-mail : pongsai@fda.moph.go.th
5. น.ส. สุกัญญา เจียระพงษ์
ผู้อานวยการสานักยา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907162
โทรศัพท์มือถือ : 089-0416563
โทรสาร : 02-5918390
E-mail : sukanya@fda.moph.go.th
6. น.ส. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ผู้อานวยการสานักอาหาร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5907175
โทรศัพท์มือถือ : 089-8116899
โทรสาร : 02-5918460
E-mail : tipvon@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ - สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน
1. น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786
โทรสาร : 02-5918457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
ส่วนภูมภิ าค
1.นายอาทิตย์ พันเดช
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5907383 โทรศัพท์มือถือ : 084-7956951
โทรสาร : 02-5918484
E-mail : artypun@gmail.com
กองส่งเสริมงานคุม้ ครองฯ (คบ) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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๑๒๙
หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 การเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป
ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)
สถานการณ์
สถานการณ์คุณภาพและความไม่ปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน ทั้ ง ในวั ต ถุ ดิ บ ที่ นํ า มาใช้ ใ นการปรุ ง ประกอบอาหาร รวมทั้ ง อาหารสํ า เร็ จ รู ป
จากผลการเฝ้าระวังสถานการณ์และผลการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอาหาร ได้แก่ การปนเปื้อนสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงใน
เนื้อสัตว์สด การปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ปัญหาคุณภาพน้ําบริโ ภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และการใช้น้ํามันทอดซ้ํา เป็นต้นโดยมี
สถานการณ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้
การปนเปื้อนสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้จากข้อมูลผลการสํารวจการตกค้างของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร ปี 2557-2559 โดย
ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Screen Test) โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (GT Test Kit) พบการตกค้างของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดตั้งแต่ปี2556-2559 ร้อยละ 3.75, 3.46, 2.45 และ 2.53 ตามลําดับ
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการสํารวจสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้ ส ดนํ า เข้ า โดยสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า ง ณด่ า นอาหารและยา และส่ ง ตรวจวิ เ คร าะห์ โ ดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการตกค้างของของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดนําเข้าตั้งแต่ ปี
2556- 2559 ร้อยละ 4.95, 7.21, 1.08 และ 4.39 ตามลําดับแม้ผลการตรวจสอบพบการตกค้างใน
อัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง
การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สดจากข้อมูลผลการสํารวจโดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ
ความปลอดภัยอาหาร ปี 2557-2559 พบ การตกค้างของการปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สด ร้อย
ละ 1.26, 4.49 และ 7.06 ตามลําดับ โดยจะเห็นว่ามีแนวโน้มการปลอมสนสารเร่งเนื้อแดงเพิ่มขึ้น
น้้า บริโ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท โดยจากผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิ ตและสํารวจ
สถานการณ์ คุ ณ ภาพของน้ํ า บริ โ ภคที่ บ รรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ทั่ ว ประเทศ โดยสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นภาพรวมทั้งประเทศต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า
สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP ร้อยละ 17.66และสถานการณ์คุณภาพของน้ําบริโภคในภาชนะ
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 31.42 โดยเกิดจากการไม่ได้มาตรฐาน
เรื่อง ความเป็นกรด-ด่าง และการไม่ได้มาตรฐานด้านจุลินทรีย์โดยเฉพาะการพบเชื้อโคลิฟอร์ม และ E. coliซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะในการผลิตนั้น อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต เช่น การปรับสภาพน้ําดิบเบื้องต้นด้วย
สารละลายคลอรีน หรือการบํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต หรือการปนเปื้อน
ข้ามหลังการฆ่าเชื้อ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สํานั กอาหารได้มีการเฝ้าระวังการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์
เนื้อ สัต ว์ ในเขตกรุง เทพมหานคร ปีง บประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่า มีผ ลิต ภัณ ฑ์ที่ไม่ผ่า นตาม
เกณฑ์ที่กําหนด ร้อ ยละ 40.54, 32.92 และ 31.64 ตามลําดับ จากผลการเฝ้าระวัง ดัง กล่า วแม้ว่า
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ปัญหาการใช้วัตถุเจือ ปนอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมายมีแนวโน้มลดลง แต่ร้อยละการไม่ได้มาตรฐานยังอยู่ใน
ปริมาณที่สูง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ผลิต ภัณฑ์เสริ มอาหารจากผลการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ
สถานที่ผลิตและสถานที่จําหน่ายเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2557-2559 พบการปลอมปนของสารที่มีฤทธิ์ทาง
ยาในกลุ่ม ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สรรพคุณ ในการลดความอ้ว นและเสริม สมรรถภาพทางเพศในผลิต ภัณ ฑ์เ สริม
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 32.69, 15.79, และ 33.30 ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มนี้มักจะเกิด
ปัญหาของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณด้วย
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนนมโรงเรียนตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้อาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหา
การขาดสารอาหารและทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และคณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล
คุณภาพนมโรงเรียนได้กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 1 ครั้ง/เทอม (ปีละ 2 ครั้ง) และให้รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมทราบ หากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะได้พิจารณาดําเนินการกับสถานที่ผลิตดังกล่าวต่อไป
โดยสถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 พบว่า สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนมี
มาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์ GMP โดยเฉลี่ย ร้อยละ100, 95 และ 98.65 ตามลําดับ สําหรับผลการเฝ้าระวัง
คุณ ภาพมาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์น มโรงเรีย น โดยตรวจวิเ คราะห์โ ดยห้อ งปฏิบัติก าร ในปีง บประมา ณ
พ.ศ.2557-2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนมีคุณภาพ โดยเฉลี่ย ร้อยละ 93.92, 92.67 และ 92.31
ตามลําดับ โดยพบปัญหาการไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของจุลินทรีย์ทั้งหมดและจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของการบริโภคนมโรงเรียนของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและเกิ ดสถานการณ์ตามที่เป็นข่าว
อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์จากแป้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแผนเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์จากแป้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสด (เส้นใหญ่ เส้นเล็ก) เส้นหมี่ บะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว
ณ สถานที่ผลิต เป็นประจําทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์จากแป้งมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 23.96, 32.32, และ 28.75 โดยพบข้อบกพร่อง
ด้านการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ทั้งวัตถุกันเสียและสีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
น้้ามันทอดอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
ด้านอาหารมีแผนการสํารวจสถานการณ์ความปลอดภัยของการใช้น้ํามันทอดอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย
ณ สถานที่จําหน่า ย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด และซุปเปอร์มาเก็ต เป็นประจําทุกปี โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2559 พบว่า สถานที่จําหน่ายมีการใช้น้ํามันทอดอาหารที่มีปริมาณสารโพลาร์เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด คิดเป็นร้อยละ 89.14, 84.60 และ 89.47 ตามลําดับ
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญ หา โดยแบ่ง กลุ่มอาหารเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผัก ผล ไม้ และเนื้อ สัต ว์ส ด
กลุ่มอาหารแปรรูป ได้แก่ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนม
โรงเรียนผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว (ชนิดเส้นสด)/ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/เกี๊ยวขนมจีน) และน้ํามันที่ใช้
ทอดอาหาร โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขตบริการสุขภาพและสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ผักและผลไม้สด
2. เนื้อสัตว์สด
3. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมาย
4. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
6. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
7. ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
8. น้ํามันทอดอาหาร
เป้าหมาย
มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 : ผักและผลไม้สด
ผักและผลไม้สด 1.1 กิจกรรมส้ารวจข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ผักและผลไม้สดมี
มีความปลอดภัย
โดย ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ความปลอดภัย
จากสารเคมี 1) สํารวจข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก ข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ จากสารเคมีกําจัด
กําจัดศัตรูพืช
ศัตรูพืช
และผลไม้สด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลไม้สด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตาม
ร้อยละ 70
ตามขอบข่ า ย (ร่ า ง) ประกาศกระทรวง ขอบข่ าย (ร่ าง) ประกาศฯ และผลการ
สาธารณสุ ข เรื่ อ ง กํ า หนดวิ ธี ก ารผลิ ต ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ ตามแบบฟอร์มกิจกรรมการส้ารวจและ
รั ก ษาผั ก หรื อผลไม้ ส ดบางชนิ ด และการ ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ
แสดงฉลาก
ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
2) ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ ณ ผลไม้สด ฯ ที่ก้าหนด
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้
สดทุกแห่งในจังหวัด
3) จัดทําข้อมูลสถานที่ผลิตและผลการประเมิน
ความพร้อมของผู้ประกอบการ ณ สถานที่
ผลิ ต (คั ด และบรรจุ ) ผั ก และผลไม้ ส ดทุ ก
แห่งในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
4) รายงานข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานใน
แบบฟอร์ ม กิจ กรรมฯและบั นทึ ก ข้อ มูล ใน
ระบบ Dashboard
ของกระทรวง
สาธารณสุข ตามระยะเวลาการรายงาน (6
ครั้ง)
1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้
สด โดยส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร
1) สสจ. และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดําเนินการสุ่ม 1) ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สด ที่
เก็ บ ตั ว อย่ า งผั ก และผลไม้ ส ด ณ สถานที่
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test
จําหน่าย (ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มา
Kit (การตรวจสอบครั้งที่ 1)
เก็ ต ) ตรวจวิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น (Screen 2) ผลวิเคราะห์ตัวอย่างผักและผลไม้สด
Test) ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit
ที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทดสอบสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า ง 2
ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างซ้ํา (การ
กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่ม
ตรวจสอบครั้งที่2)
คาร์บาเมต (การตรวจสอบครั้งที่1)
3) ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๒
เป้าหมาย

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2) หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ ฯ รายงานผลการสํ า รวจ
วิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (การ
สถานการณ์การตกค้ างของสารเคมีกําจั ด
ตรวจสอบครั้ ง ที่ 2 ) ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ศัตรูพืช ณ สถานที่จําหน่าย ด้วยชุดทดสอบ
กฎหมาย
เบื้องต้น GT-Test Kit
3) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้ น GT-Test Kit พบว่า ไม่ผ่า น
มาตรฐานให้ สสจ. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตาม
ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขปัญหา
4) สสจ. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งซ้ํ า ณ
สถานที่ จํ า หน่ า ยแห่ ง เดิ ม และสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างชนิดของผักและผลไม้สดดังกล่าว
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง
ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ห รื อ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (การตรวจสอบครั้ง
ที่ 2)
5) กรณีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบการ
ตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ให้สสจ.ดําเนินคดี
6) สสจ. บัน ทึก ข้อมู ลรายงานผลการสํา รวจ
สถานการณ์ การตกค้ างของสารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืช ณ สถานที่จําหน่าย ด้วยชุดทดสอบ
เบื้ อ งต้ น และผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาการ
รายงาน (6 ครั้ง)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 :เนื้อสัตว์สด
เนื้อสัตว์สด มี 2.1 สสจ.และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดําเนินการสุ่ม 2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์สดที่ เนื้อสัตว์สดมีความ
ความปลอดภัย
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จําหน่าย
ตรวจด้วยชุดทดสอบ (การตรวจสอบ ปลอดภัยจากการ
จากการ
ตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ยชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต้ น
ครัง้ ที่ 1)
ปลอมปนสารเร่ง
ปลอมปนสารเร่ง
200 ตั ว อย่ า ง/เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ (การ 2.2 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์สดที่
เนื้อแดง
เนื้อแดง ร้อยละ
ตรวจสอบครั้งที่ 1)
ตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
70
2.2 หน่วยเคลื่ อนที่ฯ รายงานผลการสํารวจ
ในกรณีท่ีมีการเก็บตัวอย่างซ้ํา (การ
สถานการณ์การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดง
ตรวจสอบครัง้ ที่ 2)
ในเนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จําหน่าย ด้วยชุด 2.3 ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ
ทดสอบเบื้องต้น
วิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (การ
2.3 กรณี ที่ ผ ลการตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ยชุ ด
ตรวจสอบครั้ งที่ 2) ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ทดสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานให้
กฎหมาย
สสจ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา
2.4 สสจ. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งซ้ํ า ณ
สถานที่ จํ า หน่ า ยแห่ ง เดิ ม และสุ่ ม เก็ บ
ตั ว อย่ า งเนื้ อ สั ต ว์ ส ดดั ง กล่ า วตรวจ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๓
เป้าหมาย

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ร เ ร่ ง เ นื้ อ ง แ ด ง ณ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ห รื อ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ (การ
ตรวจสอบครั้งที่ 2)
2.5 กรณีผลวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการพบ
การตกค้ า งของสารเคมี กํ าจั ด ศั ต รู พื ชไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ให้สสจ.ดําเนินคดี
2.6 สสจ.บันทึก ข้อมูล ในระบบ Dashboard
ของกระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลา
การรายงาน (6 ครั้ง)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 :น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
ร้อยละของน้ํา 3.1 สสจ.ตรวจสอบและยืน ยัน ความถูก ต้อ ง 3.1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิ ต
บริโภคในภาชนะ
ของข้ อ มู ล สถานที่ ผ ลิ ต ที่ มี ผ ลการตรวจ
กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ GMP
บรรจุที่ปิดสนิท
ประเมินสถานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP
ภายหลังการปรับปรุงสถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมายมี
หรื อ ผลตรวจวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น 3.2 ผลวิ เ คราะห์ น้ํ า บริ โ ภคในภาชนะ
คุณภาพ
จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ใน
บรรจุกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการ
มาตรฐานตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559
ปรับ ปรุ งการควบคุม กระบวนการ
เกณฑ์ที่กําหนด 3.2 สสจ.เข้ า ร่ ว มการอบรมเรื่ อ งการตรวจ
ผลิต
ร้อยละ 100
ประเมินสถานที่ผลิตและการควบคุมการ 3.3 ผลการดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่
ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี)
(ภายในเดือนธันวาคม 2559)
3.3 สสจ.ปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ละการควบคุ ม
กระบวนการผลิ ต น้ํ า บริ โ ภคในภาชนะ
บรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท กลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก แห่ ง
(ภายในเดือนมีนาคม 2560)
3.4 สสจ.ตรวจประเมินสถานที่ตามหลักเกณฑ์
GMP และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ณ สถานที่ ผ ลิ ต
(ภายในเดือน มิถุนายน 2560) และส่ง
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ Coliforms,
E. coli, Salmonella spp. และ S.
aureus
3.5 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูล ในระบบ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 :ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์จาก 4.1 สสจ.แจ้งจํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ 4.1 จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ที่มีการ
จา กเนื้ อ สั ตว์ กลั บ ม า ยั ง สํ า นั ก งา น
เนื้อสัตว์ภายในจังหวัด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ที่มีการใช้

๑๓๔
เป้าหมาย
มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
ใช้วัตถุเจือปน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาหารตาม
4.2สสจ.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ที่กําหนด
จากเนื้อสัตว์ทุกแห่งในจังหวัด ตามเกณฑ์
ร้อยละ 70
GMP
4.3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิต ทุก
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตัวอย่าง และ
ส่ งตั ว อย่ า งเพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ ชนิ ด และ
ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหาร
4.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลในระบบ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 5 :ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริม 5.1 สสจ. สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ณ
อาหารมีความ
ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต ห รื อ ส ถ า น ที่ จํ า ห น่ า ย
ปลอดภัยจาก
(พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ )
การปลอมปน
จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง ภายในเดือนมีนาคม
สารที่มีฤทธิ์ทาง
2560 โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่สงสัย
ยา
ว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณ และส่งตัวอย่าง
ร้อยละ 75
เพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารที่
มี ฤ ทธิ์ ท างยาในกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สรรพคุณดังกล่าว
5.2 รายงานข้อมู ลผลการดําเนินงานและผล
การดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลในระบบ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง)
ประเด็นการตรวจราชการที่มงุ่ เน้น 6 :ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ผลิตภัณฑ์นม 6.1 สสจ. (เฉพาะจังหวัดที่มสี ถานที่ผลิต)
โรงเรียน ณ
ดําเนินการ
สถานที่ผลิต มี
1) ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน
คุณภาพ
ทุกแห่งในจังหวัดตามเกณฑ์ GMP
มาตรฐานตาม
2) เก็บตั วอย่ างผลิตภัณฑ์ นมโรงเรี ยน ณ
เกณฑ์ที่กําหนด
สถานที่ผลิต และส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ
ร้อยละ 100
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง
(1 ครั้ง/ภาคการศึกษา)ดังนี้

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
4.2 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต วัตถุเจือปนอาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ตามเกณฑ์ที่
4.3 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
กําหนด
4.4 ผลการดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี)

5.1 จํ า นวนตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่มีการเก็บตัวอย่าง
อาหารมีความ
5.2 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปลอดภัยจากการ
5.3 ผลการดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่ ปลอมปนสารที่มี
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ฤทธิ์ทางยา

6.1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
นมโรงเรียน
โรงเรี ย นณ
6.2 ผลการตรวจวิเ คราะห์ผ ลิต ภัณ ฑ์
สถานที่ผลิต มี
นมโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน
6.3 ผลการดํ า เนิน การเมื ่อ พบว่า ไม่
ตามเกณฑ์ที่
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี)
กําหนด
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๑๓๕
เป้าหมาย

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
 ภาคการศี ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2559 ช่วงเดือน พ.ย. 59
 ภาคการศี ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา
2560 ช่วงเดือน มิ.ย. 60
6.2 รายงานข้อมูล ผลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย
(ถ้ ามี ) ในแบบฟอร์ มการรายงานผลตาม
ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
กําหนดการรายงาน มีดังนี้
 ภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
 ภาคการศีกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
6.3 ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
และรายงานผลวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
โรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายัง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองส่ ง เสริ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ท้องถิ่น)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 7 :ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ผลิตภัณฑ์จาก 7.1 สสจ.แจ้งจํ านวนสถานที่ ผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์
แป้งมีการใช้วัตถุ
จ า ก แ ป้ ง ก ลั บ ม า ยั ง สํ า นั ก ง า น
เจือปนอาหารตาม
คณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่
เกณฑ์ที่กําหนด
30 ตุลาคม 2559
ร้อยละ 70
7.2 สสจ.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
จากแป้งทุกแห่งในจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์
เส้นก๋วยเตี๋ยวตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์
GMP ทั่วไป และผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/
แผ่นเกี๊ยว และขนมจีน ตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ Primary GMP
7.3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิต ทุก
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตัวอย่าง และ
ส่ งตั ว อย่ า งเพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ ชนิ ด และ
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
7.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดและบั นทึกข้อมูลในระบบ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง)

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

7.1 จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
7.2 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต มีการใช้วัตถุเจือปน
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
อาหารตามเกณฑ์ที่
7.3 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
กําหนด
7.4 ผลการดํ า เนิ น การเมื่ อ พบว่ า ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี)
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๑๓๖
เป้าหมาย
มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 8 :น้้ามันทอดอาหาร
น้ํามันทอด
8.1 การติดตามเฝ้าระวังปริมาณสารโพลาร์ในน้้ามั นทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิต โดย
อาหาร ณ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานที่ผลิต 1) คัดเลือกสถานที่ผลิตอาหารกลุ่มเป้าหมาย 1) ข้ อ มู ล ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต อ า ห า ร
กลุ่มเป้าหมาย
ทุ ก แห่ ง ในพื้ น ที่ โดยพิ จ ารณาจากกลุ่ ม
กลุ่มเป้าหมาย
และสถานที่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่ 2) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ น้ํ า มั น ที่ ใ ช้ ท อด
จําหน่าย มี
มีการใช้น้ํามันในกระบวนการทอด และส่ง
อาหาร
ปริมาณสารโพ
จํานวนสถานที่ผลิ ตอาหารกลุ่ม เป้ าหมาย 3) ผลการตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต
ลาร์เป็นไปตาม
มายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์ที่กําหนด
ยา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559
4) ผลวิ เ คราะห์ น้ํา มั น ที่ใ ช้ ท อดอาหาร
ร้อยละ 80 2) ตรวจประเมิ น สถานที่ ผลิ ต กลุ่ม เป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ GMP/ Primary GMP แล้วแต่ 5) ผลการดําเนินการเมือ่ พบว่าไม่เป็นไป
กรณี
ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3) บันทึกข้อมู ลการใช้น้ํ ามันที่ใช้ท อดอาหาร
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลตามตัวชี้วัด
(สถานที่ผลิต) และเก็บตัวอย่างน้ํามันที่ใช้
ทอดอาหาร ได้ แ ก่ วั ต ถุ ดิ บ น้ํ า มั น และ
น้ํ า มั น ขณะทอด ณ สถานที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ส่ ง
ตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารโพลาร์ ณ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ห รื อ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
4) รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย
(ถ้ า มี ) ในแบบฟอร์ ม การรายงานผลตาม
ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง)
8.2 การติดตามเฝ้าระวังปริมาณสารโพลาร์ในน้้ามันที่ใช้ทอดอาหาร ณ สถานที่จ้าหน่าย
ด้าเนินการโดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร และรายงานผลการด้าเนินงานใน
ระบบ Dashboard โดย สสจ.
1) หน่วยเคลื่อนที่ ฯ ตรวจเฝ้าระวังน้ํามันทอด 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานที่ เ ก็ บ
อาหาร ได้แก่ วัตถุดิบน้ํามัน และ น้ํามันขณะ
น้ํ า มั น ตรวจสอบน้ํ า มั น ที่ ใ ช้ ท อด
ทอด ณ แหล่ ง จํ า หน่ า ย ด้ ว ยชุ ด ทดสอบ
อาหาร พฤติกรรมการใช้น้ํามันทอด
เบื้องต้น (การตรวจสอบครั้งที่1)
อ า ห า ร ก า ร กํ า จั ด น้ํ า มั น ต า ม
2) หน่วยเคลื่อนที่ฯ บันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
แบบฟอร์มที่กําหนด
สถานที่เก็บน้ํามัน ตรวจสอบน้ํามันที่ใช้ทอด 2) ผลการตรวจวิ เ คราะห์ น้ํ า มั น ทอด
อาหาร พฤติกรรมการใช้น้ํามันทอดอาหาร
อาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น(การ
การกําจัดน้ํามันตามแบบฟอร์มการรายงาน
ตรวจสอบครั้งที่ 1)
ผลตามตั ว ชี้ วั ด (สถานที่ จํ า หน่ า ย) และ 3) ผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบ
รายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหา กรณีที่
คณะกรรมการอาหารและยา
ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
3) หน่วยเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการเฝ้าระวัง
เบื้องต้นพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
น้ํามันทอดอาหาร
ณ สถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมายและ
สถานที่จําหน่าย มี
ปริมาณสารโพลาร์
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด

๑๓๗
เป้าหมาย

มาตรการด้าเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ํามันที่ใช้ทอดอาหาร 4) ผลการตรวจวิ เ คราะห์ น้ํ า มั น ทอด
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ให้สสจ.
อ า ห า ร ที่ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ซ้ํ า จ า ก
4) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
หน่วยงานวิเคราะห์ (การตรวจสอบ
เบื้อ งต้น พบว่ า ไม่ผ่า นมาตรฐานให้ สสจ.
ครั้งที่ 2)
ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ 5) ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา
วิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (การ
5) สสจ. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งซ้ํ า ณ
ต ร วจ ส อบ ค รั้ ง ที่ 2 ) ไ ม่ เ ป็ น ไ ป
สถานที่ จํ า หน่ า ยแห่ ง เดิ ม และสุ่ ม เก็ บ
กฎหมาย
ตั ว อย่ า งน้ํ า มั น ที่ ใ ช้ ท อดอาหารดั ง กล่ า ว
ตรวจวิเ คราะห์ป ริม าณสารโพลาร์ ณ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ห รื อ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (การตรวจสอบครั้ง
ที่ 2)
6) สสจ.รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แบบฟอร์มการรายงานผลตามตัวชี้วัดและ
บันทึกข้อมูลในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาการ
รายงาน (6 ครั้ง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส้านักอาหาร
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ
นางสาวชนานันท์
ประไพรเพชร
นางสาววรวลัญช์
พูลสวัสดิ์

ต้าแหน่ง/หน่วยงาน
ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญการ
สํานักอาหาร
ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร

หมายเลขโทรศัพท์ /
e-mail address
Tel. 02-590-7408
Mobile 087-338-9303
e-mail: kpikbs.food@gmail.com
Tel. 02-590-7408
Mobile 086-691-4195
e-mail: kpikbs.food@gmail.com
Tel. 02-590-7408
Mobile 081-925-5350
e-mail: kpikbs.food@gmail.com
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ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ
ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น
1-8

๑๓๘
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ค้านิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
Leading Indicator
จังหวัด
21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง
3. อาหารแปรรู ป หมายถึ ง อาหารที่ ผ่ า นกระบวนการที่ ทํ า ให้เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหาร
สดที่แปรรูป ทําให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ต ว์ น้ํ า บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และ
น้ํามัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8)
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้น
บะหมี่ /เกี๊ย ว/ขนมจีน ) นมโรงเรี ยน และน้ํ ามั น ต้อ งมี คุ ณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่
กําหนด (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8)

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80 ในแต่ละปี จะมีการเปลีย่ นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อาหารในการวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจําหน่ายในประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ดําเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อย 28.1-28.8 โดย
รายงานผลการดํ า เนิ น งานจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา/สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตามช่องทางที่สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์กําหนด
แหล่งข้อมูล
ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมภิ าค : เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี
รายการข้อมูล 1
A= จํานวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
รายการข้อมูล 2
B= จํานวนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด
สูตรค้านวณตัวชี้วัด
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4 (โดยติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4)
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๑๓๙
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :
หน่วยงาน
รอบ 3 เดือน
อย.
 มีคณะทํางานแก้ไขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยอาหาร
 มีทีม SAT แบบบูรณาการ
ด้านอาหาร
 มีแผนการดําเนินการ
ในภาพรวมของประเทศ
 ดําเนินการตามแผน
การดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
 ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ









รอบ 6 เดือน
โครงสร้างของระบบ
ข้อมูลการเฝ้าระวัง
มีแนวทางการแจ้ง
เตือนภัยและจับ
สัญญาณความเสี่ยง
ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65
ของแผน
ติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ









รอบ 9 เดือน
มีการทดลองนําเข้าข้อมูล
การเฝ้าระวัง
ทดลองระบบ
การจัดการความเสี่ยงด้าน
อาหาร
ดําเนินการตามแผน
การดําเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ











เขตบริการ
สุขภาพ







มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับเขต
บริการสุขภาพ
ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต





ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65
ของแผน
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต





ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานร้อยละ 100
ของแผน
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต
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รอบ 12 เดือน
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ของระบบ
การจัดการ
ความเสี่ยง
ด้านอาหาร
แผนการจัดการ
ความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ
สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ
ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการ
ดําเนินงานให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ
ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต
ประสานและ
จัดส่งข้อมูลผล
การดําเนินงานให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๔๐
สสจ.







มีแผนบูรณาการ
ดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
ระดับจังหวัด
ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของแผน
รายงาน ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ

หน่วยงานในเขต

บริการสุขภาพ
ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต
 ประสานและส่ง
ต่อข้อมูลผลการ
ดําเนินงานให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และห้องปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี
เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8


ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65
ของแผน
รายงาน ความก้าวหน้า
การดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต

Baseline data
1. อาหารสด
1.1 ผักผลไม้สด*
1.2 เนื้อสัตว์สด*
2.
อาหารแปรรูป
2.1 น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2.2 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2.4 นมโรงเรียน
2.5 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว (ชนิดเส้น
สด)/ ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/เกี๊ยวขนมจีน)
2.6 น้ํามัน*

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด



ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานร้อยละ 100
ของแผน
รายงาน ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต



ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
96.91
97.82
97.52
98.47
95.51
92.94

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

59.46
67.31
92.86
76.04

67.08
84.21
92.28
67.68

68.36
66.70
91.07
71.25

ร้อยละ

89.14

84.60

76.82

หน่วยนับ

หมายเหตุ:*ผลการดําเนินงานโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขํา
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5901614 โทรศัพท์มือถือ :081-8579535
โทรสาร : 02-5901614
E-mail : privaxma@hotmail.com
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส้านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
2. นายวันชัย ศรีทองคํา
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907216 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5915462
E-mail : wanchai@fda.moph.go.th
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส้านักอาหาร)
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๑๔๑

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5901614 โทรศัพท์มือถือ : 093-3296998
โทรสาร : 02-5901614
E-mail : pattanastar@hotmail.com
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส้านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
2. นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 087-3389303
โทรสาร : 02-5907322
E-mail : planning.food@gmail.com
3. นางสาวชนานันท์ ประไพรเพชร
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 086-6914195
โทรสาร : 02-5907322
E-mail : planning.food@gmail.com
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส้านักอาหาร)
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
เฉพาะผลงานของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร
1. น.ส.จิตธาดา เซ่งเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786
โทรสาร : 02-5918457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองแผนงานและวิชาการ)
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๑๔๒
หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้ อ ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด(ร้อยละ 80)

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
เกณฑ์เป้าหมาย มีการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 1
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบบูรณาการ
เป้าหมาย
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
และจัดประชุมเพื่อวางแผนแบบบูรณาการ
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
2. ประชุมคณะทางานฯเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด และระดับเขต พร้อมทั้ง
ข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง(มีความเสี่ยงสูงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่เคยมีปัญหา
หรือที่เคยได้รับข้อร้องเรียน)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกาหนดแนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และ
การส่งเสริมสถานพยาบาล แบบบูรณาการ
4. ดาเนินงานตามแผนงาน
5. วิเคราะห์หาความเสี่ยง
6. จัดให้มีการประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน และจัดทารายงาน
ประชุม
แนวทางการตรวจติดตาม
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
2. มีการระบุปัญหาในพื้นที/่ สถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่
3. มี แผนงาน/โครงการและก าหนดแนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และการส่ งเสริ ม
สถานพยาบาลแบบบูรณาการ
- แผนงาน/โครงการ
- เป้าหมาย (การตรวจมาตรฐาน,การส่งเสริม)
- การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
4. มีรายงานการประชุมคณะทางานฯทุก 6 เดือน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพในระดับเขต และจัดประชุมเพื่อวางแผนแบบบูรณาการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๔๓
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 2
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
เป้าหมาย
1. สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หรือได้รับการส่งเสริม (เป้าหมาย
ร้อยละ 100)
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ที่ได้รับการเฝ้าระวัง
2. กรณีพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
เช่น การออกคาสั่ งให้ ผู้รั บอนุ ญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนดได้,การเพิกถอน
ใบอนุญาต เป็นต้น
3. ส่งเสริมสถานพยาบาลภายในเขต เช่น จัดประชุมสัมมนา ,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้
ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ วิทยุชุมชน หนังสือเวียน เว็บไซด์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
แนวทางการตรวจติดตาม
1. มี ผ ลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การเฝ้ า ระวั ง ตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
(ร้อยละ 100) ตลอดจนปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหาการให้คาแนะนา มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
2. มีการสรุปและรายงานผลการส่งเสริมสถานพยาบาลในระดับเขต ตามเป้าหมายที่กาหนด
(ร้อยละ 100)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หรือได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆ
เช่น ด้านกฎหมาย ด้านคุณภาพบริการ เป็นต้น ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน

กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เกณฑ์เป้าหมาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 60
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 1
กระบวนการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
2. ส่ งเสริ มการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพเช่น การจัดประชุม
สัมมนา การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ การตรวจเยี่ยมให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา การแจกเอกสารเผยแพร่
เป็นต้น
3. สร้ า งและพัฒ นาเครื อ ข่ายการส่ งเสริ มคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ
พ.ศ.2259
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๔๔
แนวทางการตรวจติดตาม
1. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. มีเครือข่ายการดาเนินงานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. มีกิจกรรมการ ส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพได้รับ การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. ประชาชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 2
มาตรการ ติดตาม ควบคุม กากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. ตรวจ ติดตาม กากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. เฝ้ า ระวั ง สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ มี ม าตรฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แนวทางการตรวจติดตาม
1. มีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัด
2. มีแผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. มีการติดตามตรวจสานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานในระดับจังหวัดและระดับเขต
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 3
การพัฒนาฐานข้อมูลการดาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับเขต
2. มีระบบการรายงานผลการดาเนินงาน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่
แนวทางการตรวจติดตาม
1. มีขอ้ มูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นปัจจุบัน
3. มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ฐานข้อมูลการดาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและทันสมัย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๔๕
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานการณ์
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม
ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียม ทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
ทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาตามวัย ระบบบริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่
อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น นอกจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
( พ.ศ.2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริม
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ประกาศเป็น
กฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559 สาระกฎหมายมีทั้งหมด 7 หมวดและบทเฉพาะกาลรวม 49 มาตรา ซึ่งจะทาให้สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพของไทย มีมาตรฐานและปลอดภัย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ถูก
มองว่าแอบแฝงบริการทางเพศ สามารถสร้างงานและรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ง
ขณะนี้ธุรกิจของไทยโด่งดังทั่วโลกมีอัตราขยายตัวร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะควบคุมสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพได้แก่ 1) กิจการสปาซึ่งให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้าบาบัด นวดร่างกายเป็น
หลัก และมีบริการอื่นเสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่กาหนดในกิจการสปา เช่น การให้ บริการด้วยความร้อน อาทิ
ประคบหินร้อน อบซาวน่า (Sauna), การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ แอโรบิค ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก ,
โยคะ, ฤาษีดัดตน, การทาสมาธิ อาทิ นั่งสมาธิ ชี่กง เรกิ 2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เช่น
นวดหน้า พอกหน้า ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถที่กาหนดเป็นกฎกระทรวงในภายหลัง เพื่อใช้บังคับกากับ
กิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น เนิร์สซิ่งโฮมดูแลผู้สูงอายุ และฟิตเนส ด้วย
ทั้งนี้ผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ส่วนผู้ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพรับรอง ซึ่งขณะนี้มีกว่า 238 แห่งทั่วประเทศ ผู้ดาเนินการต้องอยู่ประจาตลอดเวลาทาการ ทุกแห่ง
ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานให้บริการ การใช้เครื่องมือให้ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย มีระบบสอบถามและบันทึก
ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองผู้รับบริการ เพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแก่สุขภาพของผู้รับบริการและควบคุม
ไม่ให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการข้างนอกสถานประกอบการในเวลาทางาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สาหรับการโฆษณาสามารถกระทาได้ตามลักษณะการให้บริการ แต่ห้ามโอ้อวด
สรรพคุณอุปกรณ์ บริการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆเกินจริงว่าสามารถบาบัด รักษาหรือป้องกัน
โรคได้ ห้ามโฆษณาที่ส่อในทางลามกอนาจาร สาหรับข้อมูลของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกประเภท คาด
ว่าจะมีประมาณ 50,000 แห่งทั่วประเทศ จะต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการในเขตกทม. สามารถยื่นขอ
อนุ ญ าตได้ ที่ กองสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ ส่ ว นในภู มิ ภ าคยื่ นขอได้ ที่
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ นอกจากนั้ น ในการด าเนิ นงานปี ง บประมาณ 2559 มี ส ถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ) จานวน 2,155 แห่ง
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๑๔๖
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1) กระบวนการส่ งเสริ มคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพระดับจังหวัดและ
ระดับเขต
2) มาตรการติดตามควบคุมกากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดและ
ระดับเขต
3) การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด และ
ระดับเขต
รายประเด็นการ
ตรวจราชการที่
มุ่งเน้น
1.กระบวนการ
ส่งเสริมสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด

2.มาตรการ ติดตาม
ควบคุม กากับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

3.การพัฒนา
ฐานข้อมูลการ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
(ระดับ เขต จังหวัด อาเภอ ตาบล)
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559
2.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ เช่น การจัดประชุม สัมมนา
การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ การ
ตรวจเยีย่ มให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
การแจกเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2259

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

1.มีแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
2.มีเครือข่ายการ
ดาเนินงานส่งเสริม
คุณภาพมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
3.มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
4. มีการสรุปและ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1.ตรวจ ติดตาม กากับมาตรฐาน
1.มีคณะกรรมการสถาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขอรับ ประกอบการเพื่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไป สุขภาพในระดับจังหวัด
ตามที่กฎหมายกาหนด
2.มีแผนการตรวจสถาน
2.เฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อ
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตให้มี
สุขภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3.มีการติดตามตรวจ
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้า
สานประกอบการเพื่อ
ระวังการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.มีการสรุปและ
รายงานผลการ
ดาเนินงานในระดับ
จังหวัดและระดับเขต
1.สารวจและจัดทาฐานข้อมูลสถาน
1.มีข้อมูลงานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในระดับ
ประกอบการเพื่อ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพได้รับ
การส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
2.ประชาชนและ
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตาม
พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมี
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด

ฐานข้อมูลการ
ดาเนินงานสถาน

๑๔๗
รายประเด็นการ
ตรวจราชการที่
มุ่งเน้น
ดาเนินงานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
(ระดับ เขต จังหวัด อาเภอ ตาบล)
จังหวัดและระดับเขต
2.มีระบบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สุขภาพครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.ข้อมูลสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพเป็นปัจจุบัน
3.มีผู้รับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูล

ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
และทันสมัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานัก/กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – สกุล
นายพรเทพ ล้อมพรม
นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอไุ ร

ตาแหน่ง/
หน่วยงาน
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชานาญการ

หมายเลขโทรศัพท์/
e – mail address
090 -1976193
porntep.taro@gmail.com
02-19370009 ต่อ 18405
n.tripetchsriurai@gmail.com

คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
2) แนวทางการดาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ
-

๑๔๘
สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด และได้รับการส่งเสริม
สถานการณ์
สถานการณ์การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญ
ได้ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 45 กาหนดว่า “ให้ผู้อนุญาตจัดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยสม่าเสมอ ในการนี้ถ้าพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานพยาบาล ผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้รับอนุญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กาหนดได้”
2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในข้อ 4 และข้อ 5 ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541
(ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559)
3. ปัญหาของสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการไปสั ก
ระยะหนึ่ง อาจกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ (1) ไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ตรงสาขาบริการหรือยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) การใช้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ตลอดจน
วิธีการรักษาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น (3) สถานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด เช่น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
4. การเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารที่อานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งที่ผ่านการคัดกรอง และที่เป็น
ข้อมูลที่บิดเบือนหรือโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริการเสริมความงามและชะลอวัย รวมทั้งการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และมี
ความเสี่ยงจากการรับบริการสุขภาพที่อาจไม่ได้มาตรฐาน
5. ข้อมูลจานวนสถานพยาบาลเอกชนจาแนกตามเขตสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2559) มีดังต่อไปนี้
(1) เขตสุขภาพที่ 1 คลินิก จานวน 2,039 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 26 แห่ง
(2) เขตสุขภาพที่ 2 คลินิก จานวน 1,265 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 15 แห่ง
(3) เขตสุขภาพที่ 3 คลินิก จานวน 803 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 12 แห่ง
(4) เขตสุขภาพที่ 4 คลินิก จานวน 2,194 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 36 แห่ง
(5) เขตสุขภาพที่ 5 คลินิก จานวน 1,783 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 34 แห่ง
(6) เขตสุขภาพที่ 6 คลินิก จานวน 2,379 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 45 แห่ง
(7) เขตสุขภาพที่ 7 คลินิก จานวน 1,375 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 7 แห่ง
(8) เขตสุขภาพที่ 8 คลินิก จานวน 1,328 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 10 แห่ง
(9) เขตสุขภาพที่ 9 คลินิก จานวน 1,487 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 15 แห่ง
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๑๔๙
(10) เขตสุขภาพที่ 10 คลินิก จานวน 1,108 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 8 แห่ง
(11) เขตสุขภาพที่ 11 คลินิก จานวน 1,901แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 23 แห่ง
(12) เขตสุขภาพที่ 12 คลินิก จานวน 1,308 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จานวน 11 แห่ง
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้น
1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบ
บูรณาการ
2. การดาเนินงานตามตัวชี้วัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
แบบบูรณาการ
1 . มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ
ขับเคลื่อนงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นบริ ก าร
สุ ข ภาพในระดั บ เขต
และจั ด ประชุ ม เพื่ อ
วางแผนแบบบู ร ณา
การ

1.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในระดับเขต
2.ประชุมคณะทางานฯเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด แ ล ะ ร ะ ดั บ เ ข ต พ ร้ อ ม ทั้ ง ข้ อ มู ล
สถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง(มีความเสี่ยงสูงใน
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่เคยมีปัญหา หรือที่ เคย
ได้รับข้อร้องเรียน)
3.จัดทาแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกาหนดแนวทางการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และการส่ ง เสริ ม
สถานพยาบาล แบบบูรณาการ
4.ดาเนินงานตามแผนงาน
5.วิเคราะห์หาความเสี่ยง
6.จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานทุก 6 เดือน และจัดทารายงานประชุม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะท างานเพื่ อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านบริการสุขภาพ
ในระดับเขต
2.มีการระบุปัญหา
ใ น พื้ น ที่ /
สถานพยาบาลที่
ต้ อ งได้ รั บ การเฝ้ า
ระวังในเขตพื้นที่
3 . มี แ ผ น ง า น /
โครงการและ
กาหนดแนว
ทางการตรวจ
มา ต ร ฐา น
สถานพยาบาล
และการส่ ง เสริ ม
สถานพยาบาล
แบบบูรณาการ
-แ ผ น ง า น /
โครงการ
-เ ป้ า ห ม า ย
(การตรวจ
ม า ต ร ฐ า น ,ก า ร
ส่งเสริม)

ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งานแบบ
บู ร ณาการเพื่ อ
ขั บ เ คลื่ อ นงา น
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้ า น บ ริ ก า ร
สุ ข ภาพในระดั บ
เ ข ต แ ล ะ จั ด
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
วางแผนแบบ
บูรณาการ

๑๕๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ

-กา ร ติ ด ต า ม
และประเมิ น ผล
การดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนด
4.มี ร ายงานการ
ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานฯ ทุ ก
6 เดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 การดาเนินงานตามตัวชี้วัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2.สถานพยาบาลผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด หรือ
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
( เ ป้ า ห ม า ย ร้ อ ย ล ะ
100)

1.ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ที่ได้รับการเฝ้าระวัง
2.กรณีพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้
ยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่
อ ยู่ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล ห รื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ
สถานพยาบาล ให้ดาเนินการตามกฎหมาย เช่น การออก
คาสั่งให้ผู้รับอนุญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้,การเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
2 . ส่ ง เ ส ริ ม ส ถา น พย า บ า ล ภ า ย ในเ ขต เ ช่ น จั ด
ประชุมสัมมนา ,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้
ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ วิทยุ
ชุมชน หนังสือเวียน เว็บไซด์ การจัดนิทรรศการฯลฯ

1.มี ผ ลการตรวจ
มาตรฐาน
สถานพยาบาลที่
ได้รับการเฝ้าระวัง
ตามเป้ า หมายที่
ก าหนด (ร้ อ ยละ
100) ตลอดจน
ปั ญ หาที่ พ บ แนว
ทางการแก้ปัญหา
การให้ ค าแนะน า
มาตรการการ
บังคับใช้กฎหมาย
2.มีการสรุป และ
รายงา นผลกา ร
ส่ ง เ ส ริ ม
สถานพยาบาลใน
ระ ดั บ เ ขต ต า ม
เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด (ร้ อ ยละ
100)

สถานพยาบาล
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
ห รื อไ ด้ รั บ กา ร
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น
ต่ า งๆ เช่ น ด้ า น
กฎหมาย ด้ า น
คุ ณ ภาพบริ ก าร
เ ป็ น ต้ น
ประชาชนได้ รั บ
ก า ร บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ ที่
ป ล อ ด ภั ย มี
มาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕๑
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ

นางวรียา สินธุเสก

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

02-193-7000 ต่อ
18406

ควบคุม กากับมาตรฐาน
โรงพยาบาลเอกชน ภายใต้
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
2541

นางสาวประนอม
ณัฐาวิไลรัตน์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ

02-193-7000 ต่อ
18407

ควบคุม กากับมาตรฐาน
คลินิก ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541

นางพรพิศ กาลนาน

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

02-193-7000 ต่อ
18427
kanlanan@hotmail.com

ผู้นิเทศงาน เขต 4

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕๒
รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
Leading Indicator
เขต
27. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพ 2
กลุ่ม
 กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึง่ มี 2 ประเภท
ได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบั ผู้ป่วยไว้คา้ งคืน (คลินิก) และสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) ทั่วประเทศ
 กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2559
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด หรือได้รับการ
ส่งเสริม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด หรือได้รับการส่งเสริมตามแนวทางที่กาหนด
 กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด

เกณฑ์เป้าหมาย :

กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ
ผ่านเกณฑ์ฯ
กลุ่มที่ 2
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพได้รับ
การตรวจผ่าน
เกณฑ์ฯ
เกณฑ์เป้าหมาย
รวมเฉลี่ย
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ปีงบประมาณ
60

ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

-

-

-

เพื่อให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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๑๕๓
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 - 2564 :

A1 = จานวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
A2 = จานวนสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
B1 = จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
B2 = จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด = ((A1/A2)x100 + (B1/B2)x100)/2
ทุก 3 เดือน

รอบ 3 เดือน
กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาล
สถานพยาบาล ร้อยละ 25

รอบ 6 เดือน
สถานพยาบาล
ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
สถานพยาบาล
ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
สถานพยาบาล
ร้อยละ 100

กลุ่มที่ 2
สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
เกณฑ์การ
ประเมินรวม
เฉลี่ย

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 30

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 40

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 50

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ร้อยละ
60

สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ร้อยละ 27.5

สถานพยาบาลและสถาน สถานพยาบาลและสถาน สถานพยาบาลและ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการ
ร้อยละ 45
ร้อยละ 62.5
เพื่อสุขภาพ ร้อยละ
80

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

กลุ่ม 1 จัดทารายงานสรุปผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและ/
หรือได้รับการส่งเสริมตามแนวทางที่กาหนด โดย สานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ
กลุ่ม 2 จัดทารายงานสรุปผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด โดย
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
สถานพยาบาล
ร้อยละ
100
100
100
สถานประกอบการเพื่อ
ร้อยละ
สุขภาพ
กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 0817662234
โทรสาร : 02-1495631 E-mail : akom_p@hotmail.com
2. นางพรพิศ กาลนาน
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0817319771
โทรสาร : 02-1495631 E-mail : kanlanan@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕๔

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล้อมพรม
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18426 โทรศัพท์มือถือ : 090-197-6193
โทรสาร :
E-mail : porntep.taro@gmail.com
2. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอไุ ร
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18405
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :
E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com
นายนพดล ครุธน้อย
กองแผนงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18815 โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815
E-mail : dol.kru@gmail.com
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
1. นางวรียา สินธุเสก สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18406 โทรศัพท์มือถือ : 0817319763
โทรสาร : 02-1495631
E-mail : vareeya10@gmail.com
2. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 0817319764
โทรสาร : 02-1495631
E-mail : mew5555@hotmail.com
กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. นายพรเทพ ล้อมพรม
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18426 โทรศัพท์มือถือ : 090-197-6193
โทรสาร :
E-mail : porntep.taro@gmail.com
2. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอไุ ร
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18405
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :
E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นายนพดล ครุธน้อย
กองแผนงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1937000 ต่อ 18815 โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815
E-mail : dol.kru@gmail.com
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๑๕๕
หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
สถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุ ข มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโรงพยาบาลซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชน โดยให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ทั้งการจัดการด้านสุ ขาภิบาลตามหลั ก
วิชาการและการจัดสภาพ แวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงการที่โรงพยาบาลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ เพื่อนาไปสู่การรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชนและสังคมต่อไป
ประเภท
สถานพยาบาล

จานวน
(แห่ง)

โรงพยาบาลที่มีการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการ ร้อยละ
มูลฝอย
ติดเชื้อ (แห่ง)

รพศ.
รพท.
รพช.
รวม

การดาเนิน
กิจกรรม
GREEN
(แห่ง)

ร้อยละ

ร้อยละ

28
88

28
86

100
97.7

17
49

60.7
55.7

การดาเนิน
กิจกรรม
GREEN
และ การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
(แห่ง)
17
48

780

720

92.3

288

36.9

275

35.3

896

834

93.1

354

39.5

340

37.9

60.7
54.6

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
- โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(รพศ. รพท. รพช. และ
รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1.
เขตสุ ข ภาพ จั ง หวั ด และ
โรงพยาบาล ประกาศนโยบายการ
พั ฒ นาโรงพยาบาลด้ า นอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อน
และเตรียมทีมตรวจประเมิน
โรงพยาบาล ในพื้นที่
3. โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital
4. โรงพยาบาล ดาเนินการพัฒนา

แนวทางการตรวจติดตาม
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แบบรายงาน G&C60 ให้
ผู้ตรวจราชการทราบทุกๆ
วันที่ 5 ของเดือน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด ดาเนินการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
โรงพยาบาล
GREEN&CLEAN
Hospital
2. ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลพัฒนาได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital ระดับพื้นฐาน

๑๕๖
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital
5. จังหวัดดาเนินการประเมิน
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN
Hospital และศูนย์อนามัย
ดาเนินการสุ่มประเมินโรงพยาบาล

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวมลฤดี ตรีวัย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ /e-mail address
Tel. 0 2590 4261
e-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
Tel. 0 2590 42๕๓
e-mail :monrudee.t@anamai.mail.go.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ

๑๕๗
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
Leading Indicator
จังหวัด
28. ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ต ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดาเนินงานตาม
เกณฑ์ ดังนี้
ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนสื่อสารให้
เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
อื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R: RESTROOM

4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก

E: ENERGY

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ที่กาหนดร่วมกันทั้งองค์กร

E: ENVIRONMENT

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่ พื้นที่
สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

N: NUTRITION

8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพืน้ ฐาน
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย
10. จัดให้มีบริการน้าดืม่ สะอาดทีอ่ าคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕๘
ระดับดี
11.มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่
อาคารผู้ป่วยใน (OPD)
ระดับดีมาก
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนาไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN
Community
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
รพศ./รพท./รพช.
รพศ./รพท./รพช.
รพศ./รพท./รพช.
รพศ./รพท./รพช.
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
และรพ.สังกัดกรม
และรพ.สังกัดกรม
และรพ.สังกัดกรม
และรพ.สังกัดกรมวิชาการ
วิชาการร้อยละ
วิชาการร้อยละ 100
วิชาการร้อยละ 75
วิชาการร้อยละ 100
ร้อยละ 75
75 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดาเนินงานส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้ศูนย์อนามัยเพื่อ
วิเคราะห์ภาพรวมของเขต
3. ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้หน่วยงานส่วนกลาง
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายการข้อมูล 2
B = จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2 และ 4
เกณฑ์การประเมินปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. ร้อยละ 80 ของ
1. ร้อยละ 60 ของจังหวัด
1. ร้อยละ 80 ของจังหวัด
1. ร้อยละ 100 ของจังหวัด
จังหวัด มีกลไกการ
ดาเนินการขับเคลื่อน และ
ดาเนินการขับเคลื่อน และ
ดาเนินการขับเคลื่อน และ
ขับเคลื่อน และจัดทีม
ประเมินโรงพยาบาล GREEN & ประเมินโรงพยาบาล GREEN ประเมินโรงพยาบาล GREEN &
ตรวจประเมินโรงพยาบาล CLEAN Hospital
& CLEAN Hospital
CLEAN Hospital
GREEN & CLEAN
2. ร้อยละ 30 ของ
2. ร้อยละ 60 ของ
2. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาล
Hospital ที่มีความพร้อม โรงพยาบาล พัฒนาได้ตาม
โรงพยาบาล พัฒนาได้ตาม
พัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN &
และมีศักยภาพ
เกณฑ์ GREEN & CLEAN
เกณฑ์ GREEN & CLEAN
CLEAN Hospitalระดับพื้นฐาน
Hospital ระดับพื้นฐาน
Hospital ระดับพื้นฐาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๕๙
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมีแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จังหวัดและโรงพยาบาลมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
เกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จังหวัดและโรงพยาบาลมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
รพ. ผ่านเกณฑ์ฯ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
ร้อยละ 30
ร้อยละ 60
ร้อยละ 75
เกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จังหวัดและโรงพยาบาลมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระดับดี ร้อยละ 50
ระดับดี ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จังหวัดและโรงพยาบาลมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระดับดีมาก ร้อยละ 30
ระดับดีมาก ร้อยละ 60
ดีมาก ร้อยละ 75
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
วิธีการประเมินผล :
1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่ วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทาการประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
เอกสารสนับสนุน :
1. คู่มือแนวทางการดาเนินกิจกรรม GREEN
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลู ในโรงพยาบาล
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ประเภท
สถาน
พยาบาล

รพศ.
รพท.
รพช.
รวม

จา โรงพยาบาลที่มีการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ
นวน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
(แห่ง)
การ
ร้อย การดาเนิน ร้อยละ การดาเนิน ร้อยละ
จัดการ
ละ
กิจกรรม
กิจกรรม
มูลฝอย
GREEN
GREEN
ติดเชื้อ
(แห่ง)
และ การ
(แห่ง)
จัดการ
มูลฝอยติด
เชื้อ(แห่ง)
28
28
100
17
60.7
17
60.7
88
86
97.7
49
55.7
48
54.6
780

720

92.3

288

36.9

275

35.3

896

834

93.1

354

39.5

340

37.9

หมายเหตุ :1. ข้อมูลโรงพยาบาล ดาเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
2. ข้อมูลไม่รวมการดาเนินงานของ โรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904261
โทรสาร : 02-5904255
E-mail:preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
2. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904128
โทรสาร : 02-5904128
E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โทรศัพท์ที่ทางาน :02-590431
โทรสาร :02-5904316 E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904316 โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางณีรนุช อาภาจรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904316
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5904316
E-mail :a.neeranuch@gmail.com
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5904316 โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการ
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
2.2 Service Plan สาขา NCD
2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.3 Service Plan สาขา RDU
2.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
2.5 Service Plan สาขาPalliative Care
2.6 Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2.7 Service Plan สาขาสุขภาพจิต
2.8 Service Plan 3 สาขาหลัก plus
2.8.1 สูติกรรม
2.8.2 กุมารเวชกรรม
2.8.3 ออร์โธปิดิกส์
2.8.4 อายุรกรรม +
2.8.5 ศัลยกรรม +
2.9 Service Plan โรคหัวใจ
2.10 Service Plan โรคมะเร็ง
2.11 Service Plan โรคไต
2.12 Service Plan สาขาตา
2.13 Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
2.14 Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
2.15 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ

กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักตรวจและประเมินผล
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
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คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการ
....................................................
หัวข้อ 2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ
สถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการให้บริการที่มี
ความแตกต่างกันตามระดับพื้นที่ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ได้แก่
1.พื้นที่ในเขตเมืองมีการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนหรือศูนย์สาธารณสุชุมชน (ศสม.) ซึ่งหลายแห่งมีการ
จัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มโรค
พื้นฐาน (Primary medical care) พบว่า ยังขาดความครอบคลุมในบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค,ความเชื่อมโยงกับ
การบริการในชุมชน
2.พื้นที่ในชนบทมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เป็นฐานการให้บริการ ซึ่งเน้นการ
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การทางานเชิงรุกในชุมชน มากกว่าการรักษาพยาบาล แต่ระบบ
การบริหารจัดการและการสนับสนุนให้เกิดบริการแบบเป็นองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ยังขาดความ
ชัดเจนนอกเหนือจากด้านการให้บริการยังพบว่า ในหลายพื้นที่ยังมีปัญหาการดาเนินการของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อบริการกับโรงพยาบาลแม่ข่าย , ระบบการส่งต่อ , ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดบริการ
ที่มีคุณภาพแบบบูรณาการ
ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิได้กาหนดให้มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ร่วมให้การดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวนี้ได้กาหนดให้มีองค์ประกอบที่
สาคัญอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร(Staff) , ด้านระบบบริการ(System) และด้านโครงสร้าง เครื่องมือ/
เครื่องใช้(Structure) โดยคลินิกหมอครอบครัวจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ คือ
1.มีการทางานให้ตรงตามแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) “บริการทุกคน
ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”
2.มีระบบการทางานให้ได้ตามเกณฑ์ของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวซึ่งได้แบ่งเป็น
-เกณฑ์หลั ก(Major criteria) หมายถึง เกณฑ์การจัดตั้งที่เป็นข้อกาหนดหลัก จาเป็นต้องมี
ครบถ้วนตามที่กาหนด หากไม่มีไม่สามารถจัดเป็นคลินิกหมอครอบครัวได้
-เกณฑ์รอง(Minor criteria) หมายถึง เกณฑ์การจัดตั้งที่สามารถจัดทาแผนรองรับการจัดหาให้มี
หากมีไม่ครบ 100% ยังสามารถจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวได้
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มีรายละเอียดของงเกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ดังนี้
เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC Team)
Major criteria(เกณฑ์หลัก)

Minor criteria(เกณฑ์รอง)

1. Staff

Doctor 1 : 8,000-12,000 pop.
กาหนดให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น

พยาบาลวิชาชีพ, นวก.หรือ จพ.สาธารณสุข ,
ทันตาภิบาล,เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม ต้องจัดให้มีบุคลากรได้ 50% ของกรอบ
ที่กาหนดและต้องมีแผนการสรรหาที่ชัดเจนให้
ได้ครบถ้วนใน 2 ปี
สหวิชาชีพอื่น ต้องมีแผนการสรรหา

2. System

2.1 ระบบบริการ
- Service Package รายกลุม่ วัย
- Call center or Line group
- Continuity care เช่น การเยี่ยมบ้าน ,
Long term care etc.
2.2 ระบบส่งต่อ
- Green Channel
- ระบบRefer Back
2.3 ระบบบัญชี
- Virtual Account

3. Structure

- การจัดระบบบริการร่วมกับชุมชน

- Ambulance
- Lab & Investigation
- แผนการเงิน(Planfin)
- แผนเงินบารุง

2.4 ระบบข้อมูล
- โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ
- การทางานผ่าน Tablet / Smart phone
โรงพยาบาลแม่ข่าย
- ระบบรายงานประจาเดือน/ไตรมาส
2.5 ระบบบริหารจัดการ
- มีผู้จัดการประจา PCC หรือ ทีม
- มีผู้ประสานงานPCCระดับ CUP
อาคารสานักงานที่เข้าถึงบริการได้ง่ายและครอบคลุม มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ที่จาเป็นต่อการให้บริการ
เช่น
- Unit ทันตกรรม1-2 เครื่อง / Cluster
- EKG 1 เครื่อง / Cluster
- U/S 1 เครื่อง / Cluster
- Tablet / Smart phone
- รถกระบะ 1คัน / Cluster , รถมอเตอร์ไซค์ 1
คัน/ Team หรือ รถAmbulance 1 / Cluster
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๑๒๘
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)
1.จานวนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary care cluster) ที่เปิดดาเนินการให้บริการปฐมภูมิ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย กาหนดให้ พื้นที่ รพศ./รพท. มีคลินิกหมอครอบครัว 3 ทีม หรือ 1 Cluster
และ พื้นที่ รพช.เป้าหมาย มีคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม
2.จานวนแพทย์ที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการในเครือข่ ายบริการปฐมภูมิ (Primary
care cluster) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
มาตรการสาคัญ
1.มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพื่อดูแลประชาชนที่รับผิดชอบ โดยทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2.จัดให้มีรู ปแบบการให้บริการตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวให้เหมาะสมกับบริบทพื้น ที่
พัฒนาการทางานให้ตรงตามแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) “ บริการทุกคน ทุกอย่าง
ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” ได้แก่
-การดูแลประชาชนด้วยหลักการ ๑A๔C
-ให้มีโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
-ทาให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเอง โดยกระตุ้นให้เกิดกลไกและระบบที่เอื้อต่อการดูแล
สุขภาพ
3.การพัฒนาโครงสร้างหรือกลไกการขับเคลื่อนในการจัดบริการปฐมภูมิ กาหนดให้มีกลไกการ
ขับเคลื่อนในทุกระดับตั้งแต่เขตบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอและระดับคลินิกหมอครอบครัว(Primary
care cluster)
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและทีมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เกิดสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในจังหวัดและการจัดให้มีกาลังคนที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานให้บริการ
5.พัฒนาระบบสนับสนุน การพัฒนาเครื อข่า ยบริ การปฐมภู มิ มุ่ งเน้น การพั ฒ นาและจัด ระบบ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
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๑๒๙
ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย
ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๑
จานวนคลินิกหมอครอบครัว
ที่ดาเนินการ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม
การจัดตั้งคลินิกหมอ
- มีจานวนคลินิกหมอ
ครอบครัวที่รับผิดขอบ
ครอบครัว
ประชากร ตั้งแต่ 8,000 –
12,000 คน
พื้นที่ รพศ./รพท. มีคลินิก
หมอครอบครัว 3 ทีม หรือ
1 Cluster และ พื้นที่ รพช.
เป้าหมาย มีคลินิกหมอ
ครอบครัว 1 ทีม
ประเด็นตรวจราชการที่
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้ง - จัดตั้งผูร้ ับผิดชอบ
มุ่งเน้น ๒กลไกการบริหาร
ระบบ ได้แก่
(admin)และผู้
จัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบ
- มีการจัดตั้งคลินิกหมอ
ประสานงานระดับจังหวัด
การจัดตั้งและดาเนินการ
ครอบครัว
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
คลินิกหมอครอบครัวได้อย่าง - การพัฒนาและจัดให้มี
ขับเคลื่อน PCC และผลิต
มีประสิทธิภาพในระดับเขต
อัตรากาลังของสหวิชาชีพ
แพทย์เวชศาสตร์
บริการสุขภาพและระดับ
ในการปฏิบัติงานที่
ครอบครัวและกาลังคน
จังหวัด
เพียงพอทั้งเชิงประมาณ
ด้านปฐมภูมิระดับจังหวัด
และคุณภาพ
- มีแผนระยะยาว(ปี 2560ปี 2569)ในการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัวและมี
แผนพัฒนาสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวภายในจังหวัด
- จานวนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวประจาคลินิก
หมอครอบครัว
- จานวนสหวิชาชีพที่ประจา
คลินิกหมอครอบครัว
ประเด็นตรวจราชการที่
- มีการจัดทาทะเบียน
- มีทะเบียนของประชาชน
มุ่งเน้น ๓
ประชาชนในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
มีการจัดระบบบริการตาม
รับผิดชอบ
- มีบริการService
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว
- มีการจัดบริการที่จาเป็น
package รายกลุ่มวัย
เพื่อให้เกิดการดูแล โดยให้
ตามหลักเวชศาสตร์
(ตามคู่มือดาเนินการ)
เป็นทีมหมอประจาครอบครัว
ครอบครัว
- มีบริการดูแลต่อเนื่อง
และมีการดูแลแต่แรก
ต่อเนื่องและผสมผสาน
รวมถึงระบบสนับสนุนจาก
แม่ข่าย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ไตรมาสที่ 1 มีแผนการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัวที่
ชัดเจน
ไตรมาสที่ 2 สามารถจัดตั้ง
ได้ 50%ของเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3 สามารถจัดตั้ง
ได้ 75%ของเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 4 สามารถจัดตั้ง
ได้ 90%ของเป้าหมาย
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
มีแผนจัดตั้งPCCและสถาบัน
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในจังหวัด(ปี
2560-2569)
จัดบริการได้ตามเกณฑ์

-จัดทาแผนการให้บริการใน
แต่ละPCC
-สามารถจัดบริการได้ตาม
หลักการของเวชศาสตร์
ครอบครัว
-มีแผนให้บริการตามกลุ่มวัย

๑๓๐
เป้าหมาย
ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๔มีกลไกการจัดการ
ระดับอาเภอและระดับคลินิก
หมอครอบครัว(Primary
care cluster)เพื่อให้เกิด
ระบบสนับสนุนการ
จัดบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม
- มีผู้รับผิดชอบด้านการ
- มีผู้จัดการ PCC ระดับทีม
บริหารจัดการคลินิกหมอ
คลินิกหมอครอบครัวและ
ครอบครัวอย่างมี
ระดับcluster
ประสิทธิภาพ
- มีผู้จัดการ PCC ระดับ
- มีระบบสนับสนุนสาหรับ
อาเภอ
การบริการของคลินิกหมอ - มีระบบสนับสนุนยาและ
ครอบครัวในระดับอาเภอ
เวชภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
- มีระบบสนับสนุนและ
การแพทย์รวมถึงวัสดุที่
เชื่อมโยงการทางานกับ
ไม่ใช่ยาที่เหมาะสมกับ
โรงพยาบาลแม่ข่ายได้
บริบทที่ให้บริการใน
ระดับอาเภอ
- สนับสนุนกาลังคนด้าน
สุขภาพระดับอาเภอ
- มีระบบการส่งต่อ
- ระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย
ประเด็นตรวจราชการที่
เน้นปรับปรุงสถานที่เดิม
มุ่งเน้น ๕มีการจัดโครงสร้าง เพื่อให้เข้าถึงบริการได้ง่าย
อาคารสถานที่ และเครื่องมือ และครอบคลุม
ที่จาเป็น

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
-มีแผนการสนับสนุนPCCใน
ระดับอาเภอ

มีแผนและจัดบริการได้ตาม
เกณฑ์(ให้มีแผนขอรับการ
สนับสนุน)

หมายเหตุ รายละเอียดของประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒ เรื่องกลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบ
การจัดตั้งและดาเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพและระดับจังหวัด
ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและกาลังคน
ด้านปฐมภูมิระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 องค์ประกอบ:ประกอบด้วยจานวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบPCCหลักระดับจังหวัด
(ADMIN)และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็นกรรมการ
 บทบาทหน้าที่: จัดทาแผนจัดตั้งและพัฒนาPCCให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว โดยให้มีแผนที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนPCC
2. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการทางานกับระบบสุขภาพอาเภอเพื่อขับเคลื่อนPCC
3. พั ฒ นาสถาบั น ฝึ ก อบรมแพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ในระดั บ จั ง หวั ด ตามแนวทางของ
กระทรวง
4. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและกาลังคนด้านปฐมภูมิรองรับ PCC(สาหรับการ
พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในจังหวัด : กระทรวงจะชี้แจงแผนและ
ชี้เป้าจังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป)
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๑๓๑
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

รายละเอียดตัวชี้วัด
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS)
Leading Indicator
เขต
30. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วย
บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจา
ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้
มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอ
ประจาครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000
คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ
4 คน ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน
รวมทีมให้บริการ 3 ทีมเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน
และนักกายภาพบาบัด 1 คน
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จานวน
ทีม ที่ดาเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว สาหรับ
ปีงบประมาณ 60 เป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม ( 1 cluster ) รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
14.50 %
36 %
57 %
78 %
100%
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระบบรายงาน
แหล่งข้อมูล
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดาเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ
รายการข้อมูล 2
B = จานวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2560 เป้าหมาย = 424 ทีม
ปี 2564 = 3,250 ทีม)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๒
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
6.52 %
( 212 ทีม)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน
9.78 %
( 318 ทีม)

รอบ 12 เดือน
11.72 %
( 381 ทีม)

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
36 %

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
57 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
78 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
100 %

ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ
แบบประเมิน
Baseline
หน่วยวัด
data
-

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ตั้งเป้าไว้ 48
ทีมและทาได้
ตามเป้าแล้ว
คิดเป็น
1.48 %
1. ผศ (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสับ รองผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ : 089-6690809
โทรสาร :
E-mail : suppachok@me.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๓
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางจิราภรณ์ สิงหเสนี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902348
โทรสาร : 02-5902348
plan.bps2015@gmail.com
2. นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชานาญ
การพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 089-9116706
E-mail :

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901379 โทรศัพท์มือถือ : 081-7620424
โทรสาร :02-5901380
E-mail :
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๔
หัวข้อ 2.2 Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)
2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.2.1 Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
(DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50)
2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) (>ร้อยละ 80)
สถานการณ์ สถานการณ์ปัญหา การควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสมในผู้ป่วยDM HT
จากการสารวจสุขภาพประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
เมื่อเทียบกับการสารวจครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒)มีแนวโน้มที่ความชุกของผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เพิม่ ขึ้นพบว่า ความชุก ของเบาหวาน จากร้อยละ ๖.๙ เป็น ร้อยละ ๘.๘ และ ความชุกของความดันโลหิตสูงจาก
ร้อยละ ๒๑.๔ เป็น ร้อยละ ๒๔.๗ เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก HDC ที่รายงานผลการคุมระดับน้าตาลได้ดีในปี ๒๕๕๗
พบว่ามีเพียง ร้อยละ๒๐.๘๙ และเพิ่มเล็กน้อยในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ๒๕.๕ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑
ผลการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปี ๒๕๕๗ พบว่ามีเพียง ร้อยละ๒๐.๑๗ และเพิ่ม
เล็กน้อยในปี ๒๕๕๘ เป็นร้ อยละ๒๕.๓๘ ปี๒ ๕๕๙ ร้อยละ๒๗.๑๑แม้ว่าภายใน ๓ ปีที่ผ่ านมาได้มีการพัฒนา
โครงสร้างในการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งผู้รับบริการหลัก คือ ผู้ป่วย เบาหวานและ ความดันโลหิตสูง โดย
จัดให้ทุกสถานพยาบาลทุกระดับมี การประเมิน NCD clinic และในปี ๒๕๕๙ ผลการประเมินการมี NCD clinic มี
ครบ ๑๐๐% ทั่วประเทศ แต่ยังไม่สามารถ ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันควบคุมน้าตาลและความดันให้ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติได้ ทั้งนี้ ในปี๒๕๖๐ ได้มีการปรับรูปแบบการประเมินที่สามารถบอกถึงคุณภาพการดูแลรักษาและการ
จัดบริการให้กับผู้ป่วยโดยรวมเอาตัวชี้วัดเข้ามาร่วมในการประเมินคลินิก NCDคุณภาพ (NCD clinic plus) สาหรับ
ระบบข้อมูล ควรมีการตรวจสอบ การจัดการระบบทะเบียนข้อมูลเพื่อนาเข้าระบบHDCเพื่อใช้รายงานสถานการณ์
และ การติดตามระดับน้าตาลโดยการใช้ HbA1C อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงเทคนิ คในการวัดความดันโลหิตที่
ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๕
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ป่วย DM/HT ที่ควบคุมระดับน้าตาล/ความดันโลหิตได้ดี ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพเปรียบเทียบปี 2557-2559

สถานการณ์ สถานการณ์ปัญหาร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD Risk) มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 8๐
สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ในประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงปีพ.ศ.2555 - 2558 พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ต่อประชากร 100,000 คน มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิต 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และจากข้อมูลผู้ป่วย
ในด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ปี พ.ศ.2558 มีจานวน 325,873 คน หรือเฉลี่ยมีผู้ป่วยประมาณชั่วโมงละ 38 คน ที่
เข้ารับการรักษาด้วยโรคหัวใจขาดเลือด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๖
ผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
ผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 ได้รับการคัดกรองรวมทั่วประเทศ ร้อยละ 77.89
โดยยังขาดข้อมูลผลการคัดกรองการประเมิน โอกาสเสี่ยงฯของเขต 6 และเขต 8 (เขต 1 ร้อยละ 67.71 เขต 2
ร้อยละ 74.73 เขต 3 ร้อยละ 90.33เขต 4 ร้อยละ 84.18เขต 5 ร้อยละ 74.86 เขต 7 ร้อยละ 68.62เขต
9 ร้อยละ 83.71 เขต 10 ร้อยละ 96.34เขต 11 ร้อยละ69.24และ เขต 12 ร้อยละ 93.38 ตามลาดับ)
ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
จาแนกรายเขตสุขภาพผลการรายงานรอบ 12 เดือน

ที่มา : ข้อมูลผลการคัดกรองจากการรายงานโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ข้อมูล
ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
ประเด็นการตรวจราชการ:
1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสม
1.1. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๔๐)
1.2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐)
2. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 8๐
เป้าหมาย

การควบคุม
ระดับน้าตาล

มาตรการ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ดาเนินงานในพื้นที่
1.พัฒนาระบบ
1.1มีการถ่ายทอดนโยบาย การดาเนินงาน
บริการและการ
การพัฒนาและจัดการระบบบริการ จาก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3เดือน
1.รพ. ประเมินตนเองการ

๑๓๗
เป้าหมาย

มาตรการ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ดาเนินงานในพื้นที่
และความดัน บริหารจัดการที่มี ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
1.2ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย NCDboard
โลหิตตามค่า ประสิทธิภาพ
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผน
เป้าหมายที่
งาน โครงการ การกากับ ติดตามงาน ปรับ
เหมาะสมใน
แผนฯตามสภาพปัญหาพื้นที่
ผู้ป่วยDM HT
1.3การสนับสนุนเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน (คู่มือการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ปี 2560 และชุดมาตรฐานการ
บริการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
ดาเนินการพัฒนาตามแนวทาง
คลินิกNCD Clinic plus
2.มีข้อมูล ผู้ป่วยDMHT ที่
ควบคุมไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย
3.มีข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรายกลุม่
รายบุคคล
3.มีแผนกิจกรรมดาเนินงานลด
ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการตนเอง
6 เดือน
1.จังหวัด ติดตามผลการ
ประเมินตนเอง และผลลัพธ์การ
1.4การกากับติดตามแผนในการจัดการกลุ่ม ดาเนินงาน NCD Clinic Plus
ของสถานบริการสาธารณสุข
เสี่ยงที่ได้จากการคัดกรอง
1.5การกากับติดตามผลลัพธ์การดาเนินงาน 2.การดาเนินงานตามแผน
กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยง/การ
NCD Clinic Plusของสถานบริการ
จัดการตนเอง
สาธารณสุข
9 เดือน
1.จังหวัดวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค
ของคลินิกNCD clinic plus
ภาพรวมของจังหวัด
2.สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหา
แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่บรรลุผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
12 เดือน
1.สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ ระดับดีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 60
2.ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๓๘
เป้าหมาย

มาตรการ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ดาเนินงานในพื้นที่
การควบคุม 2.การพัฒนาระบบ 2.1 จังหวัดมีระบบทะเบียนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และจัดเก็บใน
ระดับน้าตาล ข้อมูล
ระบบ โดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
และความดัน
ระหว่างอาเภอ จังหวัด และเขต
โลหิตตามค่า
2.2 มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เป้าหมายที่
พัฒนาคุณภาพป้องกันควบคุม DM HT
เหมาะสมใน
,CVD ของเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้
ผู้ป่วยDM HT
ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3 เดือน
1.มีระบบทะเบียนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
จัดเก็บในระบบ
6 เดือน
1.มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
ระหว่างอาเภอ จังหวัด และเขต
9 เดือน
1.มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพป้องกันควบคุม
DMHT ,CVD ของเขตบริการl64kr
12 เดือน
1.มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

3.ค้นหาผู้ที่มีโอกาส 3.1 การประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD risk ใน
ผู้ป่วย
เสี่ยงสูงต่อ CVD
ผู่ป่วย DMHT
DM/HT ที่
ได้รับการ
ประเมิน
โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิด
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
(CVD Risk)

3 เดือน
1.ประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD
risk ในผู้ป่วย DMHT 20%
6 เดือน
1.ประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD
riskในผู้ป่วย DMHT 40%
9 เดือน
1.ประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD
risk ในผู้ป่วย DMHT 60%
12 เดือน
1. ประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD
risk ในผู้ป่วย DMHT 80%

ผู้ป่วย
DM/HT ที่
ได้รับการ
ประเมิน
โอกาสเสี่ยง

4. การจัดการหลัง
การประเมินในกลุม่
CVD risk >30%

4.1 การจัดการหลังการประเมินในกลุ่ม
CVD risk >30%
4.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นเร่งด่วนใน
กลุ่มCVD risk สูง 60%
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3 เดือน
1.ข้อมูลลงทะเบียน กลุ่มCVD
riskสูง>30%
2.มีแผนในการปรับพฤติกรรม
ผู้ป่วยกลุม่ ที่มี CVD Risk สูง

๑๓๙
เป้าหมาย

มาตรการ
ดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ต่อการเกิด
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด .
(CVD Risk)
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
6 เดือน
1.ข้อมูลการดาเนินงาน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเข้มข้น
เร่งด่วนในกลุ่มCVD risk >30%
9 เดือน
1.สรุปผลรอบ 6 เดือน ตาม
แผนการปรับพฤติกรรม เพื่อหา
แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่บรรลุผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
12 เดือน
1.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เข้มข้นเร่งด่วนในกลุม่ CVD risk
สูง 60%
2.จานวนกลุ่มCVD risk สูง มี
ความเสีย่ งลดลง ≥10%

๑๔๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Leading Indicator
เขต
3๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค
ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 หรือ 3
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายการควบคุมน้าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับ
โรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และ
ควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมายหมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบหมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15และ Type area = 1 หรือ 3

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของผู้ปว่ ยที่สามารถควบคุมได้
ปีงบประมาณ
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2560 - 2564
มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
มากกว่าหรือเท่ากับ 50%
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1,3)
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1,3)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล
ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้าตาลอยู่ใน
เกณฑ์ที่ควบคุมได้
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(เบาหวาน)

B = จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทีล่ งทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
C = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
D = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
(A/B) x 100
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๑๔๑
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(ความดันโลหิตสูง)
ระยะเวลาประเมินผล

(C/D) x 100
ทุก 1 ปี(ปีงบประมาณ)
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 -2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เบาหวาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
ความดันโลหิตสูง
มากกว่าหรือเท่ากับ 50%
1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
วิธีการประเมินผล :
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
1. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานปี 2557
เอกสารสนับสนุน :
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่ วัยทางานแบบบูรณาการ 2558
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทวั่ ไป ฉบับปรับปรุง 2558
รายละเอียดข้อมูล
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
พื้นฐาน
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ ร้อยละ
20.49
25.24
28.82
สามารถควบคุมระดับน้าตาล
ได้ดี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ร้อยละ
19.54
22.82
27.00
ควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ดี
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1.นายแพทย์ดเิ รก ขาแป้น
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2.แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903985
E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทย์หญิงสุมนีวัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903965
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผล สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
โทรศั
พ
ท์
ท
ท
่
ี
างาน
:
02-5903974
โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5903972
E-mail : ncdplan@gmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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๑๔๒
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม
ประเภทสาเหตุ
ลักษณะ
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
โครงการแพ็คเกจตรวจคัดกรองสุขภาพ
ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย
Lead Indicator
๓๓.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทีข่ ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

≥ 80%

≥ 82.5%

≥ 85%

≥ 87.5%

≥ 90%

วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
จานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ
จากการรายงานผลการคัดกรองโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรค

แหล่งข้อมูล

โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข

รายการข้อมูล 1

A = จานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

รายการข้อมูล 2

B = จานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน : ประเมินผลลัพธ์ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
-
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รอบ 12 เดือน
≥ 80%

๑๔๓
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 82.5%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 85%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 87.5%

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ 90%

การรายงานผลการคัดกรองโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคและเทียบกับค่าเป้าหมาย
1. แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง(Thai CV Risk Score)
3. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุม่ วัยทางาน” แบบบูรณาการ 2558
Bas line data

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD
Risk)

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละ
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2557

2558

2559

-

-

77.89

(ข้อมูล ณ วันที่
19 กันยายน
2559 จาก
การติดตามผลการ
ดาเนินงานของ
สคร1-12)

๑๔๔
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1.นายแพทย์ดเิ รก ขาแป้น
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 5051-5445
โทรสาร : 0 2590 3982
E-mail : dr.tum@hotmail.com
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903985
โทรศัพท์มือถือ : 081-341-5408
โทรสาร : 0 2590 3985
E-mail : jurekong@gmail.com
3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903986 โทรศัพท์มือถือ : 086-409-9794
โทรสาร : 0 2590 3985
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
และจัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 3974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387
โทรสาร : 0 2590 3972
E-mail :ncdplan@gmail.com
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๑๔๕

การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus

ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus

(50 คะแนน)

การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 2 : ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
เกณฑ์

แนวทางการประเมิน

คะแนน

1. ไม่มีการกาหนด ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการโรคไม่ตดิ ต่อ
2. มีการกาหนด ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการอย่างมีส่วนร่วม
3. มีคณะกรรมการ NCD board เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
4. มีการดาเนินการนาทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ทีส่ อดคล้องกับการให้บริการ
- เห็นแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย
- มีการกระจายข้อมูลให้บคุ ลากรได้รับทราบ และนาไปใช้ในการดาเนินงาน
5. มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย โดยการนาผลลัพธ์จากการให้บริการมาปรับให้ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์
- มีแผนการพัฒนางานที่มาจากการวิเคราะห์ปัญหา ช่องว่างของการทางานที่ผ่านมา ให้มีความสอดคล้องกับ ทิศทาง และนโยบาย
- มีการรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการทบทวน และแก้ปัญหาการทางานที่ผ่านมา
1. ไม่มีแผนปฏิบัติการ
2. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ชัดเจนสาหรับการดาเนินงาน NCD Clinic Plus รวมทั้งกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จตอบสนอง
ต่อ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การดาเนินงาน (มีเอกสาร แผนปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรม และแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของเป้าหมาย)
3. มีแผนปฏิบัติการที่ระบุการใช้ทรัพยากร และมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน NCD Clinic Plus โดยเป็นแผนปฏิบัติ
การที่มีการบูรณาการ สอดคล้องต่อทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และบรรจุอยู่ในแผนของสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่าย
4. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่บูรณาการ และบรรจุอยู่ในแผนของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งมีการนาผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการมา
ทบทวน และปรับปรุง
5. มีแผนพัฒนายกระดับการบริการ หรือปรับแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการ

0
1
2
3

องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย
1.1 NCD board
ประกอบด้วยภาคี
เครือข่าย ใน และ/หรือ
นอกกระทรวงสาธารณสุข
ภายในอาเภอ

1.2 วางแผนปฏิบัติการ
และตกลงทางานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบบริการในการ
ป้องกัน และจัดการดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อ
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4
0
1
2
3
4

คะแนนที่ได้
ประเมิน
ทีม
ตนเอง ประเมิน
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1.3 สื่อสาร ทิศทาง นโยบาย 1.ไม่มีการสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผูม้ ีส่วนร่วมทุกระดับ
เป้าหมาย ไปยังผูม้ ีส่วนร่วมทุก 2. มีการประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะในสถานบริการสาธารณสุขรับรู้ (ภายในหน่วยงาน)
ระดับ
3. มีการประกาศให้ผู้ปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายทั้งใน และนอกสถานบริการสาธารณสุขได้รับรู้ทั่วถึงกัน (ภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
4. มีการประชุมให้ผู้ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข รับรู้ทั่วถึงกัน
เช่น มีรายงานการประชุม เป็นต้น
5. มีการประเมินผลแนวทางการสือ่ สาร และช่องทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และนาไปใช้ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ติดตามความก้าวหน้า
1. ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า
และทิศทางการดาเนินงานให้ 2. มีการติดตามผลการดาเนินงาน แต่ยังไม่เป็นระบบชัดเจน (ไม่สม่าเสมอ)
บรรลุเป้าประสงค์ NCD
* ระบบการติดตามประเมินผล เพือ่ ดูความก้าวหน้าของการดาเนินงาน NCD Clinic Plus
Clinic Plus
* มีการกาหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน เช่น ผ่านการประชุมทุก 3 - 6 เดือน เป็นต้น
3. มีกลไกการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ และชัดเจน
* กลไก เช่น การประชุมบอร์ด การประชุมทีมงาน การมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ เป็นต้น
4. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ และชัดเจน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีรายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการกากับติดตามมาพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงาน NCD Clinic Plus ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
1.5 บุคลากร สถานที่ และ
1. มีสถานที่ในการให้บริการ แต่ยงั ไม่เป็นสัดส่วน และไม่มีการกาหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม ทีเ่ หมาะสม
2. มีการจัดสถานที่สาหรับการให้บริการทีเ่ ป็นสัดส่วนชัดเจน แต่ไม่มีการกาหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบ
เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึง 3. มีการกาหนดวัน และการจัดตารางเวลาสาหรับการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผรู้ ับบริการ และมีทมี สหวิชาชีพในการให้บริการ
การบริการ
แต่ยังไม่ได้กาหนดหน้าที่รับผิดชอบทีช่ ัดเจน
4. สถานที่ให้บริการ มีพื้นที่เพียงพอ สะดวก และเข้าถึงบริการได้งา่ ย และมีการกาหนดทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีการกาหนดทีมสหวิชาชีพที่รบั ผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน และเพียงพอกับจานวนผูร้ ับบริการ
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แนวทางการประเมิน

1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับ 1. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการ แต่ไม่เพียงพอ
การให้บริการ ที่เพียงพอ
2. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการให้บริการ
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน 3. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. มีการดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการให้พร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. มีแผนการบริหารจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

คะแนนที่ได้
คะ
ประเมิน
ทีม
แนน
ตนเอง ประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ
2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร

1. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคล
2. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมูลสาคัญรายบุคคล และรายกลุ่ม
3. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมูลสาคัญรายบุคคล รายกลุ่ม ครบถ้วน
4. มีการใช้ผลทะเบียนข้อมูลมาวิเคราะห์ และนาผลมาใช้ในการดาเนินงาน NCD Clinic Plus ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและร่วมกับ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
5. มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.2 ระบบข้อมูล และสารสนเทศ 1. มีระบบข้อมูล และสารสนเทศระดับอาเภอ
ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการ
2. มีระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ data center ระดับอาเภอ
บริการต่อเนื่องในเครือข่าย และ 3. มีระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ data center ระดับอาเภอ และจังหวัด
เชื่อมโยงกับ data center อาเภอ 4. มีการคืนข้อมูล และสะท้อนปัญหาที่พบ ให้หน่วยบริการแก้ไข
และ data center จังหวัด
5. มีการปรับปรุงระบบข้อมูล และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
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2.3 นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ
ออกแบบบริการสุขภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล ราย
กลุ่ม และกลุ่มประชากร)
2.4 การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงเวลา ให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย

แนวทางการประเมิน

คะแนน

1. สามารถนาข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์ปญ
ั หาได้
2. มีการนาข้อมูลจากหลายด้านมาวิเคราะห์ปัญหาตามชุดข้อมูลที่กาหนด
3. การมีส่วนร่วมของทีมผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ปญ
ั หา จากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้กาหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการป้องกันควบคุมโรค
5. นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

1
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5

1. มีการรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนทุกปี
2. มีการรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามรายไตรมาส
3. จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และเปรียบเทียบข้อมูลกับสถานบริการในระดับเดียวกัน
4. มีการนาข้อมูลจากการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา
5. มีการนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
3.1 การให้บริการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การประเมินระยะของโรค ความ
เสี่ยง โอกาสเสีย่ ง และปัจจัย
กาหนดของผู้รับบริการ และ
นามาวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม
(กลุ่มปกติ กลุม่ เสี่ยง กลุ่มที่มี
ภาวะแทรกซ้อน)

1. มีกระบวนการคัดกรอง แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน
2. มีการคัดกรอง มีการวินิจฉัยโรคร่วมกับการประเมินระยะของโรค และมีการลงทะเบียนแยกกลุม่
3. มีการประเมินความเสีย่ ง โอกาสเสีย่ ง และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการตามกลุม่ แต่ไม่ครบทุกกลุม่
4. มีการประเมินความเสีย่ ง โอกาสเสีย่ ง และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการตามกลุม่ ครบทุกกลุม่
5. มีการติดตามประเมินผลการจัดการทุกกลุ่มตามระยะของโรคอย่างต่อเนื่อง
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3.2 การวินิจฉัย
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
และแจ้งผลการวินจิ ฉัย
แก่สถานบริการ
เครือข่ายที่ส่งมา

แนวทางการประเมิน

1. มีการวินิจฉัย และลงทะเบียนผูป้ ่วยรายใหม่อย่างครบถ้วน
2. มีการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย และปัจจัยเสีย่ งแก่ผู้รับบริการรายบุคคลด้วยวาจา และการใช้สื่อ หรือเอกสารอื่นๆ เช่น สมุดประจาตัว
ผู้รับบริการ
3. มีทะเบียนแสดงการจัดกลุ่มผู้ปว่ ย จาแนกตามระยะของโรค
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรายบุคคล และจัดเป็นรายกลุม่
5. มีการคืนข้อมูลรายบุคคล และรายกลุม่ ให้กับเครือข่าย
3.3 การตรวจคัดกรอง 1. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน แต่ไม่ครบถ้วน
ภาวะแทรกซ้อนของ
2. มีการตรวจคัดกรอง และประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงครบถ้วน ถูกต้อง
โรคเบาหวาน และความ 3. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงครบถ้วน และจัดระบบบริการตามความเสีย่ งที่ประเมินได้
ดันโลหิตสูง
4. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงครบถ้วน ถูกต้อง และดาเนินงานตามระบบบริการที่จัดไว้
5. มีการติดตามประเมินผลของการดาเนินงานตามระบบบริการที่จัดไว้
3.4 ผู้ประสานงานโรค 1. มีผู้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ
ไม่ตดิ ต่อ (NCDs
2. มีผู้ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ยังไม่ผ่านการอบรม nurse case manager หรือ system manager
system Manager/
3. มีผู้ประสานงาน NCD system manager/ coordinator และทีมสหวิชาชีพที่มีคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
Coordinator) ร่วมกับ 4. มีการประสานงานเชื่อมโยงการดาเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ทีมสหวิชาชีพ
5. มีการประสานงานเชื่อมโยงการดาเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงเครือข่าย
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แนวทางการประเมิน

คะแนน

3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อของสถานบริการทั้งใน และ
นอกกระทรวงสาธารณสุข ที่
เชื่อมโยงไปชุมชน

1.มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรค ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. มีแนวทางสาหรับการปฏิบัติการเพื่อการดูแลรักษา และส่งต่อผู้ปว่ ยไปยังสถานบริการแต่ละระดับ
3. มีการดาเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผูร้ ับบริการตามระยะของโรค โดยมีความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อ
5. มีการแจ้งผลการติดตามการประเมินเป็นระยะ และนาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานของเครือข่าย
1. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) แต่ไม่มีเกณฑ์การดาเนินงานที่ชัดเจน
2. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) และมีเกณฑ์การดาเนินงานที่ชัดเจน
3. มีระบบ และมีเกณฑ์การดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัตติ ามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4. มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์การส่งต่อ และการดูแลสุขภาพที่บ้าน
5. นาผลการติดตามมาทบทวนและปรับปรุง

1

3.6 ระบบการส่งต่อ ระบบการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home
health care) เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และ
เข้าถึงบริการได้ง่าย
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องค์ประกอบที่ 4 มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการ
ตัดสินใจ และการจัดการตนเอง
รวมถึงการวางแผนดูแลตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ

1. มีการกาหนด core content ที่บุคลากรจะให้ความรู้ และทักษะที่จาเป็นทั้งรายบุคคล และรายกลุม่
2. มีเครื่องมือการประเมินศักยภาพ ความต้องการของผู้ป่วย และกาหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการทั้ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม
3. มีแผน และกาหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทสี่ อดคล้องกับความต้องการตามปัญหา หรือปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ และผูป้ ่วย
4. ดาเนินการตามแผน และติดตามความรู้ ทักษะ เพื่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อทั้งรายบุคคล และรายกลุม่ อย่าง
ต่อเนื่อง
5. นาผลการดาเนินงานมาทบทวน และพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกัน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
ประเมิน
ทีม
ตนเอง ประเมิน

152
เกณฑ์
4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืน
และแลกเปลีย่ นข้อมูลการดูรักษา
และการจัดการตนเองของผู้ป่วย
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งที่บ้าน
และโรงพยาบาล

แนวทางการประเมิน

1. มีช่องทาง วิธีการ สื่อ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ และผลการรักษาเป็นรายบุคคล รายกลุม่
2. มีการให้ข้อมูลการรักษา ระยะของโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (โดยใช้ คู่มือ สมุดสุขภาพ)
3. ผู้ป่วย ผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการบันทึกผลการดูแลตนเองที่บ้าน เช่น SMBG / SMBP และแจ้งอาการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ
4. มีการนาผลการบันทึก และการจัดการตนเองมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
5. นาผลการรักษา และการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการที่บ้านมาทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4.3 การสนับสนุนการจัดการ
1. มีการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสร้างความสามารถในการจัดการตนเอง
ตนเอง การทาหน้าที่ทั้งด้าน
2. มีแผนการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม ชมรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง
ร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ 3. กลุ่ม ชมรม ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
ทางสังคม
4. กลุ่ม ชมรม มีการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
5. กลุ่ม ชมรม มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาวางแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วย 1. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รบั บริการ แต่ไม่เพียงพอ
สนับสนุนการจัดการตนเองของ
2. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือทีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รบั บริการ มีจานวนเพียงพอกับผู้รบั บริการ
ผู้รับบริการ
3. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการ
4. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คดิ ค้นขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รบั บริการ
5. มีการประเมินผลการใช้เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค)
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ที่จัดทาขึ้น
ตามแนวทางปฏิบัตริ ะดับประเทศ

5.2 ระบบการประสานงานให้
คาปรึกษาระหว่างผู้จดั การระบบ
ทีมผู้จัดการระบบ กับผู้ให้บริการ
ในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของ
สถานบริการสาธารณสุข

1. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) แต่ไม่ครอบคลุมในการดาเนินงาน
2. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) ครอบคลุมการดาเนินงาน ได้แก่
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
2) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
3) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และการส่งต่อ
4) การให้ความรู้ และการดูแลตนเองขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
5) การดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อ
3. มีการชี้แจง สื่อสาร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
4. มีการประเมินผลการใช้แนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline)
5. มีการทบทวน และปรับแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้รับบริการตามบริบทของพื้นที่
1. มีทมี ประสานงาน และให้การปรึกษาแต่ไม่มีระบบทีช่ ัดเจน
2. มีทีมให้การปรึกษาโดยสหวิชาชีพ หรือตัวแทนในโรงพยาบาล
3. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ การให้คาปรึกษาของทีมสหวิชาชีพ หรือตัวแทนในโรงพยาบาล และเครือข่ายทุกระดับ
4. มีการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และแนวทางที่กาหนด
5. มีการติดตามประเมินผลการให้คาปรึกษาของทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทบทวนผลการดาเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
อย่างสม่าเสมอ
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5.3 Chronic Case Conference / KM 1. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดูแล และ
2. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM และมีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดการโรค
3. มีการนาผลจาก Chronic Case Conference / KM มาปรับปรุงกระบวนงานจัดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
4. มีการทบทวน และมีนวัตกรรมในการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ และรวบรวมเป็นคลังความรู้
5. มีการกระจายความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการ สามารถเข้าถึงได้สะดวก หลายช่องทาง

คะแนน
1
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4
5

องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะใน
การลดเสีย่ งลดโรคให้แก่ชุมชน

6.2 สนับสนุนนโยบาย แผนการ
ดาเนินงานที่เอื้อต่อการปรับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน

1. มีการส่งคืนข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และชุมชน
3. มีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อเสริมทักษะในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคให้ชุมชน โดย
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
4. มีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยท้องถิ่น ชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการลดปัจจัยเสี่ยงให้ชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ 50
5. มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผน ร้อยละ 100
1. มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานที่วางไว้
3. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการดาเนินงาน เช่น ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ลดโรค และมีการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม ในการปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลดเสี่ยงลดโรค
5. มีการใช้ผลของการติดตามประเมินผล มาปรับปรุงแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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คะแนน

6.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือ
จัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง

1. โรงพยาบาลมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อสุขภาพ
สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
2. โรงพยาบาลสนับสนุน และร่วมมือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีกลุม่ ชมรม เพื่อดาเนินงานตามแผนกิจกรรมสุขภาพ และ/หรือ มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
หมายเหตุ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม
- ชมรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน/ ชมรม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีกลุ่ม ชมรม เพื่อดาเนินงานตามแผนกิจกรรมสุขภาพ และ/หรือ มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
หมายเหตุ - ชุมชน หมู่บ้าน ต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รพ. ร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
1. โรงพยาบาล รพ.สต. มีแผนงานสนับสนุนให้ อสม.มีการดูแลกลุม่ เสี่ยง กลุม่ เสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. อสม. มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุม่ เสีย่ งสูง และกลุม่ ป่วย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. อสม. ดาเนินการตามแผน
4. โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของอสม.
5. มีการทบทวนกระบวนการดาเนินงานของอสม.

1

1. มีการจัดกิจกรรม แต่ไม่ได้ตั้งเป็น กลุ่ม ชมรม
2. มีการจัดกิจกรรม และมี กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน (1 ชมรม ต่อ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)
3. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตัวเองซึ่งกาหนดโดยเจ้าหน้าที่
4. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง และดาเนินกิจกรรมตามแผนโดยชุมชน
5. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดย กลุม่ ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อในชุมชน

1
2
3
4
5

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม
ระดับน้าตาลในเลือด การวัดความดัน
โลหิต และปัจจัยเสี่ยงหลัก/ ปัจจัยเสี่ยง
ร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง
สูง และกลุม่ ป่วย โดยการมีส่วนร่วม
ของอสม.
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แนวทางการดูแล
ตนเองของ กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อในชุมชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2
3

4
5
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
ประเมิน
ทีม
ตนเอง ประเมิน
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ตารางที่ 3 : คะแนนรวมส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
รายการ

น้้าหนัก

คะแนน
0

1

2

3

4

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย

5

20

1.1 NCD board ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ใน และ/หรือ นอก กระทรวง
สาธารณสุขภายในอาเภอ

1

4

1.2 วางแผนปฏิบัติการ และตกลงทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ

1

4

1.3 สื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ

1

4

1.4 ติดตามความก้าวหน้า และทิศทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ NCD
Clinic Plus
1.5 บุคลากร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึง
การบริการ
1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการที่เพียงพอ
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน

1

4

0.5

2

0.5

2

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายการ

น้้าหนัก

คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ

10

50

2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร

2

10

2.2 ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการต่อเนื่องใน
เครือข่าย และเชื่อมโยงกับ data center อาเภอ และ data center จังหวัด

3

15

2.3 นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ
ออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล รายกลุ่ม และกลุ่มประชากร)

3

15

2.4 การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย

2

10

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายการ

คะแนน

น้้าหนัก
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ

15

75

3.1 การให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประเมินระยะของโรค ความเสี่ยง
โอกาสเสี่ยง และปัจจัยกาหนดของผู้รับบริการ และนามาวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม
(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน)

2

10

3.2 การวินิจฉัย ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และแจ้งผลการวินิจฉัยแก่สถานบริการเครือข่ายที่ส่งมา

3

15

3.3 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

3

15

3.4 ผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCDs system Manager/ Coordinator) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

2

10

3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อของสถานบริการทั้ง ใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข
และเชื่อมโยงไปชุมชน

3

15

3.6 ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการได้ง่าย

2

10

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายการ

น้้าหนัก

คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง

7

35

4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการตัดสินใจ และการจัดการ
ตนเอง รวมถึงการวางแผนดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

2

10

4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูรักษา และการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล

2

10

4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การทาหน้าที่ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ และ
สัมพันธภาพทางสังคม

2

10

4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

5

คะแนนที่ได้
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รายการ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค)

น้้าหนัก

คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

6

30

2

10

5.2 ระบบการประสานงานให้คาปรึกษาระหว่าง ผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการ
ระบบ กับผู้ให้บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข

2

10

5.3 Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
และจัดการโรค

2

10

5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่จัดทาขึ้นตาม
แนวทางปฏิบัติระดับประเทศ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายการ

น้้าหนัก

คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

7

35

6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน

1

5

6.2 สนับสนุน นโยบาย แผนการดาเนินงาน ที่เอื้อต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน

1

5

6.3 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือ จัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม ระดับน้าตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต และ
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย
โดยการมีส่วนร่วมของอสม.
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม
ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1-6

2

10

1

5

2

10

50

245

การคิดคะแนน กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)

คะแนนที่ได้ = ( คะแนน x น้้าหนัก) / คะแนนเต็ม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus

(50 คะแนน)

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า 7 %)
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDLและมีค่า LDL < 100 mg/dl
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Complete foot exam
6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) )
8. อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน
9. อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting Glucose (IFG)
10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
11. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
13. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท)
14. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต และมี CKD Stage 3 ขึ้นไป
15. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD)
ตัวชี้วัดที่ก้าหนดให้มีไว้ แต่ไม่น้ามาคิดคะแนน (4 ตัวชี้วัด)
16. อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
17. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
18. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
19. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี (Fasting Plasma Glucose น้อยกว่า 130 mg/dl)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ชื่อหน่วยงาน.........................................................อาเภอ...................................จังหวัด.....................................เขต.................

ตารางที่ 4 : ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus

รพช.

รพท.

(50 คะแนน)
ผลงาน

รายการ

หน่วย

เกณฑ์

น้้าหนัก

จ้านวน

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และ ร้อยละ
90
3
มารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม ร้อยละ
40
4
ระดับน้าตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า7 %)
หมายเหตุ: สาหรับสถานบริการที่ทาได้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 40 แล้ว ให้ใช้เกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5
3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ
60
3
ไขมัน และมี LDL < 100 mg/dl
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ
60
3
Retinal exam
5.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ
60
3
Complete foot exam
6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิต ร้อยละ
60
3
น้อยกว่า 140/90 mmHg

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รพศ. รอบที่...........วันที่ประเมิน ........................

คะแนน
ร้อยละ

คะแนน
เต็ม

1

2

3

4

5

≤70

75

80

85

≥90

15

≤20

25

30

35

≥40

20

≤40

45

50

55

≥60

15

≤40

45

50

55

≥60

15

≤40

45

50

55

≥60

15

≤40

45

50

55

≥60

15

คะแนน
ที่ได้
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ผลงาน

คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

3

≥10

8

6

4

≤2

15

10

3

≥10

8

6

4

≤2

15

ร้อยละ

90

4

≤70

75

80

85

≥90

20

ร้อยละ

0.25

4

≤1.0

2.0

3.0

4.0

≥5.0

20

≤70

75

80

85

≥90

15

≤0.5

1.0

1.5

2.0

≥2.5

20

≤30

35

40

45

≥50

20

รายการ

หน่วย

เกณฑ์

น้้าหนัก

7.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง
(รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) )
8.อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
9.อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้รับการ
คัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting
Glucose (IFG)
10.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง

ร้อยละ

10

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

11.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ร้อยละ
90
3
ทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
12.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ
0.25
4
ลดลง
13.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ร้อยละ
50
4
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
(น้อยกว่า 140/90 mmHg)
หมายเหตุ: สาหรับสถานบริการที่ทาได้ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 50 แล้ว ให้ใช้เกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คะแนน
ที่ได้
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รายการ

หน่วย

เกณฑ์

น้้าหนัก

ผลงาน
จ้านวน

คะแนน
ร้อยละ

1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

14. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต และมี CKD
Stage 3 ขึ้นไป

ร้อยละ

80

3

≤60

65

70

75

≥80

15

15.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD)

ร้อยละ

80

3

≤60

65

70

75

≥80

15

50

รวม

การคิดคะแนน ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)
คะแนนที่ได้ = ( คะแนน x น้้าหนัก) / คะแนนเต็ม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

250

คะแนน
ที่ได้
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รายการ

หน่วย

เกณฑ์

น้้าหนัก

ผลงาน
จานวน

ตัวชี้วัดที่ก้าหนดให้มีไว้แต่ยังไม่ต้อง
น้ามาคิดคะแนน (4 ตัวชี้วัด)
16. อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงลดลง
17. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ
ประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ร้อยละ

18. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ร้อยละ

19. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ร้อยละ
ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี (Fasting
Plasma Glucose น้อยกว่า 130 mg/dl)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คะแนน
ร้อยละ

1

2

3

4

5

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้
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ตารางที่ 5 : สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้

ส่วนที่ 1 การประเมิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus
(50 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัด
บริการ NCD Clinic Plus
(50 คะแนน)
คะแนนรวม (100)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับ

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พื้นฐาน

๑๖๘
2.2.2 Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)
ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7)
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ
สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมองในปี 2559 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ)
โรงพยาบาลระดับ A และ Sมีบริการการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา (Stroke Fast Track) ร้อยละ
100และ 97.9 ตามลาดับมีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ
A และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 78.8 และ 50.0 ตามลาดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าว
เพิ่มขึ้น และอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงเหลือร้อยละ8.3
ตัวชี้วัด
ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
Stroke Unit
-รพ.ระดับ A
- รพ.ระดับ S
Stroke Fast Track
-รพ.ระดับ A
- รพ.ระดับ S

เขต1

เขต2

เขต3

เขต4

เขต5

เขต6

เขต7

เขต8

เขต9

เขต10

เขต11

เขต12

9.12

14.24 12.07 8.06

8.52

7.61

4.55

7.29

11.83

2.98

7.17

5.65

66.7
40.0

50.0
50.0

0.0
25.0

100
75.0

25.0
16.7

100
66.7

100
100

100
60.0

100
100

100
40.0

66.7
25.0

100
80.0

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
80

100
100

100
100

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)
1. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 7
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)
1. Stroke Fast Trackโรงพยาบาลระดับ A, S ร้อยละ 100
2. Stroke Unit โรงพยาบาลระดับAร้อยละ100, โรงพยาบาลระดับ S ร้อยละ 60
มาตรการสาคัญ
1. จัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A ร้อยละ100
และในโรงพยาบาลระดับ S ร้อยละ60
2. กระตุ้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม Stroke Service Plan กล่าวคือโรงพยาบาล
ระดับ A, S เน้นการรักษาในระยะเฉียบพลัน ส่วนสถานบริการระดับรองลงมาเน้นเรื่องการรับส่งต่อ และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลโดยด่วนหากสงสัย
ว่าป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
3. โรงพยาบาลระดับ M ทาบันทึกข้อตกลงเข้าเป็นเครือข่ายกับรพ.ระดับสูงกว่าในการรับส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4. โรงพยาบาลทุกแห่งมีบริการมาตรฐานอย่างน้อย 1 อย่าง ดังต่อไปนี้
4.1 การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๖๙
4.2 หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
4.2.1 สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง
4.2.2 ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
4.2.3 มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Caremaps) และแผนการให้ความรู้ที่
จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ
4.3 การให้ยา Aspirin ทางปากภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการ
ระบบ
กาลังคน การเงินการคลัง
สุขภาพ
สารสนเทศ ด้านสุขภาพ สาธารณสุข
(Financing)
(Health
(Information (Health
Service
system and workforce)
delivery)
sharing)
-จัดตั้งStroke
Unitอย่างน้อย
4 เตียง
(รพ.ระดับ A
100%,รพ.
ระดับS60%)

-ใช้ข้อมูลจาก
รายงาน ตก.2

- ทีมสห
สาขาวิชาชีพ
-พยาบาล
1คน ต่อ
4 เตียง

-งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
-เงินบารุง
-สถาบัน
ประสาทวิทยา
กรมการแพทย์
สนับสนุน
วิชาการ

ผลิตภัณฑ์
ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

-รพ.ระดับ
A, S สามารถ
นาผู้ป่วยไป
ตรวจ
CT Scan
ได้ในเวลา
รวดเร็ว

- มีคณะกก.
บริหารระดับเขต
-บูรณาการการ
ส่งต่อ &
Stroke care
ในระดับเขต

- การ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ตระหนักรู้ถึง
อาการของโรค
หลอดเลือดสมอง
และรีบมา
โรงพยาบาลโดย
ด่วนหากสงสัยว่า
ป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง

ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1: กระตุ้นให้เป็นไปตามแผนStroke service plan
1.1 Stroke Fast - การให้ยาละลายลิ่ม
-มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดทาง
- ร้อยละ 100
Track
เลือดทางหลอดเลือดดา หลอดเลือดดาภายใน 4.5 ชั่วโมง
- โรงพยาบาล ระดับ ภายใน 4.5 ชั่วโมงหลัง หลังเกิดอาการ
A, S ร้อยละ 100 เกิดอาการ
- มีแผนการให้ยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดาเป็นลายลักษณ์อักษร
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.2 Stroke Unit
- โรงพยาบาลระดับ
A ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลระดับ
S ร้อยละ 60

- จัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Unit) ใน
โรงพยาบาล

- หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง(Stroke Unit) ประกอบด้วย
3 ส่วนหลัก
1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า
4 เตียง
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรค
หลอดเลือดสมอง
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือด
สมอง (Caremaps) และแผนการให้
ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่าน
การประชุมของทีมสหวิชาชีพของ
สถานพยาบาลนั้นๆ
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2:บันทึกข้อตกลงเครือข่าย

- โรงพยาบาลระดับ
A ร้อยละ 100
- โรงพยาบาลระดับ
S ร้อยละ 60

- โรงพยาบาลระดับ
M เข้าเป็นเครือข่าย
ให้บริการโรคหลอด
เลือดสมองกับ
โรงพยาบาลระดับสูง
กว่าในเขตเดียวกัน

- โรงพยาบาลระดับ M
- การจัดทาบันทึกข้อตกลงเข้าเป็น
ทาบันทึกข้อตกลงเข้าเป็น เครือข่ายกับรพ.ระดับสูงกว่าในการ
เครือข่ายกับรพ.ระดับสูง รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กว่าในการรับส่งต่อผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

- ครบทุก
โรงพยาบาลภายใน
5ปี

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 : โรงพยาบาลทุกโรงต้องสามารถให้บริการมาตรฐานในการรักษาโรคหลอด
เลือดสมอง
- โรงพยาบาลทุกโรง
ต้องสามารถ
ให้บริการมาตรฐาน
ในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง
อย่างน้อย1วิธี

- โรงพยาบาลทุกโรงต้อง
สามารถให้บริการ
มาตรฐานในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองอย่าง
น้อย1วิธี

- วิธีที่1 การให้ยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดดาภายใน 4.5
ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
- วิธีที่ 2 การให้การรักษาในหอ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- วิธีที่ 3 การให้ Aspirin ใน 48
ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ร้อยละ 80

๑๗๑
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
น้อยกว่าร้อยละ 7
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

Service excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit)
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3. การจาหน่ายผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลใน
ทุกสถานะ ทุกกรณี
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
น้อยกว่าร้อยละ 7
น้อยกว่าร้อยละ 7
น้อยกว่าร้อยละ 7
ลดอัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปีงบประมาณ 64
น้อยกว่าร้อยละ 7

ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12
รายงาน ตก.2
A = จานวนครั้งของการจาหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย
B = จานวนครั้งของการจาหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผูป้ ่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
น้อยกว่าร้อยละ 7
วิธีการประเมินผล : รายงาน ตก.2
เอกสารสนับสนุน :
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
8.3
ร้อยละอัตราตายผู้ป่วย
17.1
9.9
8.3
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ให้ข้อมูลทาง
1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
วิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-306-9899 ต่อ 2408โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรสาร : 02-354-7072
E-mail : suchathanc@yahoo.com
2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail :j.bunthong@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480
ดาเนินงาน
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail :j.bunthong@gmail.com

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

๑.นายแพทย์สุชาติ
หาญไชยพิบลู ย์กุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันประสาทวิทยา

๒.นางจุฑาภรณ์ บุญธง

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
สถาบันประสาทวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

02-306-9899ต่อ 2408
081-843-4502
E-mail :suchathanc@yahoo.com
02-306-9899 ต่อ 1138
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-354-7072
E-mail :j.bunthong@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗๓
2.2.2 Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ (ภาพรวม/รายเขต)
1.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วย COPD (เป้า </130แสนประชากรอายุ 15ปีขึ้นไป)
พบว่า เขต6(107.78), เขต 7 (60.83)และ เขต 10 (119.60) ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ส่วนเขต 1(302.43),
เขต 2 (166.66), เขต3 (144.32), เขต4(152.11),เขต 5(185.36),เขต 8(158.34),เขต9(157.51),เขต
11(153.38) และ เขต 12(176.72)

2.รพศ รพชจัดบรจการ./รพท./COPD Clinic ทุกแห่ง = เป้า100% พบว่า เขต 3 , 4, 6, 9 และ
10 มีการจัดบรจการ COPD Clinic ทุกแห่ง 100 % ส่วนเขต 1, 2, 5, 7, 8, 11 และ 12 มีการจัดบรจการ
COPD Clinic แต่ไม่ครบ 100 %
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3.รพศ./รพท./รพช.มีบรจการเพื่อการเลจกบุหรี่ (เป้า รพศ./รพท. = 100%), (เป้า รพช.= 60%)
พบว่า เขต 2, 3, 4 และ10 มีบรจการเพื่อการเลจกบุหรี่ทุกแห่ง 100 % ส่วนเขต 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 และ12
มีบรจการเพื่อการเลจกบุหรี่แต่ไม่ครบ 100 %
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
๑. ลดอัตราการกาเรจบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๒. อัตราการตายลดลง
๓. มีคุณภาพชีวจตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
๑. อัตราการกาเรจบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๒. อัตราการมีคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
๓. อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่
มาตรการสาคัญ
มาตรการ

ระยะ ๓ เดือน

ระยะ ๖ เดือน

ระยะ ๙ เดือน

ระยะ ๑๒ เดือน

๑.โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์
ในการดูแลผู้ป่วย
(COPD Clinic Model)
ปี ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ ๔
ภาค

ปรับปรุงแก้ไข คา
จากัดความ และ
อธจบายตัวชี้วัดให้
ชัดเจนปรับปรุง
โปรแกรมการลงข้อมูล
COPD quality of
care ให้มีความ
เหมาะสมและเสถียร

เสนอรูปแบบคลจนจก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตามแนวเวชปฏจบตั จ
อย่างครบวงจร
(COPD Clinic
Model) และ
pulmonary
rehabilitation
model ดังนี้
- วจนจจฉัยถูกต้องตาม
มาตรฐานการรักษา
- มีการตจดตามการ
รักษาเช่น MMRC,
CAT score
- มีการใช้ยาพ่น
ควบคุม (controller)
และประเมจนการใช้ยา
-ให้คาแนะนาการสูบ
บุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ
ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค

ช่วยกากับและประเมจน
การจัดตั้งคลจนจกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวช
ปฏจบัตจอย่างครบวงจร
ในบางเขตพื้นที่

ประเมจน วจเคราะห์
อัตราการกาเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค
ของประเทศไทย แต่
จะเน้นการตจดตาม
ดูแล เฉพาะบางเขต
เท่านั้น
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มาตรการ

ระยะ ๓ เดือน

ระยะ ๖ เดือน

ระยะ ๙ เดือน

ระยะ ๑๒ เดือน

ของประเทศไทย แต่
จะเน้นการตจดตาม
ดูแล เฉพาะบางเขต
เท่านั้น

ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ประเด็นตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 1
ราชการที่มุ่งเน้น ลดอัตราการเกจดกาเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

ตัวชี้วัดที่1
3เดือน
การคจดจานวนครั้งของการกาเรจบให้คจดทุกครั้งที่มา
ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
ห้องฉุกเฉจน ซึ่งอาจนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล ก็ได้ แสนประชากร
ถ้านอนโรงพยาบาลร่วมด้วยหลังจากเข้าห้องฉุกเฉจนให้
นับแค่ครั้งเดียว
ถ้ามีการส่งต่อในเขตจังหวัดเดียวกัน ให้นับที่
โรงพยาบาล ปลายทาง
ถ้ามีการส่งต่อข้ามจังหวัด ให้นับทีเ่ ขตจังหวัดที่ส่ง
นาจานวนครั้งที่เกจดการกาเรจบข้างต้น ทั้งปี มา
เปรียบเทียบกับประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปของ
จังหวัดนั้นๆ เช่นประชากรกลางปีมี 1 ล้านคน การ
กาเรจบ ทั้งปี 1000 ครั้ง คาตอบคือ 100 ครั้งต่อ
แสนประชากร
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ประเด็นตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 1
ราชการที่มุ่งเน้น ลดอัตราการเกจดกาเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตัวชี้วัดที่ 2
อัตราการมีคลจนจกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ดาเนจนการตามตัวชี้วัดที่1 และ ตัวชี้วัดที่ 2
โรงพยาบาลระดับ F / M / A/S ต้องมีข้อมูลครบตาม
ตารางของ Hospital level ดังตารางข้างบน จะ
นับเป็น 1 case นับจานวน case ผู้ป่วยที่ผ่านการ
ประเมจนตามตาราง หารด้วยจานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
นามาจาก ข้อมูล ICD 10: J 44 (จานวนคน) แล้ว
คูณด้วย 100 เป็นคาตอบ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
6 เดือน
-ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
แสนประชากร
- มากกว่าร้อยละ 60
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังในเขตรับผจดชอบ

เช่น โรงพยาบาลมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 400
คน ผ่านการประเมจนตามมาตรฐานข้างต้น 100 คน
อัตราการมีคลจนจกครบวงจร และได้มาตรฐาน =
100/400 × 100= 25 %
แนะนาให้ลงข้อมูลผ่าน
http://203.157.32.43/COPD ระบบดาเนจนการ
คานวณให้

ประเด็นตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 1
ราชการที่มุ่งเน้น ลดอัตราการเกจดกาเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ดาเนจนการตามตัวชี้วัดที่1 และ ตัวชี้วัดที่ 2

9 เดือน
-ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
แสนประชากร
- มากกว่าร้อยละ 60
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังในเขตรับผจดชอบ

ดาเนจนการตามตัวชี้วัดที่1 และ ตัวชี้วัดที่ 2

12 เดือน
-ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
แสนประชากร
- มากกว่าร้อยละ 60
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังในเขตรับผจดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 2
อัตราการมีคลจนจกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน
ประเด็นตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 1
ราชการที่มุ่งเน้น ลดอัตราการเกจดกาเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการมี
คลจนจกโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังครบวงจรและได้
มาตรฐาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗๗
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม ๖ building box

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗๘
รายละเอียดตัวชี้วัด
1.ตัวชี้วัดอัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellent
6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
จังหวัด
35. อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง อัตราการกาเรจบ
เฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปในเขตรับผจดชอบ (ICD J๔๔๐,๔๔๑)
เกณฑ์เป้าหมาย:ไม่เกจน๑๓๐ ครั้ง ต่อแสนประชากร
ปีงบประมาณ 6
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร
แสนประชากร
แสนประชากร
แสนประชากร
แสนประชากร
วัตถุประสงค์
ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการป้องกันการ
กาเรจบเฉียบพลัน
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรอายุมากกว่า ๑๕ ปี ในเขตรับผจดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล
รายการข้อมูล 1
A = จานวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังเป็นโรคหลัก (PDx = J๔๔๐-J๔๔๑)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางปี อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในเขตรับผจดชอบจากฐานข้อมูลประชากร
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A/B x ๑๐๐,๐๐๐
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ ๑ ครั้ง ตจดตามการเปลีย่ นแปลง ทุก๓เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
32.50 ครั้ง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗๙
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
32.50 ครั้ง
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
32.50 ครั้ง

รอบ 9เดือน
32.50 ครั้ง

รอบ 12เดือน
32.50 ครั้ง

จัดระดับความสาเร็จเป็น๓ขั้นตอน
ขั้นตอน ๑. จัดตั้งคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏจบตั จอย่างครบวงจร
ขั้นตอน ๒. มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และดูแลผูป้ ่วยอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอน ๓. อัตราการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง
แนวเวชปฏจบัตจสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ต่อแสน
221.90
146.6
315.72
ประชากร
( สจทธจ UC )
(HDC)
1. นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-547-0999 ต่อ 30240 โทรศัพท์มือถือ : 081 845 4950โทรสาร
:0 2547 0943E-mail : piamlarp@yahoo.com
2.นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจรจญ รพ.พหลพลพยุหสนา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 34 587-800ต่อ 1129,1122
โทรศัพท์มือถือ : 081 836 6351โทรสาร :0 34 587-800 ต่อ 1124
E-mail : drrakpong@gmail.com
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
3. สานักวจชาการแพทย์
กรมการแพทย์
4. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก
1. นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนจเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นายปวจช อภจปาลกุลนักวจเคราะห์นโยบายและแผนปฏจบตั จการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6352 โทรศัพท์มือถือ : 085 959 4499
โทรสาร : 0 2591 8279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๘๐
2.ตัวชี้วัดอัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellent
6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
จังหวัด
อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
อัตราการมีคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่
- วจนจจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา
- มีการตจดตามการรักษาเช่น MMRC, CAT score
- มีการประเมจนการใช้ยาพ่นควบคุม (controller)
- ให้คาแนะนาการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ
เกณฑ์เป้าหมาย: มากกว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตรับผจดชอบ
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
วัตถุประสงค์
ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการรักษาโรค
เรื้อรัง
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรอายุมากกว่า๑๕ปี ในเขตรับผจดชอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการประเมจนและตจดตามครบ ๔ ประเด็น
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมดในโรงพยาบาล (จานวนคนที่หาจากJ๔๔๐-J
๔๔๙)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A/B x ๑๐๐
ระยะเวลาประเมินผล
ปีละ๑ครั้ง ตจดตามการเปลี่ยนแปลง ทุก๓เดือน
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
60 %
60 %
60 %
60 %
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
65 %
65 %
65 %
65 %
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
70 %
70 %
70 %
70 %
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
75 %
75 %
75 %
75 %

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๘๑
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
80 %
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
80 %

รอบ 9เดือน
80 %

รอบ 12เดือน
80 %

จัดระดับความสาเร็จเป็น๓ขั้นตอน
ขั้นตอน ๑. จัดตั้งคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏจบตั จอย่างครบวงจร
ขั้นตอน ๒. มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และดูแลผูป้ ่วยอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอน ๓. คลจนจกดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง
แนวเวชปฏจบัตจสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ยังไม่มีข้อมูล
ร้อยละ
(ทุกสจทธจ์)
1. นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-547-0999 ต่อ 30240 โทรศัพท์มือถือ : 081 845 4950โทรสาร
:0 2547 0943 E-mail : piamlarp@yahoo.com
2.นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจรจญ รพ.พหลพลพยุหสนา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 34 587-800ต่อ 1129,1122
โทรศัพท์มือถือ : 081 836 6351โทรสาร :0 34 587-800 ต่อ 1124
E-mail : drrakpong@gmail.com
1.สานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
2.สานักวจชาการแพทย์
กรมการแพทย์
3.กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก
เตจมชื่อผูร้ ับผจดชอบรายงาน
1. นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนจเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 0819357334
2. นายปวจช อภจปาลกุลนักวจเคราะห์นโยบายและแผนปฏจบตั จการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ โทรศัพท์ : 0 2590 6352

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๘๒
3.ตัวชี้วัดอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่
หมวดตัวชี้วัด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชจงปรจมาณ
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นจยาม คาอธจบาย ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทาข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล
Benchmark (แหล่งอ้างอจง/ ปี) *
วจธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

Respiratory disease
6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Lagging Indicator
จังหวัด
อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทีย่ ังสูบบุหรี่
COPD patient with ongoing smoking
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่อยู่ หรือ เลจกบุหรีต่ ่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
ไม่ถึง 12 เดือน
ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน
การรักษาโรคเรื้อรัง
ตัวอย่างเช่น(a/b) x 100
a = จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่และผู้ป่วยที่เลจกบุหรี่ต่อเนื่องมา
เป็นระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน
b = จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด
จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่และผู้ป่วยที่เลจกบุหรี่ตอ่ เนื่องมาเป็น
ระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน
J 440–J 449
ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)
ร้อยละ
สูงกว่าร้อยละ 10
ค่ายจ่งน้อย = มีคุณภาพดี
COPD guideline ประเทศไทยปี 2558

หน่วยงานที่รับผจดชอบ : กรมการแพทย์
ผู้รับผจดชอบ
ชื่อ นามสกุล
นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ
นายปวจช อภจปาลกุล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการสานักนจเทศ
ระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
นักวจเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏจบัตจการ
สานักยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์
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หมายเลขโทรศัพท์ /
ประเด็น / ส่วนที่รับผจดชอบ
e-mail address
0-2547-0999 ต่อ 30240 ผู้ให้ข้อมูลทางวจชาการ
081 9357334
ผู้รับผจดชอบการรายงานผล
การดาเนจนงาน
02 590 6352

ผู้รับผจดชอบการรายงานผล
การดาเนจนงาน

๑๘๓
หัวข้อ 2.3 Service Plan สาขา RDU
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ
ปี 2557ประเทศไทยมี รายจ่ ายด้านสุ ขภาพ 409,313 ล้านบาท (ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)ซึ่งงานวิจัยของ สวรส. พบว่าค่าใช้จ่ายด้านยาประมาณ 40% ของรายจ่าย
สุขภาพ (ประมาณ 163,000 ล้านบาท) และปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย พบการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
ประมาณปีละ 38,000 คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาทหรือประมาณ
ร้อยละ 0.6 ของดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
คณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่ งชาติ โดยคณะอนุกรรมการส่ งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผ ล
ได้จัดทาโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการดังกล่าวเน้นการพัฒนาระดับโรงพยาบาล
มิใช่การพัฒนาในทั้งเครือข่ายบริการสุขภาพ และให้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมั ครใจ จากการสารวจพบว่า
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเริ่มดาเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
จานวน รพ.
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๑๘๔
กระทรวงสาธารณสุ ขเล็ ง เห็ น ความส าคั ญของส่ งเสริมการใช้ย าอย่างสมเหตุ ผ ล จึง กาหนดเป็ น
Service Plan สาขาที่ 15 การพัฒนาระบบบริการเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งระดับโรงพยาบาล และ
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)
โรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ตามกิจกรรมบริการ (Service Delivery) ทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ RDU1 และ RDU2 ผ่านระดับขั้นที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลทั้งหมด
RDU 1หมายถึง
โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เป็ นโรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ ยาอย่ างสมเหตุผ ลตามเกณฑ์
เป้าหมาย
RDU 2หมายถึง
โรงพยาบาลลูกข่าย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) มีการส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(HealthOutcome)
1. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยด้านยา
2. ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง
3. การติดเชื้อดื้อยาลดลง
มาตรการสาคัญ
1. ดาเนินการให้มีการคัดเลือกจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพไว้ใช้ในสถานบริการ(Rational Drug Supply)
2. ดาเนินการให้มีการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribe and Dispense)
3. ดาเนินการให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล (Rational Use)
ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU1)
RDU 1
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาล
ชุมชนเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม

1. ระดับเขต และระดับจังหวัด
ให้ คกก. เภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)หรือ
คกก.บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยาที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดนโยบาย
- กาหนดทีมผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน
Service Plan:RDU

ติดตามดาเนินงาน
(Process)ดังนี้
- รพ.มีเป้าหมายการดาเนินงานที่
สอดคล้องตามที่เขตสุขภาพ/
จังหวัดกาหนด
- รพ. มีมาตรการและกิจกรรม
การดาเนินงานส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
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รพ.สามารถรายงานข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data) ตามตัวชี้วัด
 รพ. ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. การพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3



๑๘๕
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

- รพ.มีการพัฒนาระบบ
เหตุผลขั้นที่ 1
- กาหนดเป้าหมายของเขต/จังหวัด
สารสนเทศในการจัดเก็บ
ตามเกณฑ์เป้าหมาย - พัฒนาสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการ
ข้อมูลตัวชี้วัด
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ขับเคลื่อน ติดตาม ควบคุมกากับ และรายงาน - กรณีเป็น รพ.ระดับ A, S, M1
มีแผนการจัดการ
ผลดาเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การดื้อยาใน รพ.
2. ระดับโรงพยาบาล
 ติดตามผลการดาเนินงาน
2.1 ให้ คกก. PTC ดาเนินการดังนี้
(Output)ดังนี้
- กาหนดทีมผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน
- รายงานผลการดาเนินงาน
Service Plan: RDU
ตามตัวชี้วัด
- กาหนดมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดส่งให้
คกก.ระดับจังหวัดและ สานักบริหารการ
สาธารณสุข
2.2 โรงพยาบาลระดับ A S และ M1 ให้ คกก.
PTC ร่วมกับ คกก.ป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลองค์กรแพทย์ และ
คกก.พัฒนาห้องปฏิบัติการ จัดทาแผนการ
จัดการการดื้อยาใน รพ.และมีระบบเฝ้า
ระวัง ติดตาม ควบคุมกากับ และรายงาน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก
8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน
1 รายการ
4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน 13
กลุ่มยา
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อ
จัดหายาและการส่งเสริมการขาย
ยา ผ่านระดับ 3

ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น
RDU 2
คกก. PTC ร่วมกับ คกก.พัฒนาคุณภาพ  ติดตามดาเนินงาน
(Process)ดังนี้
โรงพยาบาล
ชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ
- รพ.สต.มีเป้าหมายการ
ส่งเสริมสุขภาพ
(DHB)ดาเนินการ ดังนี้
ตาบลมีการส่งเสริม 1. กาหนดมาตรการ และกิจกรรมส่งเสริม ดาเนินการตามเขตสุขภาพ/
จังหวัด/อาเภอกาหนด
การใช้ยาปฏิชีวนะ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
- มีมาตรการและกิจกรรม
อย่างรับผิดชอบ
(RUA) ในกลุ่มโรค URI และ AD
ส่งเสริม RUA
ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์ 2. เฝ้าระวังการจาหน่ายยาปฏิชีวนะใน
- มีแผนการเฝ้าระวังการ
เป้าหมาย
ร้านชาและชุมชน
จาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้าน
ชา
 ติดตามผลการดาเนินงาน
(Output)ดังนี้
- อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรค URI และ AD
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จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐม
ภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.
สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอาเภอ ทีม่ ีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค

๑๘๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สานักบริหารการสาธารณสุขสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address

1. ภญ.พรพิมล จันทร์คณ
ุ าภาส

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการสาธารณสุข

02 590 1628
pchankunapars@gmail.com

2. ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการสาธารณสุข

02 590 1628
naddavo@gmail..com

3. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์

เภสัชกรชานาญการ
สานักบริหารการสาธารณสุข

02 5901628
praecu@gmail.com
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ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ

๑๘๗
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่

2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ลักษณะ

Leading Indicator

ระดับการวัดผล

เขต

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

36. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)

คานิยาม

1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน
รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 ตัวชี้วัด รวมเป็นจานวน 20 ตัวชี้วัด (กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 จะเพิ่ม
การประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance ; AMR) 1 ตัวชี้วัด)
2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การดาเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้
RDU 1 หมายถึง

โรงพยาบาลแม่ ข่ าย (โรงพยาบาลศู นย์ โรงพยาบาลทั่ วไปและโรงพยาบาล
ชุ มชน) เป็ น โรงพยาบาลส่ งเสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล ตามเกณฑ์
เป้าหมาย

RDU 2 หมายถึง

โรงพยาบาลลูกข่าย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) มีการส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย

RDU 1 : ประเมิน (Process)

RDU 2

1. มีการกาหนดนโยบายเป็น RDU Hospital
2. มี ม าตรการและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ย าสม
เหตุผล
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด
4. มีการติดตามประเมินผล
5. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ
A,S,M1 ต้ องมี แผนปฏิ บั ติ การการเฝ้ าระวั งทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การป้ อ งกั น และควบคุ ม การ
แพร่ กระจายของเชื้ อและการดู แลก ากั บการใช้ ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล

-

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๘๘
RDU 1 : ประเมินผลดาเนินงาน (Output)
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
2. การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของ PTC
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ
ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่
เกิน 1 รายการ
4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน 13 กลุม่ ยา
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
ขั้นที่ 2 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวชี้วัด RDU
RDU 1: ประเมินผลดาเนินงาน (Output)
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัด
ตาม RDU ขั้นที่ 1
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรี
คลอดปกติครบกาหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ10
4. การใช้ยา glibenclamideในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไต
ทางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่
warfarin*, statins, ergots
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ
A,S,M 1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา
(AMR) ในกระแสเลือด
ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวชี้วัด RDU
RDU 1: ประเมินผลดาเนินงาน (Output)
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด
2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ
A, S, M1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา
(AMR) ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 50 จาก
Baseline data
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

RDU 2 : ประเมินผลดาเนินงาน (Output)
รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อาเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค

RDU 2: ประเมินผลดาเนินงาน(Output)
รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต./หน่วยบริการ
ปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับอาเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบ
พลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

RDU 2: ประเมินผลดาเนินงาน(Output)
รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภู มิทุกแห่งใน
เครื อ ข่ า ยระดั บ อ าเภอที่ มี อั ต ราการใช้ ย า
ป ฏิ ชี ว น ะ ใ น ก ลุ่ ม โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ท า ง เ ดิ น
หายใจส่ว นบนและโรคอุจ จาระร่วงเฉีย บพลั น
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

๑๘๙
3. ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance ; AMR) ในกระแสเลือด
หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacterspp.,
Pseudomonas spp., Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli,Salmonellaspp., Enterococcus และ Streptococcus pneumonia.
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
โรงพยาบาลในสังกัด
กสธ. เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU1 และ
RDU2) ขั้นที่ 1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของโรงพยาบาลทั้งหมด

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

โรงพยาบาล RDU ขั้นที่
1 ทุกแห่งและขั้นที่ 2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของโรงพยาบาลทั้งหมด

โรงพยาบาล RDU ขั้นที่
1 ทุกแห่งและขั้นที่ 2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของโรงพยาบาลทั้งหมด

โรงพยาบาล RDUขั้นที่
2 ทุกแห่งและขั้นที่ 3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของโรงพยาบาลทั้งหมด

โรงพยาบาล RDUขั้นที่ 2
ทุกแห่ง และขั้นที่ 3ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลทั้งหมด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับ
อาเภอ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงาน

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

รายการข้อมูล 1

A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

รายการข้อมูล 2

B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด

สูตรคานวณตัวชี้วัด

(A/B) x 100

ระยะเวลาประเมินผล

ไตรมาส 4

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๙๐
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2560
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
มีนโยบายและแผนการ มีกิจกรรมส่งเสริม
ดาเนินงานเพื่อ
RDU-AMR
ขับเคลื่อนตามแนวทาง
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน
มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด
รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละ
ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ ใ ช้ ย า อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
ขั้นที่ 1 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
รอบ 12 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 50)

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 80)

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 3
(เป้าหมายร้อยละ 50)

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ประเมินผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 3
(เป้าหมายร้อยละ 80)

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
Baseline
data

หน่วยวัด

RDU ขั้นที่ 1

ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

-

-

2559
15 %
(รพ. 133 แห่งดาเนิน
โครงการ RDU Hospital
จากรพ.ทั้งหมด 896 แห่ง)

๑๙๑
1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข (RDU)
2.นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR)
หน่วยงานประมวลผลและ 1. สานักบริหารการสาธารณสุข (RDU)
จัดทาข้อมูล
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR)
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวพรพิมล จันทร์คณ
ุ าภาส
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรสาร : 02-5901634
E-mail : pchankunapars@gmail.com
2. นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรสาร : 02-5901634
E-mail : naddavo@gmail.com
3. นางสาวไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail :praecu@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(RDU)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๙๒
ตัวชี้วัด เพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1. ตัวชี้วัดRDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital)จานวน 18 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของรายการยาที่สงั่ ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ประสิ
* ทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นาสื่อสารและส่งเสริม
เพื่อนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน
13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมีeGFR
น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น
เพื่อควบคุมระดับน้าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR<30 มล./นาที/
1.73 ตร.ม.)
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน
ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปทีไ่ ด้รับยา NSAIDs
ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid
ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting
benzodiazepine ได้แก่chlordiazepoxide, diazepam,
dipotassiumchlorazepate
จานวนสตรีตงั้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั ยาที่หา้ มใช้ ได้แก่ ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรค
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เกณฑ์
รพ.ระดับ
A ≥ร้อยละ 75
S ≥ร้อยละ 80
M1-M2 ≥ ร้อยละ 85
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90
ระดับ 3
รายการยา 13 กลุ่ม
≤ 1 รายการ
ระดับ 3
≤ ร้อยละ 20
≤ ร้อยละ 20
≤ ร้อยละ 40
≤ ร้อยละ 10
ร้อยละ 0
≤ร้อยละ 5
≥ ร้อยละ 80
≤ ร้อยละ 5
≤ ร้อยละ 10
≥ร้อยละ 80
≤ ร้อยละ 5
0 คน
≤ ร้อยละ 20

๑๙๓
1. ตัวชี้วัดRDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital)จานวน 18 ตัวชี้วัด
ลาดับ

ตัวชี้วัด
ตามรหัส ICD-10ตาม RUA-URI) และได้รบั ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating

เกณฑ์

2. ตัวชี้วัดRDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU ๒ - RUA PCU/CMU) จานวน 2 ตัวชี้วัด
ลาดับ
ตัวชี้วัด
19. ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
≤ ร้อยละ 20
20. ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
* รายละเอียดตัวชี้วัดจะจัดส่งให้ภายหลัง

เกณฑ์
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

3. ตัวชี้วัด Antimicrobial Resistance : AMR จานวน 1 ตัวชี้วัด สาหรับรพ.ระดับ A, S และ M1
ลาดับ

ตัวชี้วัด

๒๑. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ
(แบคทีเรียดื้อยา ได้แก่Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Klebsiella pneumonia,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus และ
Streptococcus pneumonia.

เกณฑ์
ปีแรกให้มีรายงาน
เป็น baseline data
และลดลงในปีถัดไป

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR)
การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญในการลดปัญหาการเกิดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดความสาคัญเป็นลาดับแรกในการ
พัฒนาให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาและการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา
ต้านจุ ล ชีพ ในโรงพยาบาลมีห ลายปั จ จั ย มาเกี่ยวข้ อง ดังนั้น เพื่อให้ ก ารจัดการปัญหาการดื้อยาต้า นจุล ชีพใน
สถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาลดังนี้
1. บูรณาการระบบงานและการดาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัด(PTC) องค์กรแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team : PCT) ทุกสาขาคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC)คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดย
โรงพยาบาลจะต้องกาหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ และจัดให้มีทีมผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
2. มีแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ได้แก่
๒.๑ การเฝ้าระวังและวินิจฉัยเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการและระบบเตือน(Lab
alert)อย่างทันสถานการณ์
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๑๙๔
2.๒การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลและระบบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา
๒.3 การดูแลกากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Stewardship)
๒.4การจั ด ท าข้ อ มู ล และรายงานสถานการณ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เชื้ อ ดื้ อ ยา ( AMR)ของ
โรงพยาบาล ได้แก่
- รายงานการดื้อยาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการประจาปี
- มี Antibiogramของโรงพยาบาล โดยแยก site of infection และหอผู้ป่วย ICU & non ICU
- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล แยกการติดเชื้อไม่ดื้อยา และการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
- อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
- มูลค่าและจานวน (Defined Daily Dose: DDD) การใช้ยาปฏิชีวนะ
- ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (DUE/DUR)
รายการเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านจุลชีพที่สาคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนระดับประเทศ ได้แก่
1. Acinetobacterbaumannii
• Carbapenem
• Colistin*
2. Pseudomonas aeruginosa
• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam)
• Carbapenem
• Colistin
3. Klebsiella pneumoniae
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
• Carbapenem
•• Colistin
4. Staphylococcus
aureus
••
Methicillin(MRSA)
• Vancomycin (VISA and VRSA)
5. Escherichia
• Colitstincoli
• Colistin
• Carbapenem
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
6. Salmonellaspp.
• Colistin
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
7. Enterococcus
• Vancomycin (VRE)
8. Streptococcus
pneumonia
•
• Penicillin (Ampicillin)
• Macrolide (Erythromycin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
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๑๙๕
ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในการแนวทางการตรวจราชการ SP-RDU ประจาปีงบประมาณ 2560
จังหวัด ……………………………………………..

RDU 1
รพศ.
ลาดับ

รพท.

RDU 1 : ประเมิน ผลดาเนิ น การ (Output)

RDU 1 : ประเมิน Process
มีคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ น SP-RDU

รพช.

RDU 2

มีระบบสารสนเทศ มีแผนปฏิบตั กิ าร

1) ร้อยละ

ในการจัดเก็บ

จัดการเชื้อดือ้ ยาใน

การสัง่ ใช้ยา

ข้อมูลตัวชี้วัด

รพ.

ในบัญชียาหลัก

SP-RDU

2) ระดับการพัฒนา

ประสิทธิผลการดาเนินงาน ทีค่ วรพิจารณาตัดออก ซึ่ง
ศักยภาพ PTC
ยังคงมีอยู่ในบัญชียา

แห่งชาติ ED

ร้อยละ .....

3) จานวนรายการยา

ประเมิน ผลดาเนิ น การ (Output)

4) การจัดทา

5) การส่งเสริม

ฉลากยามาตรฐาน

จริยธรรมฯ

13 กลุ่มยา

จานวน ..... รายการ

ระดับ .....

ผลการประเมิน
การเป็น RDU Hospital

ใช้ยาปฏิชวี นะ ใน 2 โรค
URI และ AD ตามเป้าหมาย

โรงพยาบาล

ระดับ .....

ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผา่ นเกณฑ์

ระดับ .....

ร้อยละ .....

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รพ.ระดับ

ผ่านเกณฑ์ RDU 1

A ≥ ร้อยละ 75

เกณฑ์เป้าหมาย

มี

มี

มี

S ≥ ร้อยละ 80

ระดับ 3

≤ 1 รายการ

ระดับ 3

ระดับ 3

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90

เป้าหมาย SP-RDU
ปีงบประมาณ 2560

≥ ร้อยละ 40

และ RDU 2 ขั้นที่ 1
ตามเกณฑ์
เป้าหมายตัวชี้วัด

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2) ขัน้ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด
สรุปผลการดาเนินงาน 1) A = จานวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2) ขัน้ ที่ 1 จานวน ......... แห่ง
2) B = จานวน รพ. ทั้งหมด จานวน ......... แห่ง
3) C = ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (A / B) x 100
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สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขง
25 พฤศจิกายน 2559.

๑๙๖
คาชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด
Service Plan สาขา RDU
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ข้อมูล 1
ข้อมูล 2
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
A = จานวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่สั่งให้ผู้ป่วยนอก
B = จานวนรายการยาทีส่ ั่งทั้งหมดของผู้ป่วยนอก ในช่วงที่เก็บข้อมูล
(A/B) x 100
รพ.ระดับ A ≥ 75%, S ≥ 80%, M1-M2 ≥ 85%, F1-F3 ≥ 90%
จากฐานข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
บัญ ชี ย าหลั ก แห่ งชาติ ใ ช้ต ามประกาศบัญ ชี ย าหลั ก ในแต่ ล ะช่ วงเวลาที่ มี ก าร
ประกาศเปลี่ยนแปลงในการคานวณ

ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นาสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อนาไปสู่การ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3 พอใจกับผลงาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระยะเริ่มต้น
กาลังพัฒนา

ระดับ 3
พอใจกับผลงาน

ระดับ 5
เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การปฏิบัติ
1. PTC มีมติให้
1. มีการดาเนินการ
1. มีการดาเนินการ 1. มีการดาเนินการ 1. มีการดาเนินการ
ดาเนินงานตามแนว ระดับ 1 ครบถ้วน
ระดับ 1 และ 2
ระดับ 1, 2 และ 3 ระดับ 1, 2, 3 และ 4
ทางการพัฒนา
2. มีกิจกรรมรณรงค์ ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ระบบบริการ
สื่อสารทาความเข้าใจ 2. มีมาตรการ/
2. บูรณาการการ
2. มีการดาเนินงาน
สุขภาพ (Service แผนการดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาระบบบริการ บรรลุตามเกณฑ์
Plan) สาขา RDU กับบุคลากร
ดาเนินงานเพื่อให้
ให้มีการใช้ยาอย่าง เป้าหมายทุกตัวชี้วัด
2. กาหนดทีม
3. วางแผนและ
บรรลุเป้าหมายของ สมเหตุผล กับทีม
3. มีรูปแบบการ
ผู้รับผิดชอบและ
ดาเนินการ จัดการ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ
Service Plan สาขา ดาเนินงานที่แสดงถึง
บทบาทหน้าที่อย่าง ฝึกอบรม สร้างความ 3. มีการดาเนินงาน อื่นๆ ในโรงพยาบาล วัฒนธรรมคุณภาพ
ชัดเจน
เข้าใจและการยอมรับ บรรลุผลตามเกณฑ์ 3. มีการดาเนินงาน ความปลอดภัยและ
ของบุคลากรที่
เป้าหมาย ของตัวชี้วัด บรรลุตามเกณฑ์
การเรียนรู้ สามารถใช้
เกี่ยวข้อง
ลาดับที่ 1, 3 – 5
เป้าหมายของ
เป็นแบบอย่างได้
4. มีการพัฒนาระบบ 4. ร้อยละ 40 ของ ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า
สารสนเทศและมีการ รพ.สต.และหน่วย
16 ตัวชี้วัด
เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด บริการปฐมภูมใิ น
4. ร้อยละ 60 ของรพ.
เพื่อวิเคราะห์ และ
เครือข่าย ผ่านเกณฑ์ สต.และหน่วยบริการ
รายงาน ใน PTC
เป้าหมายการใช้ยา
ปฐมภูมิในเครือข่าย
ปฏิชีวนะ ทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
โรค
การใช้ยาปฏิชีวนะทั้ง
2 กลุ่มโรค
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ระดับ 4
โดดเด่น

๑๙๗
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3 พอใจกับผลงาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระยะเริ่มต้น
กาลังพัฒนา

ระดับ 3
พอใจกับผลงาน

ระดับ 4
โดดเด่น

ระดับ 5
เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การปฏิบัติ

5. มีการวิจัยและ
พัฒนาด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

ตัวชี้วัดที่ 3 การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มี
รายละเอียดครบถ้วน
ตัวชี้วดั
ร้อยละรายการยาใน 13 กลุ่ม* ที่มีรายละเอียด
บนฉลากยาครบถ้วน แยกตามประเด็น ดังนี้
ก. ชื่อยาภาษาไทย และคาเตือน
ข. ฉลากยาเสริม

เกณฑ์
ระดับ 3

1

2

(ก.)
5
กลุ่ม

(ก.)
10
กลุ่ม

ระดับการดาเนินงาน
3
4
(ก.)
13
กลุ่ม

(ก.) 13 กลุ่ม
และ (ข.) มีฉลาก
ยาเสริมตามที่
แนะนา

5
(ก.) 13 กลุ่ม
และยารายการ
อื่น และ (ข.) มี
ฉลากยาเสริม
ตามที่แนะนา

1. Paracetamol tablet, syrup 2. Paracetamol combination 3. Ibuprofen (NSAIDs)
4. Cetirizine (non-sedative antihistamines) 5. Amoxicillin (Antibiotics) capsule, syrup
6. Domperidone 7. Enalapril (ACE Inhibitors) 8. Amlodipine (Calcium Channel Blockers)
9. Metformin 10. Sulfonylurea 11. Simvastatin (Statins) 12. Colchicine 13. Allopurinol

หมายเหตุ:
1. กรณีที่บัญชียาโรงพยาบาลมีกลุ่มยาไม่ครบทั้ง 13 กลุ่ม ให้ถือว่ากลุ่มยาที่ไม่มีนับเป็น 1 ด้วย
2. ระดับ 1 – 3 หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย และคาเตือนครบถ้วน
3. ระดับ 4 ขึ้นไป หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย คาเตือนครบถ้วน และมีฉลากยาเสริมพร้อมให้
สาหรับผู้ป่วยที่ควรได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ตาราง ตัวอย่างของคาเตือนบนฉลากยาเกี่ยวกับข้อห้ามใช้ หรือผลข้างเคียงสาคัญ
ชื่อยา
พาราเซตามอลชนิดเม็ด
พาราเซตามอลชนิดน้า
พาราเซตามอลสูตรผสม
(ออเฟนนาดรีน ทรามาดอล โคเดอีน)
ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบ prn
ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง
เซททิริซิน
อะมอกซิซิลลิน
ดอมเพอริโดน
อีนาลาพริล
แอมโลดิพีน

คาเตือน
ห้ามใช้เกิน 8 เม็ดต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ
อย่าใช้เกิน 5 ครั้งต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ
ระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ
ไม่ควรใช้ขณะท้องว่างเพื่อลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร
พบแพทย์ทันทีหากมีอาการถ่ายดา หน้ามืด เป็นลม
เป็นยาชนิดง่วงน้อย แต่อาจง่วงได้ในผู้ใช้ยาบางราย
ใช้ติดต่อกันจนหมดเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดทีร่ ะบุเพราะอาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการไอต่อเนื่องหลังใช้ยา
โปรดแจ้งแพทย์หากมีอาการบวมที่เท้าหลังใช้ยา
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๑๙๘
ชื่อยา
เมตฟอร์มิน
ซัลโฟนิลยูเรีย (ไกลเบนคลาไมด์ กลิบพิไซด์)
ซิมวาสแตติน
โคลชิซีน
-เมื่อใช้รักษาข้ออักเสบเฉียบพลัน
-เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง
อัลโลพูรินอล

คาเตือน
พบแพทย์ทันทีหากมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้องร่วมกับหอบเหนื่อย
ระวังการเกิดน้าตาลต่าในเลือด เช่น หิว หน้ามืด เหงื่อแตก ใจสั่น
หยุดยาและพบแพทย์หากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุ
อย่าใช้เกินกว่าขนาดที่ระบุ เพราะอาจทาให้ท้องเสียรุนแรง
หยุดยาทันที หากมีอาการท้องเสีย อาเจียน หรือปวดท้อง
พบแพทย์ทันที หากมีผื่น เป็นไข้ ตาแดง มีแผลในปากหลังใช้ยา
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๑๙๙
ตัวอย่างของฉลากยาเสริม
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๒๐๐
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๒๐๑
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ

เพื่อให้มีรายการยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลตามหลักวิชาการ
จานวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา
โรงพยาบาล
มียาที่ควรตัดออก คงอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ
จากเอกสารบัญชียาโรงพยาบาลฉบับล่าสุด
รายการยา 8 รายการ รายละเอียดตามคาแนะนาในคู่มือการดาเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital Manual) หน้า 95 – 103

ตัวชี้วัดที่ 5 การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
ระดับ
ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

รายละเอียด
(เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3 )
- มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร
- มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยา กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ.2557 อย่างทั่วถึง
- มีการกาหนดแนวปฏิบัตติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4
อย่างน้อย 2 ข้อ
- มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4
อย่างน้อย 5 ข้อ
- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ
- มีการดาเนินการครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ รวมทั้งมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. แนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคัดเลือกรายการยา
เข้าบัญชียาโรงพยาบาล
๒. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อ กรณีตกลงราคา
๓. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกรายการยาและติดตามประเมินความสมเหตุผลใน
การสั่งใช้ยา
๔. แนวปฏิบัติในการพิจารณานาตัวอย่างยามาจ่ายให้ผู้ป่วย
๕. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการจากบริษัท
๖. แนวปฏิบัติในการให้ผู้แทนยาเข้าพบ
๗. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนไปประชุม สัมมนา ดู
งาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๘. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
- รวมทั้งมีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ
- มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4
ครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ
- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ
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การดาเนินการ
มี
ไม่มี

๒๐๒
ระดับ

รายละเอียด
(เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3 )
- มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์จริยธรรม
สรุประดับที่ประเมินได้

การดาเนินการ
มี
ไม่มี
……………………

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
องค์ประกอบ

ความหมาย
กลุ่มตัวชี้วัด
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของ
1) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ตัวชี้วัด
หมายถึง โรคที่มี ICD-10 ที่กาหนดข้างล่าง
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง
บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง
บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันทั้งหมด
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัว ICD-10 J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9,
ตั้ง และตัวหาร
J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0,
J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2,
J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8,
J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0,
H67.1, H67.8, H72.0, H72.1, H72.2, H72.8, H72.9
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
วิธีการแปลผล
ค่าน้อย = มีคุณภาพดี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๓
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง
และตัวหาร

หน่วยวัดของตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย
วิธีการแปลผล

ความหมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกติตั้งแต่
3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ ระบุโรคตาม ICD-10 ที่กาหนด
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
A = จานวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันทีไ่ ด้รับยาปฏิชีวนะ
B = จานวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด
(A/B) X100
ICD-10 A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033,
A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046,
A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081,
A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528,
K529
ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
ค่าน้อย = มีคุณภาพดี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๔
ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:
ตัวตั้ง และตัวหาร

หน่วยวัดของตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

ความหมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตั ิเหตุ
1) บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6
ชั่วโมงก่อนได้รับการรักษา
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 ยาชนิดรับประทานและยาฉีด
3) เก็บข้อมูลการมารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ระบุโรคตาม
ICD-10 ที่ระบุข้างล่าง
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
A = จานวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัตเิ หตุทไี่ ด้รบั ยาปฏิชีวนะ
B = จานวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด
(A/B) x 100
ICD-10 S00-S01, S05, S07-S11, S16-S21, S28-S31, S38-S41,
S46-S51, S56-S61, S66-S71, S76-S81, S86-S91, S96-S99, T00T01, T04-T07, T09.0-T09.1, T11.0-T11.1, T13.0-T13.1, T14.0T14.1, T14.6-T14.9, T20-T25, T29-T32, W50-W64, X00-X19,
X20-X29, X30-X39
ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
1) หญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด หมายถึง ผู้คลอดทารกครบกาหนด
ทางช่องคลอดด้วยวิธีปกติ
(หมายเหตุ: ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มกี ารฉีกขาดของฝีเย็บระดับที่
3 หรือ 4 โดยให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดก่อนการเย็บแผลที่ฉีกขาด)
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 ทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด
3) เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใน (AN) ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ระบุขา้ งล่าง
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบกาหนดที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบกาหนดทั้งหมด
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD10 O80.0 และ Drug code ATC01
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD10 O80.0
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๕
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของการใช้ RAS blockade (ACEI / ARB / Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษา
ความดันเลือดสูง
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
ภาวะความดันเลือดสูง (Essential Hypertension)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/
ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
1) ผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงตามรหัส ICD-10 I10 Essential (primary)
ของตัวชี้วัด
hypertension
2) การใช้ยา RAS blockage 2 ร่วมกัน หมายถึง การสั่งยา RAS blockage
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ในการมาพบแพทย์ในวันที่มารับบริการ (visit)
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ เพื่อประเมินความสมเหตุผลในการเลือกใช้ยากลุม่ RAS blockage ในการรักษา
ความดันเลือดสูง
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวน visit ผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ได้รบั การสั่งใช้ยากลุ่ม RAS blockage ได้แก่
ACEIs+ARBs หรือ ACEIs+Renin inhibitor หรือ ARBs+Renin inhibitor ≥2
ชนิด
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวน visit ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงที่ได้รับยาลดความดันเลือดกลุม่ RAS
blockage อย่างน้อย 1 ชนิด
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่
ICD-10 I10 และ รหัสยา ACEIs หมายถึง ATC Code C09A ACE
เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง
INHIBITORS, PLAIN และ C09B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
รหัสยา ARBs หมายถึง ATC Code C09C ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS,
PLAIN และ C09D ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, COMBINATIONS รหัส
ยา Renin inhibitor หมายถึง ATC Code C09XA Renin-inhibitors 2 ตัวขึ้น
ไป
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่
ICD-10 I10 และ รหัสยาลดความดันเลือดอย่างน้อย 1 ชนิด
เกี่ยวข้อง: ตัวหาร
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 0

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๖
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี
eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยตามรหัส
ของตัวชี้วัด
ICD-10 E11 (Type 2 diabetes mellitus)
2) รหัสยา glibenclamide หมายถึง ATC Code A10BB01
3) eGFR หมายถึงค่าการทางานของไต คานวณจากผลทางห้องปฏิบตั ิการ
“serum creatinine”
วิธีการเก็บข้อมูล: ให้เก็บข้อมูลแยกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย เนื่องจากมีข้อควรระวังใน
การใช้ 2 ประเด็น
1.ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ณ วันที่เริ่มใช้ยา
glibenclamide
2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ที่มี eGFR < 60 มล./นาที/1.73
ตารางเมตร ผลทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่เริ่มสั่งยาหรือภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา
วิธีดึงข้อมูล:
1. ดึงค่า lab ย้อนหลังภายใน 6 เดือนที่เป็นค่าล่าสุด ระบุชื่อ lab “Serum
creatinine”
2. ถ้าอายุไม่เกิน 65 ปี และไม่มผี ล lab 6 เดือนย้อนหลัง ให้ตัดข้อมูลออก
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ การไม่ใช้ยาที่มคี วามเสี่ยงทาให้ระดับน้าตาลต่าในกลุม่ เสี่ยง
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ที่ได้รับ
glibenclamide และมีอายุมากกว่า 65 ปี ทั้งหมด ณ วันที่รับบริการ
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ในช่วงเวลาที่
เก็บข้อมูลและมีอายุมากกว่า 65 ปี ทั้งหมด ณ วันที่รับบริการ
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ตัวตั้ง
จานวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ที่ใช้
glibenclamide ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ณ วันที่ทาการสารวจ และมี
eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ล่าสุดภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา
ตัวหาร
จานวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมี eGFR < 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร ล่าสุดภายใน 6 เดือนจากวันที่มารับบริการ
รหัสโรคที่เกีย่ วข้อง: ตัวตั้งและ
ICD-10 E11
ตัวหาร
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.0

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๗
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น้าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่
ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือ
ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
1) ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอก ตามรหัส ICD-10 E11
ของตัวชี้วัด
2) ไม่มีข้อห้ามใช้ยา หมายถึง ผล lab eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 ล่าสุด ย้อนหลัง
ไป 6 เดือน
3) รหัสยา metformin หมายถึง ATC Code A10BA02 Metformin และ
A10BD02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13-17 METFORMIN
COMBINATIONS
วิธีการดึงข้อมูล:
1. ให้ดึงข้อมูลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการวินิจฉัย ICD-10 รหัส E11 ที่ได้รับยา
metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือได้รับยา metformin ร่วมกับยาลด
ระดับน้าตาลในเลือดชนิดอื่น เป็นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง
cross-sectional group by HN เนื่องจากฐานข้อมูลระบุวันที่ผู้ป่วยเริ่ม
รับยา metformin เป็นยาชนิดแรกได้ยากหรือไม่ได้
2. ดึงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผล lab ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
eGFR > 30 ml/min/1.73 m2
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการรักษา
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (HN) ที่ใช้ยา metformin เป็นยา
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้าตาล และมีผล lab ล่าสุด
ย้อนหลัง 6 เดือน eGFR > 30 ml/min/1.73 m2
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมดและมีผล lab ล่าสุด
ย้อนหลัง 6 เดือน eGFR > 30 ml/min/1.73 m2
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ความถี่ในการจัดทาข้อมูล
ทุก 6 เดือน
รหัสโรคเกีย่ วข้อง: ตัวตั้งและตัวหาร ICD-10 E11
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๘
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน
องค์ประกอบ
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
ของตัวชี้วัด

ความหมาย
ร้อยละของผู้ป่วยนอที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน
การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน หมายถึง การได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไป ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors
วิธีการดึงข้อมูล:
1. ดึงข้อมูล HN และวันที่รับบริการ
2. ดึงข้อมูลยา NSAIDs ในวันที่รับบริการ
3. Group by HN
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ เพื่อลดการใช้ยาร่วมกันโดยไม่จาเป็นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา
ตัวตั้ง
A = จานวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
ตัวหาร
B = จานวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับยา NSAIDs อย่างน้อย 1 ชนิด
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรค/ยาที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง Code ยากลุ่ม NSAIDs ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร
ICD10 M15.0-15.9, M16.0-16.9, M17.0-M17.9, M18.0-18.9,
M19.0-19.9
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
ของตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่ โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs
1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินจิ ฉัยด้วย
ICD-10 N18.3, N18.4, N18.5, N18.9
2) ยา NSAIDs ชนิดรับประทานและชนิดฉีด หมายถึง ATC code M01AA,
M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs)
ยกเว้น Aspirin code N02BA01
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ การไม่ใช้ยาที่มคี วามเสี่ยงสาหรับผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป
ตัวตั้ง
A = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป (HN) ได้รับยา NSAIDs
ตัวหาร
B = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยาอย่างน้อย 1 ชนิด (HN)
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง
ICD-10 N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 และ ATC code M01AA, M01AB,
M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs)
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร
ICD-10 N18.3, N18.4, N18.5, N18.9
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๐๙
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
ของตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่ โรคหืด Asthma
ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รบั ยา inhaled corticosteroid
1) ผู้ป่วยนอกโรคหืด หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และระบุ
โรคตาม ICD-10 J45.0-J45.9, J46
2) ยา Inhaled corticosteroid หมายถึง ยากลุ่ม corticosteroids ที่ใช้ลดการ
อักเสบของระบบทางเดินหายใจในรูปแบบสูดพ่นที่เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม
กับ long-acting beta2-agonist
3) วิธีเก็บข้อมูล: Group by HN
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ การใช้ยาที่มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการกาเริบ
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง
A = จานวนผู้ป่วยนอกโรคหืดทีไ่ ด้รับยา inhaled corticosteroid (HN)
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร
B = จานวนผู้ป่วยนอกโรคหืดทั้งหมด (HN)
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x100
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง
ICD-10 J45.0-J45.9, J46 และรหัสยา inhaled corticosteroids
รหัสโรคเกีย่ วข้อง: ตัวหาร
ICD-10 J45.0-J45.9, J46
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่
chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ: ผูส้ ูงอายุ
ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่
chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
1) ผู้ป่วยสูงอายุ หมายถึง ผู้ป่วยนอกอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี
ของตัวชี้วัด
2) ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine หมายถึง chlordiazepoxide,
diazepam,dipotassium chlorazepate ชนิดยารับประทานเท่านั้น
3) กรณีที่ได้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 2 ชนิดขึ้นไป ให้นบั เป็น 1 visit
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีความเสีย่ งในผู้สูงอายุ
ตัวตั้ง
A = จานวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยสูงอายุ (visit) ที่ได้ยา
chlordiazepoxide หรือ diazepam หรือ dipotassium chlorazepate
ตัวหาร
B = จานวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยสูงอายุในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
รหัสโรค/ยา ที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง AGE ≥65 and chlordiazepoxide or diazepam or dipotassium chlorazepate
รหัสที่เกีย่ วข้อง: ตัวหาร
AGE ≥65
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๑๐
ตัวชี้วัดที่ 17 จานวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ยา Warfarin/Statins/ Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ : สตรีตั้งครรภ์
จานวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่หา้ มใช้ ได้แก่ยา Warfarin†หรือ Statins หรือ
Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว
†ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve
นิยาม คาอธิบาย ความหมาย
1) สตรีตั้งครรภ์ หมายถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ที่ระบุ
ของตัวชี้วัด
โรคตาม ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9
2) ยาที่ห้ามใช้ หมายถึง ยาในรายการยาที่กาหนดห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่
warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่
mechanical heart valve และได้รับยา warfarin
วิธีการดึงข้อมูล:
1. เมื่อดึงข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ในช่วงเวลา 6 เดือนและได้รับยาที่ควร
หลีกเลี่ยงแล้ว
2. ให้ตัดคนไข้ที่มปี ระวัติคลอดใน 6 เดือน (อาจใช้ ICD-10 คลอด หรือ
การ review chart ก็ได้)
3. ตัดผู้ป่วยกรณีที่จาเป็นต้องใช้ warfarin เช่น ใส่ mechanical heart
valve หรือใช้ได้ใน trimester ที่ 2 หรือ 3 อาจต้อง review chart
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่มีความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์
ข้อมูลที่ต้องการ
จานวนสตรีตั้งครรภ์ (HN) ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins
หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่
ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9 และ (Drug code
เกี่ยวข้อง
warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือ ยากลุ่ม ergots) และ (ยกเว้น ICD-10
Z95.2)
หน่วยวัดของตัวชี้วัด
จานวน
เกณฑ์เป้าหมาย
เท่ากับ 0 คน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๑๑
ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI)
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ตัวตั้ง
ตัวหาร
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:
ตัวตั้ง

รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:
ตัวหาร

หน่วยวัดของตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก
ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ
1) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 0-12 ปี ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก
2) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ครอบคลุมโรค
ตามรหัส ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU
3) ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating หมายถึง cetirizine, desloratadine,
fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม
เพือ่ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล
A = จานวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedation
antihistamine
B = จานวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI
(A/B) x 100
ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020,
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060,
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205,
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659,
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728,
H729 และ Drug code ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating
ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020,
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060,
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205,
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659,
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728,
H729
ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
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๒๑๒
ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้ อของ
ทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI)
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ตัวตั้ง
ตัวหาร
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:
ตัวตั้ง

รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:
ตัวหาร

หน่วยวัดของตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

ความหมาย
การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่ พิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก
ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ
4) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 0-12 ปี ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก
5) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ครอบคลุมโรค
ตามรหัส ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU
6) ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating หมายถึง cetirizine, desloratadine,
fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล
A = จานวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedation
antihistamine
B = จานวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI
(A/B) x 100
ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020,
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060,
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205,
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659,
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728,
H729 และ Drug code ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating
ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020,
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060,
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205,
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659,
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728,
H729
ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
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๒๑๓
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม คาอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัดนี้
ตัวตั้ง
ตัวหาร
สูตรในการคานวณตัวชี้วัด
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง:

หน่วยวัดของตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย
วิธีการแปลผล

ความหมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย
ที่มอี ัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกติตั้งแต่
3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ ระบุโรคตาม ICD-10 ที่กาหนดข้างล่าง
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01
เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็น
A = จานวน รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายทีม่ ีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
B = จานวน รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอาเภอทั้งหมด
(A/B) x 100
ICD-10 A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033,
A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046,
A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081,
A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528,
K529
ร้อยละ
100
ค่ามาก = มีคุณภาพดี
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๒๑๔
คาชี้แจงตัวชี้วัด
Antimicrobial Resistance - AMR
ตัวชี้วัดที่ 21 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (bacteremia) ต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ
ตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์
นิยาม คาอธิบาย
ความหมายของตัวชี้วัด

อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด
เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
รายการเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านจุลชีพที่สาคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน ได้แก่
1. Acinetobacter baumannii
• Carbapenem
• Colistin*
2.Pseudomonas aeruginosa
• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam)
• Carbapenem
• Colistin
3.Klebsiella pneumoniae
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
• Carbapenem
• Colistin
4.Staphylococcus aureus
• Methicillin (MRSA)
• Vancomycin (VISA and VRSA)
5.Escherichia coli
• Colistin
• Carbapenem
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
6.Salmonella spp.
• Colistin
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
7. Enterococcus
• Vancomycin (VRE)
8. Streptococcus pneumonia
• Penicillin (Ampicillin)
• Macrolide (Erythromycin)
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime)
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๒๑๕
แหล่งข้อมูล
ตัวตั้ง

จากฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
A = จานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยา 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter
spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp.,
Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae

ตัวหาร

หมายเหตุ
1. ไม่รวมผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันเป็นครั้งที่สองในรอบปีเดียวกัน
2. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 1 ชนิดให้นับเป็นข้อมูลเพิ่มตามจานวนชนิดเชื้อที่ต่างกัน
B = จานวนผู้ป่วยที่ส่งเลือดตรวจเพาะเชื้อทั้งหมด

สูตรในการคานวณตัวชี้วัด

(A/B) x 100

เกณฑ์เป้าหมาย

ลดลง 50% เทียบกับ baseline

คาชี้แจงตัวชี้วัดอื่นๆ
เพื่อการติดตามผลลัพธ์การดาเนินงาน (Outcome)
ตัวชี้วัดที่ 1 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย OPD visit
ตัวชี้วัดที่ 2 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw
ต้นทุนค่ายาต่อหน่วยบริการ (โดยวิธี Quick method)
ตัวชี้วัด 1
ตัวชี้วัด 2
เกณฑ์เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
สูตรในการคานวณ
ตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล

ตัวตั้งสูตร 1
ตัวหารสูตร 1
ตัวตั้งสูตร 2
ตัวหารสูตร 2
วิธีการประเมินผล

1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อ OPD visit
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw
ไม่เกินค่าเฉลี่ย + 1 SD เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
เพื่อคานวณต้นทุนค่ายาของผู้ป่วยนอกอย่างง่ายสาหรับสถานพยาบาล
1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก = A/B
OP visit
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน = C/D
Sum Adj RW
 จากฐานข้อมูลจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หรือ 43 แฟ้มเพื่อนามาหาสัดส่วนมูลค่ายา
ผู้ป่วยนอกต่อมูลค่ายาทั้งหมดที่เรียกเก็บ แล้วนาไปกระจายค่ายาใช้ไป
 จากหมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือมูลค่ายาที่เบิกจากคลัง (ซึ่งเป็นยาที่จัดซื้อ ยาVMI ยาที่
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย รพ.สต. และสนับสนุนรรพ.ระดับ
รองออกแล้ว
จะได้ ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก ( A ) และต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน (C)
A = ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกที่คานวณได้
B = OPD visit หมายถึง จานวนครั้ง (Visit) การใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิเฉพาะที่ใช้
บริการที่โรงพยาบาล ไม่รวม รพ.สต.
C= ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในที่คานวณได้
D = ค่าน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่า (Adjusted Relative Weight ) ของผู้ปว่ ยในทุกสิทธิ
รพ.ส่งข้อมูลให้ สบรส. เพื่อสะท้อนกลับค่าเฉลี่ยของประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน)
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๒๑๖
ตัวอย่างการคานวณต้นทุนค่ายาต่อ OPD visit และ Adj RW
A
B
C
D

ค่ายา OP (เรียกเก็บ)
ค่ายา IP (เรียกเก็บ)
สัดส่วนค่ายา OP / ค่ายาทั้งหมด
ค่ายา ใช้ไป

E ต้นทุนค่ายา OP
F ต้นทุนค่ายา IP
G OP visit
H Sum adjusted RW
I ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก/OP visit
J ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน/ adj RW

ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม
ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม
C = A/A+B
หมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้างหรือ มูลค่ายาที่เบิก
จากคลัง (ซึ่งเป็นยาที่จัดซื้อ ยาVMI ยาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย
รพ.สต. และสนับสนุนรรพ.ระดับรองออกแล้ว
E=CxD
F = (1-C) x D
จานวนครั้งที่ผู้ป่วยมาใช้บริการที่รพ.ไม่รวม visit ที่
รพ. สต.
จากข้อมูลระบบบริการ
I=E/G
J=F/H

417,346,118.00
311,451,722.00
0.5727
689,165,823.54

417,346,118.00
311,451,722.00
683,854.00
133,912.00
577.10
2,199.32

ตัวชี้วัดที่ 3 จานวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 ครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ ต่อวัน
หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก หน่วยเป็น จานวน DDDs ต่อ 1000 ประชากรต่อวัน
คาอธิบาย :
1) DDD หมายถึง Defined Daily Dose หรือขนาดยาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการรักษาในผู้ใหญ่ที่ WHO กาหนด (DDD
ที่ WHO กาหนดมีหน่วยเป็นกรัม)
2) ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด หมายถึง chemical substance กาหนดด้วยรหัส ATC ระดับ 5 เช่น J01CA04
หมายถึง amoxicillin
3) ประชากร หมายความว่า จานวนครั้งการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (visit) ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
4) ตัวชี้วัด DDDs/1000 ประชากร/วัน หมายถึง ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานทุกประเภทต่อ
ประชากร 1000 คนต่อวัน = ผลรวมของ DDDs/1000 ประชากร/วัน ของยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดที่จ่าย
ให้กับผู้ป่วยนอก
5) DDDs/1000 ประชากร/วัน ของการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด
ตัวตั้ง:
A = จานวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรง ที่สั่งใช้กับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแผนก
ผู้ป่วย นอกในช่วง 6 เดือนที่เก็บข้อมูล
B = ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม)
ตัวหาร:
C = จานวนครั้งการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (visit) ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
D = DDD (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)
E = จานวนวันในรอบที่เก็บข้อมูล 6 เดือน
สูตรคานวณ (A x B) x 1000 / (C x D x E)
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๒๑๗
6) โรงพยาบาลสามารถหาข้ อ มู ล ขนาดยาที่ ก าหนดเพื่ อ การรั ก ษาต่ อ วั น (DDD)
ได้ ที่
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ จากชื่อยาในแต่ละรายการของโรงพยาบาล
7) การตีความตัวชี้วัด เช่น 5 DDDs ต่อ 1000 ประชากรต่อวัน หมายความว่า ประชากร 5 คนจาก 1000
คน ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในขนาดยาเฉลี่ยเพื่อการรักษาต่อวัน หรือ ประชากร 1 คนจาก 1000
คน ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในขนาดยาเฉลี่ยเพื่อการรักษา 5 วัน
วิธีการรายงาน: ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel คานวณ DDD
วิธีการประเมิน: จานวน DDDs ยาปฏิชีวนะรวมทุกชนิดต่อ 1000 ประชากรต่อวันลดลง
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยใน หน่วยเป็น จานวน DDDs ต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ใน
โรงพยาบาล
คาอธิบาย :
1) ตัวชี้วัด DDDs/100 วันที่ผู้ป่วยอยุ่ในโรงพยาบาล หมายถึง ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทุกประเภทต่อ
ประชากร 100 คนต่อวัน = ผลรวมของ DDDs/ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด
แต่ละชนิดที่จ่ายให้กับผู้ป่วยใน
2) DDDs/100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแต่ละชนิด
ตัวตั้ง:
A = จานวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรงที่สั่งใช้กับผู้ป่วยในที่อยู่ในโรงพยาบาล ในช่วง
6 เดือนที่เก็บข้อมูล
B = ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม)
ตัวหาร:
C = จานวนวันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
D = DDD (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)
สูตรคานวณ (A x B) x 100 / (C x D)
วิธีการรายงาน : ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel คานวณ DDDs
วิธีการประเมิน : จานวน DDDs ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดรวมทุกชนิดต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ลดลง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๑๘
หัวข้อ 2.4 Service Plan สาขา ทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อหนึ่งพันการเกิดมีชีพ
สถานการณ์
จากการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โดยนาข้อมูล
จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตรวจราชการจากทุกเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 พบว่าผลการ
ดาเนินงานจาก 12 เขต มีอัตราการตายของทารกอายุ ≤28วัน(เป้าหมาย 5 :1,000 ทารกเกิดมีชีพ) ผลงานเป็น
3.94 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน

และพบว่าจานวนเตียง NICU เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริบาลทารกป่วย(เป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ของเตียงที่ต้องการ) ภาพรวมมีเตียง NICU เพิ่มขึ้น 72เตียง คิดเป็นร้อยละ 14.09 การมี cooling systemทุก
เขตสุขภาพมีแล้ว 9 เขต เขต 4,7, 8 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลสาเร็จในการดาเนินการตามเกณฑ์นั้น พบว่าปัจจัยความสาเร็จขึ้นกับนโยบายและการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับเขตและจังหวัด การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางทารกแรกเกิดวิกฤต
อย่างไรก็ตามการเพิ่มเตียง NICU แต่ไม่ได้เพิ่มบุคลากรที่ให้การบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น(โดยเฉพาะทีมพยาบาล) ทาให้
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไม่ยั่งยืน
ประเด็นการตรวจราชการ : 1 อัตราตายทารกแรกเกิดใน 28 วัน น้อยกว่า 4 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ
เป้าหมาย
ทารกที่เกิดมีชีพและมี
ชีวิตจนถึง 28 วัน
สป.สธ. (รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.)

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
1. เพิ่มเตียง NICU ให้
ได้ตามเกณฑ์ 1:500
ทารกคลอด
2.เพิ่มพยาบาลวิชาชีพ
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จ า น ว น NICU ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม
เกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
1. คานวณจานวน NICU โดยใช้
1.เพิ่มเตียง NICU ให้ได้
จานวนคลอดของปีที่ผ่านมา
ตามเกณฑ์1:500 ทารก
2. ตรวจติดตามจานวนพยาบาล
คลอดโดยนับรวมเป็นเขต
วิชาชีพที่ขึ้นปฏิบัติงาน NICUตาม 2. มีการจัดระบบ
เกณฑ์มาตรฐานดังนี้ มี
Intrauterine transfer ให้
neonatal nurse practitioner
มารดาคลอดในรพ.ที่มี
เวรละ 1 คน ร่วมกับ มี พยาบาล ความสามารถในการดูแล
วิชาชีพ 1 คนต่อผู้ป่วย 2 คน และ ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
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๒๑๙
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
3.จัดระบบ
Intrauterine
transfer
4.จั ด ร ะ บ บ step
downbeds(refer
back)
5.ก า ร คั ด ก ร อ ง
โ ร ค หั วใจ พิ ก า ร แ ต่
กาเนิดทุกราย
6.ก า ร ฝ า ก ค ร ร ภ์
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ห้ อ ง
คลอดคุ ณ ภาพ ผ่ า น
MCH board
7. สนับสนุนด้านการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
หลั ก สู ต รเฉพาะทาง
พยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤต
8. สนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายการ
รับส่งต่อทารกแรกเกิด
พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
จาเป็นให้ได้ตาม
มาตรฐาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
1 คนต่อ ผู้ป่วย 4 คนสาหรับ
3. มี การบริห ารจั ดการ
sicknewborn
เตี ย งเพื่ อ การรองรั บ การ
3. มีระบบประสานงานเพื่อการส่ง ส่ ง กลั บ ไปรั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ต่อมารดาเพื่อไปคลอดยังรพ.ที่มี
เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไป
ความสามารถในการดูแลทารกกลุม่ ดู แ ลต่ อ ที่ ส ถานพยาบาล
เสี่ยง
ใ ก ล้ บ้ า น ไ ด้ แ ล้ ว
4. มีระบบการส่งผู้ป่วยกลับอย่าง
(Stepdownbedfor
เป็นระบบชัดเจน
5.มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ refer back) ทั้งนี้เพื่อลด
ค ว า ม แ อ อั ด ข อ ง
กาเนิดในทารกก่อนกลับบ้าน
โรงพยาบาลระดับ A
6. ควรเป็นสูติแพทย์กาหนด
4. มีการคัดกรองโรคหัวใจ
7. มีการสนับสนุนบุคลากรเข้า
พิการแต่กาเนิดทุกราย
ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลทารก
แรกเกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
8.มีเครือข่ายการรับส่งต่อทารก
แรกเกิดภายในเขต
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๒๒๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ด้านระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ทารกแรกเกิดหมายถึง ทารกที่คลอดรอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.)
ลดอัตราตายของทารกอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
ร้อยละ 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

รายการข้อมูล 1

ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานัก
การบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เพื่อประมวลผลข้อมูลการตาย
ของทารกแรกเกิดเก็บข้อมูลจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.
และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด
ฐานข้อมูลการตาย มรณะบัตร และหนังสือรับรองการตาย จากการรายงานสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

B = จานวนทารกที่เกิดมีชีพ
(A/B) X 1,000
ปีละ 2 ครั้ง
Baseline data หน่วยวัด

แหล่งข้อมูล

7

ผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ
2557
2558
2559
5
3.94

เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเก็บข้อมูล
รอบ 3 เดือน
ประชุมทาเข้าใจตัวชี้วัด
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
ส่งข้อมูลครบทุกเขต

รอบ 9 เดือน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รอบ 12 เดือน
มีการสรุปข้อมูล

1. ประชุมทาเข้าใจตัวชี้วัด
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. มีการสรุปข้อมูล
1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผูร้ บั ผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-3548928โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
โทรสาร :02-3548439
E-mail :wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
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๒๒๑
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา 1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล
2. สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ระดับส่วนกลาง)
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้รับผิดชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578
โทรสาร :02-3548439
E-mail :wiboonkan@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร :02-5918279
E-mail :moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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๒๒๒
หัวข้อ 2.5 Service Plan สาขา Palliative Care
สถานการณ์
1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง (NCD) และกลุ่มโรคมะเร็งเพิ่มสูงมากขึ้น
3. มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูงขึ้น
ดังนั้นควรมีการดูแลแบบประคับประคองโดยให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาร่วมกันจนระยะสุดท้าย
และเสียชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
Health Outcome
- ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน จนถึงวาระสุดท้าย
KPI : ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคมและ จิตวิญญาณ
Service Outcome
๑. ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม
๒. ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการวางแผน
ล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
KPI : - ผู้ป่วยได้รับ Opioids ตามเกณฑ์
- มี Advance Care Plan
- มี Home Visit
มาตรการ : การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1
(ระยะ 3 เดือน) :
1. มีคณะกรรมการ /หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
3. มีการกาหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญของโรงพยาบาล
(ระยะ 6 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน
2. มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่มงานการพยาบาล มอบหมายให้พยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care รับผิดชอบเต็มเวลา
3. กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ ร้อยละ 50
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(ระยะ 9 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน
2. มีระบบบริการ หรือ Function การทางานการเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
(ระยะ 12 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน
2. มีการรักษาด้วย Strong Opioid Medication* ≥ ร้อยละ 30 ของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative
Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก
3. มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรม และดาเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
(ระยะ 3 เดือน) :
1. มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง
2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
3. มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญของโรงพยาบาล
(ระยะ 6 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน
2. มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
3. กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ ร้อยละ 50
(ระยะ 9 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน
2. มีระบบบริการ หรือ Function การทางานการเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
(ระยะ 12 เดือน) :
1. ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน
2. มีการรักษาด้วย Strong Opioid Medication* ≥ ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative
Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก
3. มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรม และดาเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/โรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
๑.นพ.อากาศ พัฒน ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 0 2591 8246 โทรศัพท์มือถือ :
เรืองไล
081 910 5216
โทรสาร : 0 2591 8244
E-mail :
apattanaruenglai@gmail.com
นางสาวศิวาพร สังรวม นักวิชาการ
0 2590 6220 โทรศัพท์มือถือ :
สาธารณสุขชานาญ 089 609 3836
การ
โทรสาร : 0 2591 8244
E-mail : keaksiwa@gmail.com
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ส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
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หมวด

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนที่

6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่

5.โครงการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสและการดู แ ลสุ ข ภาพระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน

ลักษณะ

Lagging Indicator

ชื่อตัวชี้วัด

39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

คานิยาม

การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body,
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกข์ทรมานจาก
อาการรบกวนต่างๆ (Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
(Patient and Family Center) มุ่งเน้นกิจกรรม Family meeting, Advance care
plan เป็นต้น
กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย) ได้แก่
1. โรคมะเร็ง
2. Neurological Disease /Stroke
3. โรคไตในระยะที่ ต้ อ งได้ รั บ การบ าบั ด ทดแทนไต (Renal Replacement
Therapy) และกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต การ
รักษาเป็นไปเพื่อประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต
4. Pulmonary and Heart Disease
5. Multiple Trauma Patient
6. Infectious Disease HIV/AIDS
7. Pediatric
8. Aging /Dementia
โดยมี Criteria ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care ดังนี้
1. ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจาวันนั่งหรือนอนมากกว่า ร้อย
ละ 50 ของวันต้องพึ่งพิงมากขึ้น
- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ
- การประเมิน Functional Assessment ได้แก่ Karnofsky Score (KPS) ≤
ร้อยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญ
3. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก
4. Terminal Delirium
5. Cachexia, น้าหนักลดต่อเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง
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6. Persistent Hypercalcemia
7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่
9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง
10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน
สถานพยาบาล/บริบาล
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ (ผ่านตามขั้นตอนการ
ประเมินผล)
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ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

 ขั้นตอนที่ 1
ข้อ 1.1-1.5

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (1)
และ 2.3 (1)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (2)
และ 2.3 (2)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(2) และ 4.2(2)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (3)
และ 2.3 (3)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(3) และ 4.2(3)

 ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (4)
และ 2.3 (4)
 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(4) และ 4.2(4)

 ขั้นตอนที่ 3
(ไม่รวมขั้นตอน
ที่ 2)

 ขั้นตอนที่ 3
 ขั้นตอนที่ 4
4.1(1) และ 4.2 (1)

 ขั้นตอนที่ 5
 ขั้นตอนที่ 5
 ขั้นตอนที่ 5
 ขั้นตอนที่ 5
5.1(2) และ 5.2(2) 5.1(3) และ 5.2(3) 5.1(4) และ 5.2(4)
5.1(1) และ 5.2(1)
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระ
สุดท้าย
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จาก
ทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะ
โรคและอาการอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการดาเนินงานที่ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
จากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลทุกระดับ(ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ

รายการข้อมูล 1

A = จานวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดาเนินการผ่านระดับความสาเร็จ
ตามขั้นตอนที่กาหนดในวิธีการประเมินผล

รายการข้อมูล 2

B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1

(A/B) x 100
ประเมินทุก 6 เดือน

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่1 ข้อ 1.1-1.3

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1-1.4 ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1-1.5
ขั้นตอนที่ 3
(ไม่รวมขั้นตอนที่ 2)

ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (1) และ 4.2 (1)

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (1) และ 5.2 (1)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

รอบ 9เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (2) และ 4.2 (2)

รอบ 12เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (2) และ 5.2 (2)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

รอบ 9เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (3) และ 4.2 (3)

รอบ 12เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (3) และ 5.2 (3)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3

รอบ 9เดือน
ขั้นตอนที่ 4
4.1 (4) และ 4.2 (4)

รอบ 12เดือน
ขั้นตอนที่ 5
5.1 (4) และ 5.2 (4)

ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (2) และ 2.3 (2)
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3)
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2
2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4)
วิธีการประเมินผล :

ขั้นตอนที่ 1
1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ
ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีการแต่งตั้ง เลขานุการ ซึ่งเป็ นพยาบาลที่ ผ่ า นการอบรมหลั กสู ต ร
Palliative Care
- มีการกาหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคสาคัญ
ของโรงพยาบาล
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โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร
Palliative Care
- มี แ นวทางการดู แ ลแบบประคั บ ประคองในกลุ่ ม โรคส าคั ญ ของ
โรงพยาบาล
1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งใน
กลุ่มงานการพยาบาล มอบหมายให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care
รับผิดชอบเต็มเวลา
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Palliative Care
1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥
ร้อยละ 50
1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การทางาน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
1.5 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 30
ของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กด
จุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 20
ของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กด
จุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วนและมีการดาเนินการในข้อ
ต่อไปนี้
2.1 โรงพยาบาลระดับ A, S
มีแพทย์ผ่ านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการ
ร่วมทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล
2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
ผู้ป่วยและครอบครัว ในกลุ่ ม ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
(ผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการ
ทา Advance Care Planning (ACP)
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ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3
นับจากจานวน ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance
Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการทา ACP ผู้ป่วย
และครอบครัวที่ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน
2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S
มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์ แ ผนไทยและ/หรื อ การแพทย์ ท างเลื อ ก ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง เช่น การฝังเข็มในแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่นการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด
กดจุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ
โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3
มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication และมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและ/หรือ การแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น
สวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M 1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ
(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ
(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)
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ขั้นตอนที่ 3
- ส าหรับปี 2560 มีการดาเนินการในขั้น ตอนที่ 1 ครบถ้ ว น และมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
- มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ ป่วยแบบ
ประคับประคอง และมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่ว มกับ สสจ. สสอ. รพ.สต.
องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่าง
น้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล
- สาหรับปี 2561- 2564 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 ครบถ้วน และมี
การดาเนินการดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีแผนงาน/โครงการ หรื อ กิ จกรรม ที่เ กี่ยวข้อ งกั บการดู แลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กร
ในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1
แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 4 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 ครบถ้วน และมีการดาเนินการ ต่อไปนี้
4.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการสร้างเครือ ข่าย และแนวทางการรั บ -ส่ งต่อ ของเขตสุ ขภาพที่
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการดาเนินการตามแนวทางเพื่อการ
ดูแลที่ต่อเนื่อง และเพิ่มการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง
(1) ปี 2561 มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ย และแนวทางการรั บ -ส่ ง ต่ อ ฯ เป็ น แนวทางใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล)
(2) ปี 2562 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกัน
ทั้งจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด)
(3) ปี 2563 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้ง
เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ)
(4) ปี 2564 มี การสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่ งต่อฯ เผยแพร่ทั่ว ประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ
4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้
โดยมีการประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ
(1) ปี 2561 มี ค ลั ง อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ผู้ ป่ ว ยให้ มี ไ ปใช้ ที่ บ้ า น ในโรงพยาบาลระดั บ
A,S,M1 เป็นอย่างน้อย
(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม คืน ที่เอื้อต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัด
(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม คืน ที่เอื้อต่อผู้ป่วยทั้งเขตสุขภาพ
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(4) ปี 2564 มี ก ารจั ด ท าระบบบ ารุ ง รั ก ษา และฐานข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ใ ห้ ยื ม ใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการเข้าถึงทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ้วน และมีการดาเนินการในข้อ
ต่อไปนี้
5.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance
Care Plan ที่ได้ทาและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึง
วาระสุดท้ายและการจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต)
(1) ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(2) ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(3) ปี 2563 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
(4) ปี 2564 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการทา ACP
หมายเหตุ (1) - (4) คิดจากจานวนผู้ป่วยในขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 (ตัวหาร)
5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3
มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ
Best /Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง
(Benchmarking)
(1) ปี 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อย่างน้อย 1 เรื่อง /
โรงพยาบาล
(2) ปี 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด
(3) ปี 2563 มี (1) - (2) และ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ
(4) ปี 2564 มี (1) - (3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง
สาธารณสุข หรือกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ
เอกสารสนับสนุน :

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์
2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย์
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) :
Palliative Care Version
1.2016(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf)
4. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสาหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical
nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554
5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group.
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinicaltools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf (access
April 2014)
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

NA

NA

NA

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2591 8246
โทรสาร : 0 2591 8244
2. นางอาไพพร ยังวัฒนา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6282
โทรสาร : 0 2591 8264-5
3. นางสาวศิวาพร สังรวม
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6220
โทรสาร : 0 2591 8244

ที่ปรึกษากรมการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216
E-mail : apattanaruenglai@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 081 668 5008
E-mail : ampaiporn.y@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836
E-mail : keaksiwa@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6288 โทรศัพท์มือถือ : 081 842 4148
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : klangpol@yahoo.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334
โทรสาร : 0 2965 9851
E-mail : pattarawin@gmail.com
3. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6352 โทรศัพท์มือถือ : 085 959 4499
โทรสาร : 0 2591 8279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๓๒
หัวข้อ 2.6 Service Plan สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยนอกได้ รั บ บริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ที่ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 18.5)
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดูแล
สุ ขภาพประชาชนทุกกลุ่ มวัย โดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริ การด้านการแพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๑ และ พ.ศ.
๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕ ตามลาดับ
รายงานร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานรายเขตสุขภาพ
(ที่มา: ผลการตรวจราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559)
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
เขตสุขภาพ
1
9.72
10.47
11.75
2
16.49
13.78
11.98
3
12.44
11.64
16.15
4
17.49
11.53
12.88
5
14.19
12.65
14.41
6
18.70
19.21
15.00
7
22.22
20.33
23.19
8
16.09
23.91
28.86
9
20.23
17.32
17.59
10
19.99
16.89
17.55
11
16.68
13.93
14.10
12
13.21
15.14
15.55
รวม
16.59
17.51
17.18

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (Health Outcome)
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ 18.5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๓๓
มาตรการสาคัญ
1. ใช้กลไกการบริหารในส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริการ โดยกาหนดให้ มีChief Thai
Traditional and Alternative Medicine Officer (CTMO) และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเขตและจังหวัด
2. คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารสุขทุกระดับเข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพ
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตาม 6 Building Box
การจัดบริการสุขภาพ
(Health Service Delivery)
1.ค ลิ นิ ก แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ทุ ก ร ะ ดั บ เ ข้ า สู่
กระบวนการรับรองคุณภาพ
1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่างน้อย
2 แห่ง (A-M1)
1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย2
แห่ง (M2-F3)
1.3 รพ.สต.อาเภอละอย่างน้อย2
แห่ง ใน รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหรือ
รพ.สต. ที่ถูกกาหนดให้เป็น
Primary Care Cluster (PCC)
2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมี
การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ
ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน,
คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ระบบสารสนเทศ
(Information System
and Sharing)
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการ(HDC)
2. การประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กาลังคนด้านสุขภาพ
(Health Workforce)
1. การจัดตั้งกลุ่มงาน/ฝุาย
การแพทย์แผนไทยใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแห่ง
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มี
ความรู้ความชานาญในการ
ให้บริการสุขภาพ เช่น การ
ใช้ยาสมุนไพร การรักษา
เฉพาะโรค
3. การส่งเสริมการทางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R)
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วย
บริการสุขภาพ

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)
งบสนับสนุนของ
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) 11.61 บาท/
ประชากร

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
วัคซีนและเทคโนโลยี
1. มีการใช้ยาสมุนไพรใน
หน่วยบริการทุกระดับ โดย
แบ่งระดับดังต่อไปนี้
1.1 รพศ./ รพท. / รพช.
อย่างน้อย 30 รายการ
1.2 รพ.สต. อย่างน้อย 10
รายการ
2.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
First line drug
3.ส่งเสริมให้การจ่ายยาปรุง
เฉพาะราย ใน รพศ./รพท.
และ รพช.
4. ส่งเสริมให้มีการใช้หัตถการ
ทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน เช่น การ
นวด อบสมุนไพร ประคบ
สมุนไพร สมาธิบาบัด ฝังเข็ม
เผายา ย่างยา สุมยา ทับหม้อ
เกลือ ฯลฯ

การอภิบาลระบบ
(Leadership and
Governance)

การมีส่วนร่วม
(Community
Parcipation)

กาหนดให้มี CTMO
(Chief Thai
Traditional and
alternative
Medicine Officer) ทุก
เขต/จังหวัดขับเคลื่อน
การพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในส่วนภูมิภาค

บูรณาการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกับการดูแล
สุขภาพตามกลุ่มวัยใน
ชุมชน ภายใต้บริบทของ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(Primary Care
Cluster)
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ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นตรวจราชการทีม่ ุ่งเน้น : ผู้ปุวยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับ
๑.มีแผนพัฒนาระบบบริการ ๑.พิจารณาจากกลไกการ
1.หน่วยบริการการแพทย์แผน
บริการด้านการแพทย์แผน ด้านการแพทย์แผนไทยและ ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
ไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
ไทยและการแพทย์
การแพทย์ทางเลือก
ระบบบริการสุขภาพสาขา สถานบริการทุกระดับเข้าสู่
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
(Service Plan)ระดับเขต/ การแพทย์แผนไทยและ
กระบวนการรับรองคุณภาพ
ร้อยละ 18.5
จังหวัด
การแพทย์ผสมผสาน
1.1รพศ./รพท. เขตละอย่าง
๒.มี Chief Thai
๒.ประเมินตามคูม่ ือการ
น้อย 2 แห่ง A-M1
Traditional and
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
1.2รพช. จังหวัดละอย่างน้อย
alternative Medicine
หน่วยบริการการแพทย์แผน 2 แห่งM2-F3
Officer (CTMO)ระดับเขต/ ไทยและการแพทย์ทางเลือก 1.3 รพ.สต. อาเภอละ 1 แห่ง
จังหวัด
ของกรมพัฒนาการแพทย์
(รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ สถานี
๓.หน่วยบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือ
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
รพ.สต. ที่ถูกกาหนดให้เป็น
ทางเลือกเข้าสูร่ ะบบพัฒนา ๓.ระบบรายงานจาก HDC Primary Care Cluster (PCC)
คุณภาพโรงพยาบาล
ทุกแห่ง)
4.สถานบริการสาธารณสุข
2.สถานบริการมีการจัดบริการ
ทุกแห่งมีคลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่มีคณ
ุ ภาพ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
มาตรฐาน
บริการ ได้แก่คลินิกครบวงจร
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, คลินิก
OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน,
คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD)
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักยุทธศาสตร์ และสานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นายแพทย์ขวัญชัย
วิศิษฐานนท์
นายสมศักดิ์ กรีชัย
นางกรุณา ทศพล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์
แผนไทย

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address

โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495653
โทรศัพท์มือถือ : 081-9735292
E-mail :khwancha@health.moph.go.th
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุน โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-21495653
เขตสุขภาพและบริหารโครงการ โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683
พิเศษ
E-mail : otkf@dtam.moph.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9659490
สานักยุทธศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ :0897243816
E-Mail : karuna.took@gmail.com
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ประเด็นส่วนที่
รับผิดชอบ
ข้อมูลด้าน
วิชาการ

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด
ผู้ประสาน
ตัวชี้วัด
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 18.5
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
Leading Indicator
จังหวัด
40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)
1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุข ภาพ
ปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. การบริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ผนไทย หมายถึ ง บริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพ การปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ดังนี้
-การรักษาด้วยยาสมุนไพร
-การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
-การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
-การทับหม้อเกลือ
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
-การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
-การให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
-การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วย
- การฝึกสมาธิบาบัด
- ฝังเข็ม
- การกดจุดบาบัด
- การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
4. บริ การด้ านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้ม าตรฐาน หมายถึ ง
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ หมายถึ ง โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 19

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 19.5

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 20

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 20

เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
1.จัดทาคู่มือรูปแบบการ
บริการ(Service
Package) ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกทุกระดับตาม
Service Plan
2. ชี้แจง และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของ
CTMO ทุกเขตสุขภาพ

1) การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม
2) การรายงานจากจังหวัด
1) 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/
Procedure_opd/Provider)
2)ข้อมูลรายงานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)
รอบ 6 เดือน
1.สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบ
บริการสาธารณสุข
2.เขต/จังหวัดกาหนด
โรงพยาบาลนาร่องเข้าสู่
กระบวนการรับรอง
คุณภาพ

รอบ 9 เดือน
1. มีโรงพยาบาลเข้าร่วมการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้
1.1รพศ./รพท. เขตละอย่างน้อย 2 แห่ง
1.2รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 2 แห่ง
1.3 รพ.สต. อาเภอละอย่างน้อย 2 แห่ง ใน
รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ หรือ รพ.สต. ที่ถูกกาหนดให้เป็น
Primary Care Cluster (PCC)
2. สถานบริการทุกระดับมีการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่
มีคุณภาพมาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
บริการ ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คลินิก OPD
แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, คลินิกบริการผู้ปุวยใน
(IPD) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

รอบ 12 เดือน
ร้อยละของผู้ปุวย
นอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน18.5

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 19

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 19.5

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
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วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
1) คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2) คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
1) ร้อยละผูป้ วุ ยนอกทีไ่ ด้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ.

ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ

2553

5.78

2554

11.92

2555

11.24

2556

14.05

2557

16.59

2558

17.51

2559

17.18

ที่มา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นายแพทย์ ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-1495653โทรศัพท์มือถือ : 081-9735292
2. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการ
พิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-21495653 โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683
E-mail : otkf@dtam.moph.go.th
3. นางศรีจรรยา โชตึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9659490โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791
E-mail : kungfu55@gmail.com
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นางสุดารัตน์ เกตุโล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน :0-21495653 โทรศัพท์มอื ถือ :083-3392252
E-mail : sudarat.osta@gmail.com
2. นายชัยพร กาญจนอักษร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9659490โทรศัพท์มือถือ :095-4196394
E-mail : ckttmman414@hotmail.co.th
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๒๓๙
หัวข้อ 2.7 Service Plan สาขา สุขภาพจิต
ตัวชี้วัด อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรไทย
สถานการณ์
แนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544-2553 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง
ตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่สาคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต และ
ภัยธรรมชาติต่างๆ (ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล ,2552) โดยแต่ละปี มีจานวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ
4,500 – 5,500 คน ซึ่งมีมากกว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากการถูกทาร้ายซึ่งมีประมาณปีละ 3,300 – 3,800
ราย (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2546) จะเห็นได้ว่า ภายหลังจาก
ปี พ.ศ. 2553 - 2557 อัตราการฆ่าตัวตายเริ่มมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นจาก 5.9 ต่อประชากรแสนคน เป็น
6.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 6.47 ต่อประชากรแสนคน ดังภาพที่ 1

เมื่อจาแนกรายเขตสุขภาพพบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จสูงที่สุด คิดเป็น 13.01
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2, 11, 3 และ 5 คิดเป็น 9.42, 7.88, 7.31 และ 7.22
ตามลาดับดังภาพที่ 2 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายสาเร็จนั้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิต
แก่ผู้ ใกล้ ชิดรวมถึงการสู ญเสี ยแก่ประเทศในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากจากการสู ญเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร และ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต รวมทั้งการรักษาและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ใกล้ชิด องค์การ
อนามัยโลกได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี ร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ จะลดลงเทียบกับจานวนเดิม จึงได้จัดลาดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ย งต่อการฆ่าตัว ตายระดับ ปานกลาง ซึ่ง ต้องมีข้อ เสนอเชิง มาตรการคือ การสร้างและบูรณาการ
นโยบายระดับ ชาติที่เกี่ย วข้องกั บ การป้องกันปัญหาฆ่า ตัว ตายในกลุ่ม เสี่ย งต่อการฆ่า ตัว ตาย และพัฒ นา
ระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยง ได้รับ ความช่วยเหลือเบื้องต้น และการ
ติดตามเฝ้าระวังการกลับไปทาร้ายตนเองซ้า จะสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เป็นผลดี
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๐

ภาพที่ 2 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (ต่อประชากรแสนคน) รายเขตสุขภาพ
ที่มา :ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ https//www.suicidethai.com
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2560
1. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการ
ทุกระดับ
2. การจัดให้มียาจิตเวชที่จาเป็นพอเพียงสาหรับโรคจิตเวชที่สาคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชสาคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น
4. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า
2. โรคทางกายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน
5. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้า ตามแนวทางมาตรฐาน
6. การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความ
ตระหนั ก ของประชาชนทั่ ว ไปและญาติ แกนน าชุ ม ชน ให้ รู้ ถึ งสั ญ ญาณเตือ นของการฆ่ า ตั ว ตายและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ติดตาม
(small success)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1,2,3,6 : การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วน (acute care) การจัดให้มียาจิตเวชที่จาเป็นพอเพียงสาหรับโรคจิตเวชที่สาคัญในหน่วยบริการทุกระดับ
การพัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชสาคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น และการบูรณา
การระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชนทั่วไป
และญาติ แกนนาชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตาย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๑
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ - พัฒนาระบบบริการ
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร ผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดที่
แสนคน
มีภาวะเร่งด่วนทาง
สุขภาพจิต (acute care)
ในหน่วยบริการ
- จัดให้มีการบริหารยา
จิตเวชสาคัญพร้อมใช้ใน
หน่วยบริการ

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
- ผังไหลและทะเบียนการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/
ยาเสพติ ในระบบบริการ
เร่งด่วนในหน่วยบริการ
- ทะเบียนการจ่ายยาจิต
เวชและรายการยาใน
หน่วยบริการ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3,9 เดือน : ร้อยละ 40,
60 ของหน่วยบริการ
ระดับ A-M2 ที่มีระบบ
บริการจิตเวชเร่งด่วนตาม
บริบทและแนวทางของ
การจัดบริการ acute
care

3 เดือน : ร้อยละ 60
- องค์ความรู้และ
- สนับสนุนองค์ความรู้
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ของหน่วยบริการระดับ
M2-F2 ที่มีการบริหาร
และเทคโนโลยีในการ
ติดตามดูแลผู้พยายาม
จัดการให้มีการให้ยาจิต
เฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้ ฆ่าตัวตาย
เวชตามบัญชีรายการยา
พยายามฆ่าตัวตายใน
- กิจกรรมรณรงค์ และ จิตเวชและยาเสพติด
พื้นที่
สื่อสร้างความตระหนัก
9 เดือน : ร้อยละ 10
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
เรื่องฆ่าตัวตายในพื้นที่
ของหน่วยบริการระดับ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์
- แผนงานการป้องกัน
A, S, M1 ที่มีการพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ระบบบริการตาม
ของระบบการดูแล
ระดับเขตสุขภาพ โดย
แนวทางกรมสุขภาพจิตที่
ช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยง
บูรณาการกับกลไก
ผ่านขั้นที่ 1
ต่อการฆ่าตัวตายแก่
ท้องถิ่น
หน่วยบริการสาธารณสุข
6 เดือน : ร้อยละ 100
ทั่วประเทศ
ของอาเภอสุขภาพดี
มีตาบลสุขภาพดีที่
บูรณาการกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและญาติ
แกนนาชุมชน ในเรื่อง
สัญญาณเตือนของการฆ่า
ตัวตายและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น
12 เดือน : ร้อยละ 70
ของจังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่มีอัตราการเข้าถึง
บริการโรคจิต และโรค
ซึมเศร้าที่ผ่านค่าเป้าหมาย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๒
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
(โรคจิตร้อยละ 65/
โรคซึมเศร้าร้อยละ 50)
และร้อยละ 8 ของเด็กที่
เป็นโรคสมาธิสั้นเข้าถึง
บริการตามเกณฑ์ในเขต
สุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 : การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม
(1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า 2. โรคทางกายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทาง
มาตรฐาน
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ พัฒนาระบบการคัดกรอง
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร กลุม่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
แสนคน
ตาย(โรคจิต โรคซึมเศร้า
โรคจากการใช้สุราสาร
เสพติดและโรคทางกาย
เรื้อรัง) และการ
ช่วยเหลือดูแล

ทะเบียนการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
(โรคจิต โรคซึมเศร้า
โรคจากการใช้สุราสาร
เสพติด และโรคทางกาย
เรื้อรัง) และหัตถการ
ช่วยเหลือ รวมทั้ง
ทะเบียนส่งต่อ

3 เดือน : ร้อยละ 60
ของหน่วยบริการในเขตมี
ระบบเฝ้าระวังช่วยเหลือ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
6 เดือน : ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการที่มีการคัด
กรองความเสี่ยงต่อการ ฆ่า
ตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า/โรคจิต/ โรคทาง
กายเรื้อรัง/โรคจากการใช้
สุรา สารเสพติด

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 5 : การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้
ฆ่าตัวตายซ้า ตามแนวทางมาตรฐาน
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ พัฒนาฐานข้อมูลการฆ่า การบันทึกประวัติการฆ่า 3 เดือน : ร้อยละ 50
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร ตัวตายระดับประเทศให้ ตัวตายใน รง. 506 และ ของหน่วยบริการในเขต
แสนคน
สามารถสะท้อนข้อมูล
การจัดทาฐาน ข้อมูล
สุขภาพที่มีบริการติดตาม
ที่ครอบคลุมและทันสมัย ระบบรายงานโรคจิตเวช ดูแลต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย
พัฒนาข้อมูลการเข้าถึง ที่มีความเสี่ยงต่อการทา และมีการบันทึกข้อมูลใน
บริการโรคจิตเวชที่สาคัญ ร้ายตนเองและผู้อื่นสูง
รง. 506-s
ต่อการก่อความรุนแรง และระบบการเยี่ยม
9 เดือน : ร้อยละ 80
และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ติดตามต่อเนื่องของ
ของสถานพยาลมีบริการ
ผู้ป่วย
ติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ที่
ฆ่าตัวตาย และบันทึก
ข้อมูลใน รง. 506
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๓
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
12 เดือน : ร้อยละ 80
ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปทาร้ายตนเอง
ซ้าภายใน 1 ปี และ
ร้อยละ 5 ของจานวน
ผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จลดลง
จากเดิม

๒๔๔
รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth))
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
Lagging Indicator
เขต
42. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
การฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ การกระทาของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัคร
ใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่
เกิดขึ้น ในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทาโดยอ้อมด้ว ย
วิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทาได้สาเร็จ
เกณฑ์เป้าหมาย : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
≤ 6.3 ต่อ
≤ 6.3 ต่อ
≤ 6.3 ต่อ
≤ 6.0 ต่อ
≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน
วัตถุประสงค์
1. ทาให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มบุคล
สถานที่ ช่วงเวลา เมื่อนามาเปรียบเทียบกัน
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การ
กาหนดมาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว
แหล่งข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. จากรายงาน รง 506 S แบบรายงานการเฝ้าระวังติดตามผู้ทาร้ายตนเอง
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๕
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
- ร้อยละ 40 ของหน่วย
บริการระดับA-M2ที่มี
ระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
แนวทางของการ
จัดบริการ acute care
- ร้อยละ 60 ของหน่วย
บริการระดับ M2-F2 ที่
มีการบริหารจัดการให้มี
ยาจิตเวชตามบัญชี
รายการยาจิตเวชและ
ยาเสพติด
- ร้อยละ 60 ของหน่วย
บริการในเขตมีระบบ
เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ที่
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพที่
มีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย
และมีการบันทึกข้อมูล
ใน รง. 506-S

รอบ 6 เดือน
- ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการที่มีการ
คัดกรองความเสี่ยง
ฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/
โรคจิต โรคทางกาย
เรื้อรัง โรคจากการใช้
สุราสารเสพติด
- ร้อยละ 100 ของ
อาเภอสุขภาพดี มี
ตาบลสุขภาพดี ที่
บูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนัก
ของประชาชนทั่วไป
และญาติ แกนนา
ชุมชน ในเรื่อง
สัญญาณเตือนของ
การฆ่าตัวตายและ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

รอบ 9 เดือน
- ร้อยละ 80 ของ
สถานพยาบาลมี
บริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย
และบันทึกข้อมูลใน
รง.506
- ร้อยละ 60 ของ
หน่วยบริการระดับAM2ที่มีระบบบริการ
จิตเวชเร่งด่วนตาม
บริบทและแนว
ทางการจัดบริการ
acute care
- ร้อยละ 10 ของ
หน่วยบริการระดับ A,
S, M1 ที่มีการพัฒนา
ระบบบริการตาม
แนวทางกรม
สุขภาพจิตที่ผ่านขั้นที่
1

รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 70 ของ
จังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่มีอัตราการการ
เข้าถึงบริการโรคจิต
และโรคซึมเศร้าที่ผ่าน
ค่าเป้าหมาย (โรคจิต
65%/ โรคซึมเศร้า
49%)
- ร้อยละ 8 ของเด็ก
ที่เป็นโรคสมาธิสั้น
เข้าถึงบริการตาม
เกณฑ์
- ร้อยละ 80 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับไปทาร้ายตนเอง
ซ้าภายใน 1 ปี
- ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้ฆ่าตัวตาย
สาเร็จลดลงจากเดิม

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≤ 6.3 ต่อประชากรแสน
คน

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≤ 6.3 ต่อประชากรแสน
คน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≤ 6.0 ต่อประชากรแสน
คน

รอบ 12 เดือน
≤ 6.0 ต่อประชากรแสน
คน
วิธีการประเมินผล :
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วน
และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ
เอกสารสนับสนุน :
1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
2. แบบรายงาน การเฝ้าระวังผู้ทาร้ายตนเอง กรมสุขภาพจิต (รง 506 S)
3. ชุดข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
รวบรวม
โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
data
พ.ศ.
2557
2558
2559
การฆ่าตัว
อัตราต่อ
6.08
6.47
อยู่ระหว่าง
ตายสาเร็จ ประชากร
การรวบรวม
แสนคน
ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 043-209999ต่อ63111
โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 02-590-3968 E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5908007
โทรศัพท์มือถือ : 089-666-7553
โทรสาร : 02-149-5533 E-mail:burinsura@hotmail.com
3. นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 043-209999ต่อ63136
โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 โทรสาร : 02-590-3968
E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4. นางอรพิน ยอดกลาง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 043-209999ต่อ63308
โทรศัพท์มือถือ : 081–7118692
โทรสาร : 02-590-3968 E-mail : orapin545@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางอรพิน ยอดกลาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การดาเนินงาน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 043-209999 ต่อ 63308
โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877
โทรสาร : 02-590-3968 E-mail : orapin545@gmail.com
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หัวข้อ 2.8 Service Plan 3 สาขาหลัก plus
(สูติกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม* )
สถานการณ์
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559 พบยอดการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขา
หลัก จากรพ.M2 ไปรพ.ทั่วไป/รพ ศูนย์ ทั้งประเทศ 11,700 ราย โดยเป็น สาขาศัลยกรรม 4,431 ราย
(37.9%) สาขาอายุรกรรม 3,992 ราย (34.1%) สาขาสูติกรรม 2,760ราย (23.6%) สาขาออร์โธปิดิกส์
517 ราย (4.4%) คิดเป็น 13.10 % เทียบกับปี 2558 ซึ่งยังไม่สามารถลดการส่งต่อลดได้ตามเป้าหมาย
โดยเขตที่ลดการส่งต่อได้สูงสุด คือ เขต 5 38.17% เขต 10 30.7% เขต 8 27.31 % โดยมีหลายปัจจัย
ทั้งความพร้อมด้านคน ด้านทรัพยากรของโรงพยาบาลระดับ M2
ในปี 2560 Service plan 5 สาขาหลัก ได้ปรับรูปแบบโดยแยก service plan สาขา
ศัลยกรรม ออกไป ส่ วนสาขาอายุร กรรมกาลังดาเนินการแยก เหลือ 3 สาขาหลักที่ร่วมกันพั ฒ นาในเชิง
เครือข่าย เพื่อลดแออัด ลดอัตราตายในโรคสาคัญและมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้มี
แพทย์ครบทุกสาขา
- สาขาสูติกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ รพ.M2 ให้สามารถผ่าตัดคลอดได้ 25% ของการคลอด
ใน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 0%
- สาขากุมารเวชกรรม ปรับเป้าหมายโดยลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด-5ปีบริบูรณ์ให้ลดลง
10 % ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
- สาขาออร์โธปิดิกส์ ปรับเป้าหมายร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2 ลง
ไปทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพให้ได้ 70%
- สาขาอายุรกรรม กาหนดเป้าหมายลดอัตราตายจาก sepsis ให้น้อยกว่า ร้อยละ 30
ในภาพรวมของการขับเคลื่อนงานเป็นการดาเนินงานเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ใน
พื้นที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ Service Plan และผู้บริหารทุกระดับ
ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพช.M2
เป้าหมาย
รพ.ระดับ M2
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25%

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3 เดือน
1. มีแผนงาน/โครงการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดคลอด
ใน รพช. M2
2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ นรี
เวชกรรมระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๔๙
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

รพ.ระดับ M2
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25%

2.การจัดการระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง

รพ.ระดับ M2
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25%

รพ.ระดับ M2
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25%

แนวทางการตรวจ ติดตาม

2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ข้อมูลการ การให้บริการ
ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดใน รพช. M2 ระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ
2.2 มีการสนับสนุนรพ. M2 จาก รพ.
S,A ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ
3.พัฒนาระบบบริการและการ 3.1 มีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดใน รพช. M2 และ
จัดอบรมภายในจังหวัด
3.2 รพ.M2 สามารถให้บริการผ่าตัด
คลอดได้
3.3 ประเมินห้องคลอดคุณภาพ
3.4 มีธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล
ระดับจังหวัด
4. สร้างเครือข่าย
4.1 มีระบบปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4.2 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับต่ากว่า และสูงกว่า M2
.

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
6 เดือน
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การให้บริการผูป้ ่วย
ผ่าตัดคลอดใน รพช. M2

9 เดือน
มีการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด
คลอดใน รพช. M2
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน

12 เดือน
1.รพช. M2 สามารถ
ให้บริการผ่าตัดคลอดได้ร้อย
ละ25

ประเด็นการตรวจราชการ : อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

รพ.ระดับM2ลงไป 1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลือ่ นงาน
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมี ารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3 เดือน
1. มีแผนงาน/
โครงการดูแลรักษามารดา
จากการตกเลือดหลังคลอด
2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ
นรีเวชกรรมระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพ

๒๕๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

แนวทางการตรวจ ติดตาม

รพ.ระดับM2ลงไป 2.การจัดการระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมี ารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด

2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ข้อมูลการ การดูแลรักษา
มารดาตกเลือดหลังคลอด ระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ
2.2 มีการสนับสนุน รพช. M2 จาก
รพ. S,A ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

6 เดือน
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การดูแลรักษา
มารดาตกเลือดหลังคลอด

รพ.ระดับM2ลงไป 3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมี ารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด

3.1 มีแนวทางปฏิบัติ (guide line)ใน
การดูแลรักษามารดาตกเลือดหลัง
คลอด และจัดอบรมการให้ยา
Syntocinon ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
3.2 มีระบบ fast track อาทิ การส่ง
ห้องคลอด หรือห้องผ่าตัดอย่าง
รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยของ
มารดาและลูก
3.3 ประเมินการตกเลือด ค่าต่าหรือ
สูงก็ไม่ดี โดยมีการใช้ถุงตวงเลือด
4.1 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับต่ากว่า และสูงกว่า M2
4.2 มีธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล
ระดับM2 ขึ้นไป

9 เดือน
มีการดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอด ที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน

รพ.ระดับM2ลงไป 4. สร้างเครือข่าย
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้ .
โดยไม่มมี ารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด

12 เดือน
1.อัตราตายมารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ0

ประเด็นการตรวจราชการ : 1. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด. - 5ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ10
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานใน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
(small success)
พื้นที่
อัตราป่วยตาย 1.การถ่ายทอดนโยบายและ
โรคปอดบวมใน การขับเคลือ่ นงาน
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ์
ลดลงร้อยละ10

1.1 มีการถ่ายทอด
นโยบายจากส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
1.2ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย
Service plan และกรรมการARIC
วิเคราะห์วางแผนงานโครงการ การ
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3เดือน

1.มีคณะกรรมการ
SP สาขากุมาร ระดับ รพ.
ระดับจังหวัด และระดับเขต
2.มีการประชุม วางแผน
ดาเนินงานระดับเขต

๒๕๑
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

กากับติดตามงานปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที่
1.3การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการตามมาตรฐานการรักษา
ARIC
อัตราป่วยตาย 2.การจัดการระบบข้อมูลและ
โรคปอดบวมใน การเฝ้าระวัง
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ์
ลดลงร้อยละ10

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวน
สาเหตุการตาย และการจัดทา
Conference case วิเคราะห์
แก้ปัญหา
2.2 มีข้อมูลการตาย และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและวางแผน

6 เดือน
1.จังหวัดมีระบบเฝ้าระวัง
การตายโรคปอดบวมในเด็ก
ที่มีประสิทธิภาพ
2.มีข้อมูลอัตราป่วยตายตาย
ในระดับจังหวัด
3.มีการสนับสนุน ทรัพยากร
คน เงิน ของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลระดับ
M2
อัตราป่วยตาย 3.พัฒนาระบบบริการและการ 3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 9 เดือน
โรคปอดบวมใน บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ รักษาโรคปอดบวมในเด็กตามแนวทาง 1.มีการใช้ CPG การดูแล
เด็ก 1ด-5ปี
มาตรฐาน ARIC .ในรพ ทุกระดับ.
ARIC ทุกระดับ
บริบูรณ์
3.2 หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับความรู้ 2. มีระบบส่งต่อที่มี
ลดลงร้อยละ10
ประสิทธิภาพ
ARIC และนาไปปฏิบัติ
3.3 รพ M2 ที่มีกุมารแพทย์ สามารถ
ใช้เครื่องมือ Oxygen high flow
system ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่ม
Lower respiratory tract infection
ได้
อัตราป่วยตาย 4. สร้างเครือข่ายการดูแล
4.1 มีระบบปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 12 เดือน
โรคปอดบวมใน
4.2 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
อัตราป่วยตายลดลงร้อยละ
เด็ก 1ด-5ปี
ทั้งในระดับ ต่ากว่า โรงพยาบาลระดับ 10 ในระดับจังหวัด และ
บริบูรณ์
M2 และทีส่ ูงกว่า
ระดับเขตสุขภาพ
.
ลดลงร้อยละ10
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๒๕๒
ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2ลงไป
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

-รพ.ระดับ M2 1.การถ่ายทอดนโยบายและ
ลงไปสามารถให้ การขับเคลือ่ นงาน
การดูแลรักษา
ผู้ปว่ ยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน
70%

-รพ.ระดับ M2 2.การจัดการระบบข้อมูลและ
ลงไปสามารถให้ การเฝ้าระวัง
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน
70%

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่

3เดือน
1.มีแผนงาน/โครงการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพช. M2 ลงไป

2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาออร์
โธปิดิกส์ระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ
2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
6 เดือน
สถานการณ์ ข้อมูลการ การดูแลรักษา จังหวัดมีระบบประเมิน/
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน
ติดตาม การดูแลรักษาผู้ป่วย
รพช. M2 ลงไป ระดับจังหวัด/เขต
ที่มีกระดูกหักไม่ซบั ซ้อนใน
สุขภาพ
รพช. M2 ลงไป

2.2 มีการสนับสนุนรพ. M2 จาก รพ.
S,A ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ
-รพ.ระดับ M2 3.พัฒนาระบบบริการและการ 3.1 มีแนวทางปฏิบัต(ิ guide line)ใน
ลงไปสามารถให้ บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ การดูแลรักษาผูป้ ่วยที่มีกระดูกหักไม่
การดูแลรักษา
ซับซ้อนใน รพช. M2 ลงไปและจัด
ผู้ป่วยกระดูกหัก
อบรมภายในจังหวัด
แบบไม่ซับซ้อน
3.2 รพ.M2 สามารถรักษากระดูกหัก
70%
ที่ไม่ซับซ้อนได้
-รพ.ระดับ M2 4. สร้างเครือข่าย
ลงไปสามารถให้
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหัก .
แบบไม่ซับซ้อน
70%

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)

4.1 มีระบบปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4.2 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับต่ากว่า และสูงกว่า M2
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9 เดือน
มีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
กระดูกหักไม่ซับซ้อนใน
รพช. M2 ลงไปที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
12 เดือน
1.รพช. M2 ลงไปสามารถ
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้
ร้อยละ70

๒๕๓
ประเด็นการตรวจราชการ : อัตราตายจาก Sepsis/septic shock
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลือ่ นงาน
ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 2.การจัดการระบบข้อมูล
ได้รับการ
และการเฝ้าระวัง
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา

- ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 3.พัฒนาระบบบริการและ
ได้รับการ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 4. สร้างเครือข่าย
(Sepsis)ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
.
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา

แนวทางการตรวจ ติดตาม
1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(small success)
3เดือน

1.มีแผนงาน/โครงการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาอายุรก
รรมระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพ
2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
6 เดือน
สถานการณ์ ข้อมูลการ การดูแลรักษา จังหวัดมีระบบประเมิน/
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับจังหวัด/เขต
ติดตาม การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ
สุขภาพ
2.2 มีระบบเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้
2.3 มีการสนับสนุนโรงพยาบาล
ขนาดเล็กจาก รพ. S,A ด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆ
3.1 มีแนวทางปฏิบัต(ิ guide line)ใน 9 เดือน
การดูแลรักษาผูป้ ่วยโรคติดเชื้อ
มีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติด
3.2 มี Sepsis fast tract, ICU ที่
เชื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
เพียงพอ, การตรวจ serum lactate ภาวะแทรกซ้อน
ตั้งแต่รพ.ระดับ M2
3.3 รพ.ทุกแห่งสามารถดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้
4.1 มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
12 เดือน
ทั้งในระดับต่ากว่า และสูงกว่า M2
1.อัตราตายจาก
Sepsis/septic shock
<ร้อยละ 30
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๒๕๔
ตัวชี้วัดหลัก
clinical out come
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาสูติกรรม (1)
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2
ผ่าตัดคลอด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาผ่าตัดคลอด (รหัสโรค ICD10
740-744 , 7491 ,7499)
โรงพยาบาลระดับ M2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2
ร้อยละ 25
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชนระดับ M2
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ
Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
A = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2
B = จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับA S
A/B X 100
รายไตรมาส
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
25
ร้อยละ
NA
NA
NA

เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1-2
ขั้นตอน 1–3
ขั้นตอน 1-5
ร้อยละ 25
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทา
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node)
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตามผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอน 4 มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน :
เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทย์ปิยะพงษ์ จงรักษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1387 9447
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490
9322
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๕๕
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490
9322
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทุกระดับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๕๖
ตัวชี้วัดหลัก
clinical out come
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาสูติกรรม (2)
อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด หมายถึง มารดาที่เสียชีวิตหลังคลอด
ภายใน42วันจากการตกเลือดแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร หลังการคลอด
ทางช่องคลอด หรือมากกว่า 1000 มิลลิลิตร หลังการผ่าตัดคลอด(รหัสโรคICD10O72)
ร้อยละ 0
มารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด ในโรงพยาบาลทุกระดับ
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ
Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
A = จานวนมารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด
B = จานวนมารดาหลังคลอดที่ตกเลือดในโรงพยาบาล
A/B X 100
รายไตรมาส
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
0
ร้อยละ
NA
NA
NA

เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1-2
ขั้นตอน 1–3
ขั้นตอน 1-5
ร้อยละ 0
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทา
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node)
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตามผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอน 4 มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน :
เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทย์ปิยะพงษ์ จงรักษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1387 9447
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637
โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637
โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๕๗
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 มือถือ 08 9490 9322
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทุกระดับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๕๘
ตัวชี้วัดหลัก
clinical out come
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขากุมารเวชกรรม
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก อายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10
อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ หมายถึง เด็กอายุ 1
เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม(รหัส ICD 10 J12-18) ในโรงพยาบาล
ทุกระดับ (A-F3)
ลดลงร้อยละ10 หมายถึง เด็กอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม
(รหัส ICD 10 J12-18) ในสถานบริการลดลงร้อยละ10 เทียบกับปีที่ผ่านมา
ลดลงร้อยละ10 จากอัตราเดิมเทียบกับปีที่ผ่านมา(เป้าหมายพื้นฐานอัตราป่วยตาย<ร้อยละ1)
จานวนเด็กป่วยจากโรคปอดบวม อายุ 1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ รหัสโรคหลัก PDx J1218 ในทุกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ
Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
A = จานวนเด็กตายจากโรคปอดบวม อายุ 1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ รหัสโรคหลัก PDx
J12-18 ในทุกรพ.ในเขตพื้นที่
B = ผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็กรหัสโรคกลุ่มเดียวกันเวลาเดียวกัน
(A/B) X 100
รายไตรมาส
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
<1
ร้อยละ
NA
NA
NA

เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1-2

ขั้นตอน 1–3

ขั้นตอน 1-5

< ร้อยละ 1และลดลง
กว่าเดิมร้อยละ10

วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทา
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node)
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตามผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
ขั้นตอน 4 มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๕๙
เอกสารสนับสนุน :
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด

เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490
9322
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490
9322
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล
โรงพยาบาลทุกระดับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๐
ตัวชี้วัดหลัก
clinical out come
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาออร์โธปิดิกส์
ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ
M2 ลงไป
ผู้ป่ ว ยกระดู ก หั กไม่ ซั บ ซ้อ น หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉัย เป็ น กระดู ก หั ก
(เฉพาะกระดูกที่กาหนด) คือ Clavicle, Distal Phalanx of Finger and Thumb
,Distal Phalanx of Toe and big Toe, Distal End of Radius, Distal End of Ulna
โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 F1-F3
ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่กระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
ระดับ M2 ลงไป
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกหั ก (เฉพาะกระดูกที่กาหนด) ที่โรงพยาบาล
ระดับ M2 ลงไปในรหัสโรคตาม ICD10 ดังนี้ S4200 S6250 S6260 S9240
S9250 S5250 S5260 S5280
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ
Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
A = จานวนผู้ป่วยในโรคที่ได้รับการวินิจฉัย S4200 S6250 S6260 S9240
S9250 S5250 S5260 S5280 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
B = จานวนผู้ป่วยในโรคที่ได้รับการวินิจฉัย S4200 S6250 S6260 S9240
S9250 S5250 S5260 S5280
A/B X 100
รายไตรมาส
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
70
ร้อยละ
NA
NA
NA

เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1-2
ขั้นตอน 1–3
ขั้นตอน 1-5
ร้อยละ 70
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทา
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node)
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตามผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิสิกส์
ขั้นตอน 4 มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน :

เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๑
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.นายแพทย์ชัยวิเชียร กิจพ่อค้า โทรศัพท์มือถือ 08 6330 5485
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 มือถือ 08 9490 9322
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490
9322
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891
4954
หน่วยงานประมวลผลและจัดทาข้อมูล สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บันทึกข้อมูล
โรงพยาบาลทุกระดับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๒
รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาอายุรกรรม
ตัวชี้วัดหลักclinical out come อัตราตายจาก Sepsis /septic shock
คานิยาม
อัตราตายจาก Sepsis/septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลทุกระดับ A-F3 (ผู้ป่วย Sepsis /septic shock โดยใช้ข้อมูลจาก
รหัส ICD10 A40.0-41.9, R65.1 , R57.2 หรือตามนิยามSepsis-3 อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เกณฑ์เป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 30
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วย Sepsis/septic shock ทุกโรงพยาบาลระดับ A-F3
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ
แหล่งข้อมูล
Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก Sepsis /septic shock
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วย Sepsis /septic shock ทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A/B X 100
ระยะเวลาประเมินผล
รายไตรมาส
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
< 30
ร้อยละ
NA
NA
NA
เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1-2
ขั้นตอน 1–3
ขั้นตอน 1-5
< ร้อยละ 30
วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อทา
บทบาทหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม
ขั้นตอน 2 มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node)
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และกากับติดตามผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม
ขั้นตอน 4 มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร
เอกสารสนับสนุน :
เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1887 5854
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954
ผู้รายงานผลการดาเนินงาน
1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล
โรงพยาบาลทุกระดับ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๓
รายละเอียดตัวชี้วัดสาขาอายุรกรรม
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

LE
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
Lagging Indicator
ประเทศ
43. อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
Sepsis คือ ภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อร่วมกับผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง คือ
- SIRS มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ ร่วมกับมีอวัยวะต่างๆ ทางานผิดปกติตั้งแต่ 1
อวัยวะขึ้นไป (organ dysfunction)
- SOS score มากกว่าหรือเท่ากับ 4
- SOFA score มากกว่าหรือเท่ากับ 2
โดยในกรณี เมื่อเข้าเกณฑ์การวินิจ ฉัยข้อ ใดข้อ หนึ่ง ควรมี การเจาะ blood
lactate (ค่ามากกว่า 2 mmol/L or 18 mg/dl) เพื่อยืนยันการเกิดภาวะ
sepsis ที่มี tissue hypoxia จาก organ dysfunction
Community-acquired sepsis คือ ภาวะ sepsis ที่เกิดการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่
ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม healthcare associated sepsis
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis or healthcare associated
sepsis
ในการดาเนินการปีนี้ จะมุ่งเน้น ที่ community – acquired sepsis เพื่อ พัฒนาให้ มี
ระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired
sepsis or healthcare associated sepsis ในปีถัดไป
ภาวะ sepsis เป็นภาวะวิกฤตที่มีความสาคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและ
อัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่ า แนวโน้ ม ของเชื้ อ ดื้ อ ยาเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยไม่ ไ ด้ ผ ลดี เ ท่ า ที่ ค วร
นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทางานผิดปกติ ส่งผล
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การทางานอวัยวะต่างๆ
ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

เกณฑ์เป้าหมาย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
น้อยกว่า ร้อยละ 20 ในกลุม่ ผู้ป่วย community-acquired sepsis
ปีงบประมาณ 60
30
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
28
25
23
20
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดของผูป้ ่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๔
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลทุกระดับ
รายงานการเสียชีวิตจากกติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD10 หรือ ใช้ ข้อมูลจากการเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับข้อมูล
จาก ICD-10 โดยนาเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ
ฐานข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลหรื อ ฐานข้ อ มู ล จากการเก็ บ ผ่ า นโปรแกรมอื่ น ๆที่ มี
ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10
A= จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก Sepsis
B = จานวนผู้ป่วยที่วินิจฉัย Sepsis
(A/B) × 100
ทุก 6 เดือน

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
1. มีคณะทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ (เมื่อมีผู้ป่วย Sepsis)
3. มีผลการติดตามกากับการดาเนินงาน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-อัตราเสียชีวิตจาก
sepsis
-อัตราตายจาก
communityacquired sepsis

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-อัตราเสียชีวิตจาก
sepsis
-อัตราตายจาก
communityacquired sepsis

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-อัตราเสียชีวิตจาก
sepsis
- อัตราตายจาก
communityacquired sepsis
- อัตราตายจาก
hospital-acquired
sepsis or
healthcare
associated sepsis

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๖๕
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
-อัตราเสียชีวิตจาก
sepsis
- อัตราตายจาก
communityacquired sepsis
-อัตราตายจาก
hospital-acquired
sepsis

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
- อัตราเสียชีวิตจาก
sepsis
- อัตราตายจาก
communityacquired sepsis
- อัตราตายจาก
hospital-acquired
sepsis

หมายเหตุ :ปี 2560 ให้ดู Baseline ก่อน รอปรับรอบเดือนมกราคม
วิธีการประเมินผล :
1. รายงานผลจากฐานข้อมูล โดยนาเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขต
สุขภาพ
2. รายงานผลของโรงพยาบาลแต่ละระดับ
เอกสารสนับสนุน :
CPG Sepsis ของสมาคมเวชบาบัดวิกฤต
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
N/A
ร้อยละ
.
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. พญ. นฤมล สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail :mertthailand@gmail.com
ieip.dms@gmail.com
2. นพ. ถนอม จิวสืบพงษ์ อายุรแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
โทรศัพท์มือถือ: 081-887 5854 E–mail :Fatman2007@gmail.com
3. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท
อายุรแพทย์ รพ.พิษณุโลก
โทรศัพท์มือถือ: 081- 596 8535
E–mail :mr.sepsis@yahoo.com
4 . นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
อายุรแพทย์ รพ.ลาปาง
โทรศัพท์มือถือ: 088-2518036 E–mail :crisis27@gmailcom
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

1. พญ.นฤมลสวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02 5918276
E-mail :mertthailand@gmail.com , ieip.dms@gmail.com
2. นางรจนา บารุงศักดิ์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 086-0063459
โทรสาร : 025918276
E-mail : rojana.b@yahoo.com
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ์
โทรศัพท์ทที่ างาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 081-9226855
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : porntippa_c@yahoo.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1.พญ.นฤมลสวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
ดาเนินงาน
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail :mertthailand@gmail.com , ieip.dms@gmail.com
2. นางรจนา บารุงศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 086-0063459
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : rojana.b@yahoo.com
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 081-9226855
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : porntippa_c@yahoo.com
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หัวข้อ 2.9 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
ตัวชี้วัด อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (28 ต่อประชากรแสนคน)
สถานการณ์
1. ทุกเขตสุขภาพมีระบบ STEMI Fast Track มีบริการสวนหัวใจใน รพศ.ในทุกเครือข่าย
2. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
3. ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) หรือการทา
บอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) ค่าเฉลี่ย
โดยรวมทาได้ร้อยละ 78.27 ในปี2558 และร้อยละ 83 ในปี 2559 และผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด
(≥ ร้อยละ 75) 11 เขต คิดเป็นร้อยละ 91.7
4. ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลประมาณ 10%
5. รพ.ตั้งแต่ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ 54.29 ในปี2557 ร้อยละ 75.93ในปี2558
และร้อยละ 100 ในปี2559
ประเด็นการตรวจราชการ : 1. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28/แสนประชากร
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

ลดอัตราการ
เสียชีวิตผูป้ ่วย
โรคหลอดเลือด
หัวใจ

1. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง
รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
และหรือการทาบอลลูน
๒. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด
เรื้อรัง ให้รักษาโดยการทาบอลลูน
หรือการผ่าตัด By pass โดยลดเวลา
ระยะเวลารอการทา
๓. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการตายจากเวช
ระเบียนของผู้ป่วย และจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
๔. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปจั จัย
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตามโปรแกรม
๕. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มกี าร
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ต้องการ
๖. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และ
ญาติ เรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
และการดูแลตนเอง

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
จานวน
ร้อยละ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
มากกว่าร้อยละ 80

จานวน
ระยะเวลารอคอย (วัน
สัปดาห์ เดือน ปี)

ไม่เกิน ๓ เดือน

จานวนผู้เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ
จานวนประชากรกลางปี

ไม่เกิน 28/แสน
ประชากร

มีหรือไม่
จานวนเท่าไร

มี
ยอดจานวน





มีสื่อวีดีทัศน์

มี
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ประเด็นการตรวจราชการ : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด(Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI
เป้าหมาย
1. พัฒนาขีด
ความสามารถ
และขยายการ
บริการการรักษา
โรคหลอดเลือด
หัวใจใน
โรงพยาบาล
ระดับต่างๆ
2. เพิ่ม
โอกาสในการ
เข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ให้รวดเร็ว ได้
มาตรฐานและ
เป็นธรรม
( 1. รพ.ระดับ F2
มีการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด SK ได้จริง
ร้อยละ 100
2. อัตราผู้ป่วย
STEMI ที่ได้รับการ
เปิดหลอดเลือดด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด
หรือบอลลูนขยาย
เส้นเลือดมากกว่า
ร้อยละ 80
3. มี รพ.ที่สวน
หัวใจ/ทาผ่าตัด
หัวใจ CABG ได้ใน
ทุกเขตบริการ
4. รพ.ระดับ A-S
ทุกเขตอย่างน้อย 1
โรงพยาบาล
สามารถทา
Primary PCI
24/7 ได้ในผู้ป่วย
STEMI )

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
1. มีแนวทางในการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดโดยมี
ระบบการให้
คาปรึกษาและระบบ
รับส่งต่อผู้ปว่ ยตลอด
24 ชั่วโมงทุกวัน
(24/7)โดยอายุร
แพทย์หรืออายุร
แพทย์โรคหัวใจ
2. มีระบบการบริหารยา
ละลายลิ่มเลือด โดย
ต้องมีพร้อมสามารถ
ให้ยาได้ตลอด 24
ชั่วโมงทุกวันและมี
ระบบหมุนเวียนยา
ระหว่างโรงพยาบาล
ศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน(24/7)
3. มีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้จริงโดยมี
จานวนและร้อยละ
ของผู้ป่วยที่ได้รับยา
4. มีความพร้อมของ
หน่วยงานและทีมงาน
มีอุปกรณ์เครื่องช่วย
ชีวิต มีรถพยาบาล
พร้อมส่งในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24
ชั่วโมงเช่นกัน(24/7)

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
มี CPG ระบบการให้
คาปรึกษาและระบบ
รับส่งต่อผู้ปว่ ย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หมายเหตุ

มี CPG และ
นาไปใช้จริง
และมีแนวทางการ
รับส่งต่อที่ชัดเจน

: ยาละลายลิ่ม
เลือด
Streptokinase
หรือ TNK ต้อง
ให้ภายใน 12
ชั่วโมงหลังจาก
ผู้ป่วยมีอาการ

จานวน Stock ยา

จานวน Stock ยา

ต้องมี

จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับ
ยา
ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม BLS
& ACLS
รถพยาบาลที่มีความ
พร้อม

จานวนผูป้ ่วยที่
ต้องมี
ได้รับยา
ร้อยละผู้ป่วยที่
ได้รับยา
บุคลากรที่ต้องไปส่ง ควรมี
ผู้ป่วยโดย
รถพยาบาลต้อง
ผ่านการอบรม
BLS & ACLS
รถพยาบาลที่มี
ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
Lagging Indicator
ประเทศ
45. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

วัตถุประสงค์

ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลีย่
ชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร
จานวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จานวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็น
อัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร
จานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจหมายถึง จานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10
=I20-I25)ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือลดอัตราตาย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับbaseline
ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564
เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
28
27
26
25
24

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
รายการข้อมูล 1
A = จานวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
28
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
27
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
26
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ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
24
วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์จากข้อมูลเบื้องตนของทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
เอกสารสนับสนุน :
สถิติสาธารณสุข 2557
รายละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2557
2558
2559
26.9
ต่อประชากร
27.8
28.6
(2556)
แสนคน
ผู้ให้ข้อมูลทาง
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
วิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5919972
E-mail : k_hm2000@yahoo.com
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
หน่วยงาน
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลและ
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
ดาเนินงาน
โทรสาร :02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
Lagging Indicator
เขต
44. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic
drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMIหมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated
Myocardial Infarction)
รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง มีแพทย์
เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่วยใน มี
ห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ปว่ ยและผู้ป่วยในของแต่ละอาเภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิของแต่ละอาเภอ
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่ เลือด เช่น Streptokinase,
Tenecteplase เป็นต้น
กลวิธีดาเนินงาน
ดาเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ มียา
ใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2
ขึ้นไป
ประชากร
จานวนโรงพยาบาลในระดับ F2และ F2 ขึ้นไปทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูล รพ.ระดับ F2และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิม่ เลือดในผู้ป่วย STEMI ได้จากทุก
เขตบริการ
แหล่งข้อมูล
จากทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A= รพ.ระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิม่ เลือดในผู้ป่วย STEMI ในเขตบริการ
นั้น
รายการข้อมูล 2
B= รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทั้งหมดในเขตนั้น
สูตรคานวณตัวชี้วัด (A/B)x 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
80
100
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
100
100
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ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
100
100
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
100
100
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
100
100
วิธีการประเมินผล : 1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการให้
คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด
โดยต้องมีพร้อมให้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลชุมชน
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้จริงและมีข้อมูลร้อยละของการให้ยาในผู้ป่วย STEMI
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
หมายเหตุ ; ต้องมีข้อ1-3
เอกสารสนับสนุน : รายงานจากทุกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ
รายละเอียดข้อมูล
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2557
2558
2559
75.93
ร้อยละ
54.29
75.93
100
ที่มาข้อมูล : สานักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย์
ผู้ให้ข้อมูลทาง
1. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
วิชาการ /
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236
ผู้ประสานงาน
โทรสาร :02-5919972
E-mail :kk_hm2000@yahoo.com
ตัวชี้วัด
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
หน่วยงาน
1.นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันโรคทรวงอก
ประมวลผลและ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5919999 ต่อ 30903 โทรศัพท์มือถือ : 089-8131937
จัดทาข้อมูล
โทรสาร :02-5470907
E-mail :j_kanokpon@hotmail.com
(ระดับส่วนกลาง)
กรมการแพทย์
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร :02-9659851
E-mail :pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
ดาเนินงาน
โทรสาร :02-9659851
E-mail :pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร :02-5918279
E-mail :moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
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หัวข้อ 2.10 Service Plan สาขามะเร็ง
ตั ว ชี้ วั ด ลดระยะเวลารอคอย ผ่ า ตั ด เคมี บ าบั ด รั ง สี รั ก ษาของมะเร็ ง 5 อั น ดั บ แรก
(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก)
สถานการณ์
จากรายงานการตรวจราชการ ระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง จาแนก
รายเขต ปีงบประมาณ 2559 พบว่า
รายการ
ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบาบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

1

2

3

4

เขตสุขภาพ
5 6 7 8

9

10 11 12

86. 72. 62. 86. 87. 67. 78. 92. 79. 89. 78. 65.
44 26 32 09 05 46 83 44 34 67 47 54
89. 85. 78. 79. 81. 47. 90. 92. 93. 93. 83. 59.
16 27 01 41 24 56 47 75 85 49 23 57
88. 77. 42. 76. 53. 63. 53. 54. 65. 87. 62. ส่งต่อ
61 99 28 04 91 46 58 07 79 30 29 มอ.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
การรักษาแบบหวังผลการรักษาหายขาดในเวลาที่เหมาะสม สามารถลดจานวนผู้ป่วยสะสมและ
ลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)
ปรับเกณฑ์ตามลาดับถึง ≥85% ในปี 2564
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 82
ร้อยละ 82
ร้อยละ 85
มาตรการสาคัญ
1. ลดจานวนผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม
1.1 การคัดกรอง (Screening) เพื่อค้นหา Precancerous lesion (ระยะก่อนเป็นโรคมะเร็ง)
1.2 การตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม
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2. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆอย่างเหมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพในการให้ยาเคมีบาบัดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักโดยศัลยแพทย์
๔. พัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการศูนย์รังสีรักษาในเขตสุขภาพ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการส่งต่อและติดตามผู้ป่วย
ประเด็นการตรวจราชการ : ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้แก่ มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349) มะเร็งเต้านม (C500-C509)
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (C180-C209) และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539)
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 ด้านการผ่าตัด
ร้อยละของผู้ป่วย
1. บริหารจัดการการส่งต่อ เพื่อ
มะเร็ง 5 อันดับแรก การวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง
ได้รับการรักษาด้วย 2. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อ
การผ่าตัดภายใน
รองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โรคอื่นๆอย่างเหมาะสม
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 ด้านเคมีบาบัด
ร้อยละของผู้ป่วย
1.ส่งศัลยแพทย์เข้ารับการอบรม
มะเร็ง 5 อันดับแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้ยา
ได้รับการรักษาด้วย เคมีบาบัดมะเร็งเต้านมและ
เคมีบาบัดภายใน
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 2. เพิ่มอัตรากาลังแพทย์ พยาบาล
เภสัชกรด้านเคมีบาบัด
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 ด้านรังสีรักษา
ร้อยละของผู้ป่วย
1.บริหารจัดการเครื่องฉายรังสี
มะเร็ง 5 อันดับแรก เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่าง
ได้รับการรักษาด้วย เหมาะสม
2. เพิ่มอัตรากาลัง แพทย์
รังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสี
การแพทย์ ให้พร้อมต่อการขยาย
บริการ
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แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตรวจติดตามคิวการผ่าตัด
มะเร็ง 5 โรค
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน)

ปี 2560 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

ตรวจติดตามคิวการให้ยา
เคมีบาบัด มะเร็ง 5 โรค
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน)

ปี 2560 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง 85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

ตรวจติดตามคิวการฉาย
รังสี มะเร็ง5 โรค
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน)

ปี 2560 ≥ 80%
และเพิ่มขึ้นถึง 85%
ในปี 2564
ตามลาดับ

๒๗๕
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
Leading Indicator
เขต
46. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้แก่ มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349) มะเร็งเต้านม (C500-C509) มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (C180-C209) และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539)
1) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนามาสู่
การรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบาบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา
- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่ทาการตรวจวินิจฉัยทาง
รังสีวิทยา เช่น วันทา CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครัง้ ที่นาผลมาตัดสินใจให้การรักษา
มะเร็งเป็นต้น
- กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดีย วกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัดหรือ
อาเภอที่ส่งต่อเพื่อการพัฒนาระบบการส่งต่อ
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบาบัดหมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนามาสู่
การรักษามะเร็ง)นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก(การ
รักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด)
- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น และ ผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น
ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรกั ษาหมายถึง การกาหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ
(Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก
- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนามาสู่
การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผปู้ ่วยได้รับรังสีรักษา
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบาบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา
(การรักษาผ่าตัด นับจากวันทีผ่ ่าตัด)
- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น และ ผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น
ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
หมายเหตุ
การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic ( Unknown primary )
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๒๗๖
เกณฑ์เป้าหมาย:
1.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥85%
2.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85%
3.ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85%
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 82
ร้อยละ 82
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบาบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด
2. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบาบัด
3. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
1. จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จาแนกตามประเภท
การรักษา
2. จานวนผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการ
รักษาได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบาบัด (C)รังสีรักษา(R)ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลวันที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องบันทึกเพื่อประมวลผล ได้แก่
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล์(Obtained_date) วันที่ส่งตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งและเป็นครั้งที่ใช้ยืนยันโรคและนามาซึ่งการรักษานั้นๆ
3.2 วันที่ผ่าตัด (Operation_date)เพื่อการรักษา
3.3 วันที่ได้รับยาเคมีวันแรกและวันที่ได้รับเคมีวันสุดท้าย
3.4 วันที่ฉายรังสีวันแรกและ วันทีฉ่ ายรังสีวันสุดท้าย
กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิน้ เนื้อ
3.5 วันที่ทาการตรวจวินิจฉัย เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นา
ผลมาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง

แหล่งข้อมูล

จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer
Informatics ของโรงพยาบาล )
หน่วยบริการศัลยกรรม ห้องผ่าตัด เคมีบาบัด และรังสีรักษาสามารถบันทึกข้อมูลส่วนที่
เกี่ยวข้องผ่าน TCB ได้ ควบคู่กับงานทะเบียนมะเร็ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1.นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาราญ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้อานวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

๒.นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อานวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

หมายเลขโทรศัพท์
Tel 02-2026888 ต่อ 1501
Mobile 081-8130123
e-mail : armohmy@yahoo.com
Tel 02-2026888 ต่อ 1555
Mobile 081-5673823
e-mail :arkom70@hotmail.com
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ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

๒๗๗
หัวข้อ 2.11 Service Plan สาขา โรคไต
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(> ร้อยละ 65)
สถานการณ์/สภาพปัญหาสาคัญ(ภาพรวม/รายเขต)
โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของประชากรไทยพบ 17.5 % (8.5 ล้านคน)
แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีบาบัดทดแทนไต (RRT) เพิ่มขึ้นปีละ 15-20% สาเหตุสาคัญของ
โรค CKD คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรค CKD ระยะที่ 1-3 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ทาให้ผู้ป่วย
94% ขาดความตระหนักจนกลายเป็น CKD ระยะที่ 4-5 และ End Stage Renal Disease : ESRD ที่ต้อง
รักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไต (RRT) ซึ่งเป็นภาระทั้ง
ผู้ป่วยและรัฐ ในประเทศไทยมีผู้ป่วย ESRD รับการรักษาด้วย RRT ประมาณ 70,000 คน ใช้งบประมาณ
ปีละมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปีและเพิ่มขึ้นทุกปี ที่สิ้นปีงบฯ 2559
1) มีคลินิกชะลอไตเสื่อมครบ 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (รวม 797 โรงพยาบาล) และ
สามารถตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ได้ประมาณ 90% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
2)68.5% (3,668,602 คน) ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
3)64.2% (398,186 คน) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตได้สาเร็จ
4) มีการอบรมบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อมแล้วทั้ง 13 เขตสุขภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)ที่สิ้นปีงบ 2560
ผู้ป่วย CKD > 65% มีการชะลอไตเสื่อมได้สาเร็จ(ประเมินผลในการตรวจราชการรอบที่ 2
แหล่งข้อมูล : HDC กระทรวง สธ.)(สาเร็จ คือ อัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)ที่สิ้นปีงบ 2560
1) ในแต่ละเขตมีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม >50% ใน รพ.ระดับ F3
2) รพ.ระดับ M2, F1, F2 >50% ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ โดยผ่าน
เกณฑ์หมายถึงได้คะแนนรวมจากการประเมิน > 70 จาก 100 คะแนน (ส่วนที่ 1 : กระบวนการพัฒนา
คุณภาพคะแนนเต็ม 50 คะแนน, ส่วนที่ 2 : ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการคะแนนเต็ม 50 คะแนนรวม 2 ส่วน 100
คะแนน)
3) มีการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
4) ผู้ป่วย DM, HT ได้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD >80% (แหล่งข้อมูล : HDC กระทรวง สธ.)
มาตรการสาคัญ
1) การขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ พัฒนาทีมสหวิชาชีพใน รพ.ระดับ F3
2) การประเมินและพัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ M2, F1, F2(ใช้เกณฑ์
และกระบวนการประเมินร่วมกันกับการประเมิน NCD Clinic Plus)
3) ผลักดันการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
4) พัฒนา อาสาสมัครครอบครัว
5) พัฒนาระบบ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
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๒๗๘
6) การขยายบริการ PD ใน รพ.ระดับ M2/F1
7) วางมาตรการและสร้างเครือข่ายการควบคุมคุณภาพหน่วย HD และ PD
8) พัฒนาศูนย์ vascular access for HD ในระดับเขต
9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล HDC ให้มีความถูกต้องมากขึ้น
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การ
จัดบริการ
สุขภาพ
(Health
Service
delivery)
มีบริการ
CKD clinic
100% ใน
รพ.ระดับ A,
S, M1,M2,
F1, F2และ
และ 50%
ใน F3
บูรณาการ
การทางาน
NCD-CKD
clinic
เชื่อมโยง
เป็น
เครือข่ายกับ
รพ.ระดับที่
สูงและต่า
กว่า ใน
ระดับชุมชน
เชื่อมโยงกับ
DHS และ
ตาบล
จัดการ
สุขภาพ
มีบริการ PD
และ HD
ครบ
100% ใน
รพ.ระดับ
M1 ขึ้นไป

ระบบ
สารสนเทศ
(Information
system and
sharing)
มีระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วย
CKD ที่เชื่อมเข้า
สู่ฐานข้อมูล 43
แฟ้ม และ HDC
กระทรวง ครบ
ทุกจังหวัด และ
สามารถนามาใช้
M&E

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)
มีแพทย์
อายุรศาสตร์โรค
ไตครบทุก
จังหวัด, มีกุมาร
แพทย์โรคไต
ครบทุกเขต,
พัฒนา case
manager และ
สหสาขา (แพทย์,
พยาบาล,เภสัช
กร,ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นัก
โภชนาการ/นัก
กาหนดอาหาร,
ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
นัก
กายภาพบาบัด
ในทุก CKD
clinic

ฐานข้อมูล ตรต. HD nurse : RN
และ TRT
: Pt = 1:1:4
สมาคมโรคไตฯ PD nurse : Pt
= 1:50

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

บูรณาการงบ
SP เขต งบ
สปสช. (งบ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
จัดบริการ,
กองทุนโรคไต,
กองทุนโรค
เรื้อรัง, family
care team, งบ
จัดสรรให้ อบท.)
และงบจากกรม
วิชาการ

ผลักดันให้มีการ
ตรวจ serum
Cr ด้วย
enzymatic
method ครบ
ทุก รพ.

การประเมิน
คลินิกชะลอไต
เสื่อมคุณภาพ

บูรณาการ งบ
SP เขต งบ
สปสช (กองทุน
โรคไต,กองทุน
โรคเรื้อรัง,
family care

Hemodialysis
machine และ
ระบบทาน้า
บริสุทธิ์

การควบคุม
คุณภาพศูนย์
HD, PD
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การมีส่วนร่วม
(Community
participation)
เชื่อมโยงกับ
DSH และ
ตาบลจัดการ
สุขภาพ

๒๗๙
การ
จัดบริการ
สุขภาพ
(Health
Service
delivery)
และ มีการ
ขยาย
เครือข่าย
บริการ PD
ใน รพ.
ระดับ
M2/F1
โดยมี รพ.
ระดับสูงกว่า
เป็นพี่เลี้ยง

ระบบ
สารสนเทศ
(Information
system and
sharing)

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

team, งบ
จัดสรรให้ อปท.)
และงบจากกรม
วิชาการ

ประเด็นการตรวจราชการ (รอบที่ 1 ปีงบ 2560)
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การคัดกรองโรคไต
ผู้ป่วย DM, HT ได้รับ ทาการตรวจ
-ติดตามผลสาเร็จของการคัดกรอง
การค้นหาและคัดกรอง 1)serum creatinineและคานวณ -สอบถามปัญหาอุปสรรคในการ
เป็น eGFR
CKD
ดาเนินการ
2)Urine protein ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง
-ตรวจทั้ง 1) และ 2) จึงจะถือว่า
ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
-ใช้ค่าการรายงานผลตามที่ปรากฏ
ในระบบ HDC เป็นหลัก

-ที่สิ้นเดือนมีนาคม
2560ควรมีการตรวจ
คัดกรองได้ >40%
-ที่สิ้นปีงบประมาณ
2560ควรมีการตรวจ
คัดกรองได้ >80%
(แหล่งข้อมูล : HDC
กระทรวง สธ.)

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
ขยายบริการคลินิก
ชะลอไตเสื่อม ใน รพ.
ระดับ F3

-การกาหนด รพ. F3 เป้าหมาย
-การพัฒนาสหวิชาชีพผู้ปฏิบตั ิงาน
-จัดหาครุภัณฑ์ และ สถานที่

-ขอดูรายชื่อ รพ.F3 เป้าหมาย
-ติดตามผลสาเร็จในการจัดบริการ
-สอบถามปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการ

รพ.ระดับ M2, F1,
F2>50% ผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพ

-มีการจัดอบรมการประเมินผลโดย
ส่วนกลาง (กรมควบคุมโรค ร่วมกับ
กรมการแพทย์)
-ในการตรวจราชการรอบแรกให้นา
ผลการประเมินเฉพาะส่วนการ

-ติดตามกระบวนการและผลการ
ประเมิน
-ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อแนะนาในการ
ดาเนินงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่สิ้นปีงบประมาณ
2560
-ผู้ป่วย CKD มีอัตรา
การลดลงของ
eGFR<4
ml/min/1.73
m2/yr>65%
(แหล่งข้อมูล :HDC
กระทรวง สธ.)

๒๘๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ประเมินกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ (50 คะแนนแรก) มาใช้
ประกอบการตรวจราชการ
-วิเคราะห์ GAP ของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
-รพ.ระดับ M2, F1,
F2>50% ผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพ
(ผ่านเกณฑ์หมายถึง>
70 จาก 100
คะแนน)
-มีบริการคลินิกชะลอ
ไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ
F3>50% ในแต่ละ
เขต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์สานัก/กอง รพ.ราชวิถี
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ นามสกุล
นพ.สกานต์ บุนนาค

ตาแหน่ง / หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/ e-mail address

ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ Mobile 080-4531110
สานัก/กอง รพ.ราชวิถี
e-mail sakarnbunnag@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ

๒๘๑
รายละเอียดตัวชี้วัด
1) ความสาเร็จของการชะลอไตเสื่อม
หมวด

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนที่

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ลักษณะ

Lagging Indicator

ระดับการวัดผล

จังหวัด

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 49. ร้อยละของผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
คานิยาม

-eGFRหมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่คานวณจาก serum creatinine ที่ตรวจโดยวิธี
enzymatic method และคานวณโดยใช้สมการ CKD-EPI
-ผู้ป่วย CKD จะเก็บข้อเฉพาะผูป้ ่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น
N183-184, (N189 ที่มี 60 >eGFR ≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ
I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 15 ) และมีการตรวจคานวณ eGFR (LABTEST 15) ≥ 2
ค่า หากมีค่า eGFR1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ข้อนี้ และ สัญชาติไทย (File PERSON:
สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
>65%

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

>66%

>67%

>68%

>69%

วัตถุประสงค์

เพื่อชะลอความเสื่อมไต ในผู้ป่วย CKD

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3 และ 4

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- เก็บทันที (real time แบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) (ใช้ข้อมูลจาก HDC กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหลัก)
-การคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFR ต้องมี creatinine ≥ 2 ค่า ในปีงบประมาณนั้นๆ
- หน่วยที่ใช้ในการวัด เป็นร้อยละ
HDC กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

A: จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73
m2/yr x 100

รายการข้อมูล 2

B: จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4

สูตรคานวณตัวชี้วัด

Ax100/B

ระยะเวลาประเมินผล

ทุกสิ้นปีงบประมาณ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๒
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>65%

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
-

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>66%

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>67%

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 l/min/1.73m2/yr>68%

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr>69%

วิธีการประเมินผล :

ตามตารางท้าย KPI Template

เอกสารสนับสนุน :

ผลการปฏิบตั ิงาน CKD คลินกิ ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๓

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline
data

หน่วยวัด

-

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

-

-

64.2

(ระบบเก็บ
ข้อมูลเริม่ ปี
2559)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.สกานต์ บุนนาค รพ.ราชวิถี
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110 โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2062900
โทรสาร: 02-3548188 E-mail :sakarnbunnag@yahoo.com
2. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย รพ.หาดใหญ่
โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915 E-mail :kcharoen007@hotmail.com
หน่วยงานประมวลผล อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต ด้านระบบข้อมูล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. พญ.วรรณิยา มีนุ่นรพ.ราชวิถี
โทรศัพท์มือถือ : 098-2702091โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-2062900
โทรสาร :02-3548188 E-mail :wanniya_meenune@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๔
หัวข้อ 2.12 Service Plan สาขาจักษุ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน (>ร้อยละ 80)
สถานการณ์
จากการสารวจพบว่าประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตาเลือนราง
1.57% สาเหตุสาคัญของภาวะตาบอดคือต้อกระจก (51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%)
เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้ร้อยละ 80ของภาวะตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษา
ได้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเป้าหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ตากว่า 0.50% ภายในปีพ.ศ.
2563 เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา คือการลดความชุกภาวะตาบอดให้ตากว่า
0.50% เพิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการใน 5 โรคหลักคือ ต้อกระจก จอตา (เน้นเบาหวาน และ ROP) ตา
บอดในเด็ก ต้อหิน กระจกตาขุ่น ลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)
1. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
2. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)
ผลการสารวจภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางระดับชาติครั้งที 5 ปี 2560 – 2561
th
(5 National Survey of Blindness and Visual Impairment (2017-2018))
ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
เป้าหมาย
1. เพิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วยการลดอัตรา
ความชุกของภาวะตาบอด
ป้องกันหรือรักษาได้โดยใช้
แนวทางเชิงรุกทั้งการคัด
กรองและการผ่าตัด
2. สร้างความเข้มแข็งให้
ระบบสุขภาพตาอย่าง
ยังยืน ด้วยการเพิม
คุณภาพและการเข้าถึง
บริการ ลดระยะเวลารอ
คอย และลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม
1. พัฒนาระบบการคัด
กรองและส่งต่อผู้ป่วย
ตอกระจกเนนผาตัด
ตอกระจกชนิดบอดใน
ผูสูงอายุ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
vision2020
3. พัฒนาระบบ VISA ผาตัด
4. คัดกรองเบาหวานเข้า
จอตา และรักษา
5. คัดกรองสายตาใน
นักเรียน ป.1 และสนับสนุน
แวนตาชิ้นแรก
6. เรงรัดการจัดหาและ

ผาตัดเปลียนกระจกตา
(Corneal Transplant)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการสาธารณสุ ขรวม
ใจมอบโลกสดใสเทิ ด ไทองค
ราชัน
2. โครงการเด็กไทยสายตาดี
3. โครงการดวงตาสดใส เทิด
ไท 84 พรรษามหาราชินี

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ความชุกตาบอดน้อย
กว่า 0.5% ภายใน ค.ศ.
2020
2. 80% ของผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการตรวจจอ
ตา และรักษาอย่าง
เหมาะสมทันเวลา
3. 100% ของเด็ก ป.1
ได้รับคัดกรองสายตา และ
เมือจาเป็นได้รับแว่นที
เหมาะสม
4. มีการผาตัดเปลียน
กระจกตาเพิมขึ้นจาก
800 →1,680 ตา
ตอป (8,400 ใน 5 ป)

๒๘๕
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการ
สุขภาพ
(Health
Service
delivery)
-คัดกรองใน
รพ.M2, F1,
F2, F3, P
-ผ่าตัดในรพ A,
S, M1

ระบบ
สารสนเทศ
(Information
system and
sharing)
-พัฒนาระบบ
vision2020
thailand

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์
ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

-เพิมศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับ

-งบประมาณ
งบบารุง
-ปรับเปลียน
ระบบเบิกจ่าย
ทีจูงใจการผ่าตัด
Blinding
Cataract

-ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์
เพือรองรับ
การขยาย
ศูนย์ แพทย์
เฉพาะทาง
จักษุวิทยา
(Comprehe
nsive Eye
Center)

-คณะกรรมการ
Service Plan
แต่ละระดับ
-แยกกลุ่มผูค้ ัด
กรองออก จากผู้
ผ่าตัด

-สร้างความ
เข้มแข็งระบบ
คัดกรองและส่ง
ต่อผู้ป่วยโรคตา
ในชุมชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๖
รายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
75%
.
วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
50%
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
การคัดกรองสายตาในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
75%
75%
75%
75%
เพือเพิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก
โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ
ตาอย่างยังยืนด้วยการเพิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดการส่ง
ต่อออกนอกเขต
กลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เก็บข้อมูลการคัดกรองสายตาในชุมชน
- โปรแกรม Vision2020thailand
A = จานวนผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา
B = จานวนผูส้ ูงอายุ60 ปีขึ้นไปทั้งหมด
A / B x 100
ปีละ 2 ครั้ง
รอบ 6 เดือน
75%

รอบ 9 เดือน
75%

รอบ 12 เดือน
75%

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :
ปี 2563 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

ตามตารางท้าย KPI Template
vision2020thailand

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๗
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
72.3%
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.ภูวัต จารุกาเนิดกนก
จักษุแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทีทางาน : 034-225818
โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668
โทรสาร : 034-388744
E-mail : drpuwat@yahoo.com
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

Baseline
data

หน่วยวัด

จากโปรแกรมVision2020thailand

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์ทีทางาน :02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทีทางาน :02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
คานิยาม
ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกทีทาให้ผู้ป่วย มีระดับ
สายตาแย่กว่า 20/400
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
80%
80%
80%
80%
80%
.
วัตถุประสงค์
เพือเพิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก
โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพตา
อย่างยังยืนด้วยการเพิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต
ประชากร
ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ทีได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุแพทย์/
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลเวชปฏิบัตทิ างตา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ทีมจักษุทีทาการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020thailand ทุกราย และ
นามาคานวณเป็นร้อยละ
แหล่งข้อมูล
โปรแกรม Vision2020thailand

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๘
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
80%
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

A = จานวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ทีได้รับการผ่าตัดภายใน 30
วัน
B = จานวนผูป้ ่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)
A / B x 100
ปีละ 2 ครั้ง
รอบ 6 เดือน
80%

รอบ 9 เดือน
80%

รอบ 12 เดือน
80%

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ตามตารางท้าย KPI Template
vision2020thailand
Baseline
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
80.5%
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นพ.ภูวัต จารุกาเนิดกนก
จักษุแพทย์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทีทางาน : 034-225818
โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668
โทรสาร : 034-388744
E-mail : drpuwat@yahoo.com
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
หน่วยงานประมวลผล จากโปรแกรมVision2020thailand
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
รายงานผลการ
โทรศัพท์ทีทางาน :02-5906357
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
ดาเนินงาน
โทรสาร : 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
กรมการแพทย์
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๘๙
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทีทางาน :02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ชือ-สกุล
1. นพ.ภูวัต จารุกาเนิดกนก

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

จักษุแพทย์โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่
ขิง)

โทรศัพท์ทีทางาน : 034-225818
โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668
โทรสาร : 034-388744
E-mail : drpuwat@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/
ส่วนทีรับผิดชอบ
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

๒๙๐

หัวข้อ 2.13 Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
สถานการณ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)
1. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่ผุ (cavity free) เป็น KPI ในคณะ ๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)
1. ร้อยละ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
2. ร้อยละ๓๕ ของอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่
มาตรการสาคัญ
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ และทันตาภิบาลในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการ primary care cluster และสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต.
2. พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในรพ.สต.เพื่อจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากระดับตาบล
3. จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการและการแก้ปัญหา
ประเด็นการตรวจราชการ
เปูาหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ในหน่วยงานระดับปฐมภูมิ
เพิ่มจานวนรพ.สต./ ๑.จัดทาแผนพัฒนาระบบ
รวบรวมจากรายงานจาก
รพ.สต./ศสม.
ศสม.ที่จัดบริการ บริการสุขภาพช่องปากใน
ระบบ Health Data Center จัดบริการสุขภาพ
สุขภาพช่องปาก
รพ.สต.ให้สอดคล้องกับ
กระทรวงสาธารณสุข
ช่องปากที่มี
นโยบายPCCและระบบ
คุณภาพ
สนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในรพ.สต.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๙๑

เปูาหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
2. การสนับสนุนครุภัณฑ์
ทันตกรรม ผู้ช่วยงานทันตก
รรม และ ปรับปรุงพื้นที่
ให้บริการที่เหมาะสม
๓.บูรณาการงบประมาณ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก
และการแก้ปัญหาในงบ OP
และ งบ PP สนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากใน
รพ.สต.
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก
เพิ่มการเข้าถึง
๑ . จั ด ท า แ ผ น เ พิ่ ม รวบรวมจากรายงานจาก
บริการสุขภาพช่อง ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด บริ ก าร ระบบ Health Data Center
ปาก ในสถาน
สุขภาพช่องปากในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
บริการทุกระดับ
2. การสนั บ สนุ น ครุภัณฑ์
ทั น ตกรรม ผู้ ช่ ว ยงานทั น ตก
รรม แล ะ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
ให้บริการที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่อง
ปากเพิ่มขึ้น และลด
คิวการนัดทาฟัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักบริหารการสาธารณสุข
กรมอนามัยศูนย์อนามัย
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
/ e-mail address
1.ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ Tel. 0 2590 1๖๔๑
สานักบริหารการสาธารณสุข Mobile.08 9525-0075
e-mail :
jaru@health.moph.go.th
๒. ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
Tel. 0 2590 4213
สานักงานคณะกรรมการ
Mobile.08 1668-3412
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
e-mail :
suneewong@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ

๒๙๒

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละของรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
คานิยาม
การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ
การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรม
พื้นฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตาม
เกณฑ์ ๖ กลุ่มเปูาหมาย 1๔ กิจกรรม คือ
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
1.1 การตรวจสุขภาพช่องปาก
1.2 บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
1.3 การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้าลาย, อุดฟัน เป็นต้น
๒) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)
๒.1 การตรวจช่องปาก
๒.2 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ
๒.3 การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.1 การตรวจสุขภาพช่องปาก
๓.2 การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๓.3 การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-5 ปี
๔) โรงเรียนประถมศึกษา
๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖ ปี
๔.2 การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ในเด็กอายุ ๖ ปี
๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี
๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน
๖) กลุ่มผู้สูงอายุ
๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
องค์ประกอบที่ ๒ จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๒๐
เกณฑ์เป้าหมาย
จานวน รพ.สต. และ ศสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จานวน รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมดเท่ากับ 9,993 แห่ง จาแนกเป็น จานวน
รพ.สต. เท่ากับ 9,75๘ แห่ง(ข้อมูล 1๓ม.ค. 255๙) และ จานวน ศสม.
เท่ากับ 228 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
สานักบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายรพ.สต.และรายเครือข่าย
บริการ(http://hdcservice.moph.go.th)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒๙๓

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระดับการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยที่รายงาน
ความถี่ในการจัดเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์

หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์/โทรสาร

จานวน รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากได้คุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง
๒ องค์ประกอบ
จานวน รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมดเท่ากับ 9,993 แห่ง
รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100
สานักบริหารการสาธารณสุข
ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง
สานักบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย
1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :08 1668-3412, 0 2590 4213 โทรสาร : 0 2590 4203
E-mail : suneewong@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข
ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔E-mail : jaru@health.moph.go.th

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพ
ช่องปากที่มีคุณภาพครบ ๒ องค์ประกอบ

หน่วยวัด
ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
255๗
255๘
255๙
39.2
43.6
๕๔.๙

๒๙๔

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่
คานิยาม
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากหมายถึงอัตราการใช้บริการส่งเสริมปูองกัน
สุขภาพช่องปากบริการรักษาทันตกรรมพื้นฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
และบริการฟื้นฟูสภาพช่องปากทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่
เกณฑ์เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในพื้นที่
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
สานักบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด
http://hdcservice.moph.go.th)
รายการข้อมูล 1
จานวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี(คนต่อสถานบริการ)
รายการข้อมูล 2
ประชากรในพื้นที่
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล
สานักบริหารการสาธารณสุข
หน่วยที่รายงาน
สานักบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ
ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ประสาน/โทรศัพท์
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :08 1668-3412, 0 2590 4213 โทรสาร : 0 2590 4203
E-mail : suneewong@gmail.com
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
สานักบริหารการสาธารณสุข
หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑ โทรสาร : 0 2590 1
โทรศัพท์/โทรสาร
๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ
ของประชาชนในพื้นที่

หน่วยวัด
ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
255๗
255๘
255๙
15.๙
23.๒
2๘.๑

๒๙๕
หัวข้อ 2.14 Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ตัวชี้วัด 30.จานวนการปลูกถ่ายไตสาเร็จ (650ราย)
สถานการณ์
• การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นทางรอดเดียวของผู้ป่วย หัวใจ ตับ ปอด วายระยะสุดท้าย แก้ความพิการเช่น
ตาบอดจากกระจกตาเสีย สาหรับ CKD ระยะสุดท้าย ช่วยลดอัตราป่วย/ตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต และ
ลดค่าใช้จ่ายในการทา dialysis ให้กับผู้ป่วยและรัฐ (คุ้มค่ากว่าการทา dialysis)
• ผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 5,000 รายรอปลูกถ่ายกระจกตา 11,000 ราย
• มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะ 100-200 รายต่อปี
• การขาดแคลนอวัยวะบริจาคยังเป็นอุปสรรคสาคัญที่สุด ซึ่งปัจจัยภายใน รพ. เกิดจากการไม่มีระบบ
แจ้ง potential donor การวินิจฉัยภาวะสมองตาย และ การดูแล resuscitate donor ที่ดี ส่วน
ปัจจัยภายนอก รพ.เกิดจาก ความเชื่อที่ผิดของประชาชนเช่นกลัวชาติหน้าอวัยวะไม่ครบ กลัวทาญาติ
เจ็บ เป็นต้น
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๒๙๖
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)
• มีจานวนการปลูกถ่ายไตในประเทศรวม >650 ราย
• มีจานวนการปลูกถ่ายกระจกตาในประเทศรวม >1600 ราย
• มีจานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละ รพ. Donor เป้าหมาย 38 แห่ง >1 ราย :
100 hospital death
• มีจานวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละ รพ. A และ S>5 ราย : 100 hospital death
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)
• มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาใน รพศ. ครบทั้ง 33 แห่ง
มาตรการสาคัญ
• จัดให้มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาใน รพศ. ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ (เพิ่ม รพศ.อีก 4 แห่ง คือ
รพ.อุตรดิตถ์ รพ.พุทธโสธร รพ.ตรัง และ รพ.ยะลา ซึ่งจะทาให้มี รพ. Donor center ในสังกัด
กระทรวง สธ.รวม 42 แห่ง)
• ขยายศูนย์ปลูกถ่ายไตใน รพ. ระดับ A ในเขต 5 (รพ.ราชบุรี)
• อบรมการรับบริจาคและจัดเก็บดวงตาในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
• อบรมเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ 2 ภาค
• พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
• สื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลาง และ ลงในชุมชนโดยใช้ฐาน รพ. Donor 42 แห่ง
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการ
ระบบ
สุขภาพ
สารสนเทศ
(Health
(Information
Service
system and
delivery)
sharing)
การรับบริจาค -จานวน
อวัยวะและ
potential
ดวงตา
donor ในแต่ละ
ปี
-จานวน
eligible donor
ในแต่ละปี
-จานวน actual
donor ในแต่ละ
ปี
-จานวน
utilized donor
ในแต่ละปี

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)

การเงิน
การคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

-แพทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย
อย่างน้อย 1 คน
-วิสัญญีแพทย์
อย่างน้อย 1 คน
-พยาบาลวิสญ
ั ญี
อย่างน้อย 1 คน
-พยาบาล
ประสานงานการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
full time อย่าง
น้อย 1 คน
-ผู้จัดเก็บดวงตา
อย่างน้อย 1 คน

-เงิน
งบประมาณ
จากเขตและ
เงินบารุงแต่
ละ รพ.
-เงินสนับสนุน
การดูแล
donor แก่
รพ.จากศูนย์
รับบริจาค
อวัยวะ
สภากาชาด
ไทย

-สามารถตรวจ
เลือดหา CBC,
BUN, Cr,
electrolyte,
liver function
test, blood
gas,
coagulogram,
blood group,
HIV, anti-HCV,
HBsAg, VDRL
-สามารถตรวจ
urine exam
-Lab hemo,
urine and

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)
-การวินิจฉัย
ภาวะสมองตาย
ตามเกณฑ์
แพทยสภา
-การขอรับ
บริจาคอวัยวะ
หลังจากผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัย
ภาวะสมองตาย
หรือเสียชีวิต
แล้วเท่านั้น

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)
Public
awareness
and public
education

๒๙๗
การจัดบริการ
สุขภาพ
(Health
Service
delivery)

การปลูกถ่าย
ไต

ระบบ
สารสนเทศ
(Information
system and
sharing)

-จานวนผู้ป่วยที่
รอคิวปลูกถ่าย
ไตแต่ละปี
-จานวนผู้ที่ได้รับ
การปลูกถ่ายไต
แต่ละปี
-Graft survival
rate
-Patient
survival rate

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)

-แพทย์
ศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ
อย่างน้อย 2 คน
-แพทย์
ศัลยกรรมหลอด
เลือด (option)
-วิสัญญีแพทย์
อย่างน้อย 2 คน
-อายุรแพทย์โรค
ไต อย่างน้อย 2
คน
-รังสีแพทย์
อย่างน้อย 1 คน
ที่ทา doppler
U/S renal
vascular graft
ได้
-จิตแพทย์อย่าง
น้อย 1 คน
-อายุรแพทย์
ทางเดินอาหาร
อย่างน้อย 1 คน
-พยาบาล
ประสานงานการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
อย่างน้อย 1 คน
-พยาบาล OR

การเงิน
การคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

sputum c/s
-CXR
-มี respirator
-มี vital sign
monitoring
-มียา DDAVP
และ inotropic
drug
-เงิน
-สามารถตรวจ
งบประมาณ เลือดหา CBC,
จากเขตและ BUN, Cr,
เงินบารุงแต่ electrolyte,
ละ รพ.
liver function
-ค่ารักษาจาก test, blood
กองทุนต่างทั้ง gas,
3 กองทุน
coagulogram,
blood group,
HIV, anti-HCV,
HBsAg, VDRL,
ระดับยา CNI
-สามารถตรวจ
urine exam,
urine protein
-Lab hemo,
urine and
sputum c/s
-CXR
-Ecchocardiography
-Cystoscope,
Gastroscope
and
Colonoscope
-CT-angiogram
-Doppler
ultrasound
-มี respirator
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การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

การคัดเลือก
ผู้ป่วยรอรับไต
บริจาคอย่างเป็น
ธรรม

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

๒๙๘
การจัดบริการ
สุขภาพ
(Health
Service
delivery)

ระบบ
สารสนเทศ
(Information
system and
sharing)

กาลังคนด้าน
สุขภาพ
(Health
workforce)

การเงิน
การคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

-พยาบาลวิสญ
ั ญี
-พยาบาล ICU
และ ward

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ
(Leadership
and
Governance)

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

-มี vital sign
monitoring
-มียา inotropic
drug และ IVIG
-ICU
-ห้องแยกโรค
-Kidney
biopsy
-Hemodialysis
unit
-plasmapheresis

ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพืน้ ที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ระบบการรับบริจาคอวัยวะ
มีจานวนผูบ้ ริจาค
อวัยวะจากผูป้ ่วย
สมองตายในแต่ละ
รพ. Donor
เป้าหมาย 38 แห่ง

-จัดตั้งกรรมการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ
-ประชุมวางแผนการทางานตาม
แนวทางคู่มือปฏิบัติงานการรับ
บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
กระทรวงสาธารณสุข
-ดาเนินงานและติดตาม
ประเมินผล

-ตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการ
-ตรวจสอบว่ามีการมอบหมาย
แพทย์ผู้ใดเป็นหัวหน้าศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ
-ตรวจสอบว่ามีพยาบาล
ประสานงานการรับบริจาค
อวัยวะที่มีการกาหนดตัวชัดเจน
-ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
และ สอบถามปัญหา และ
อุปสรรค
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ระบบการรับบริจาคดวงตา

มีผู้ป่วยสมองตาย
ยินยอมบริจาคอวัยวะ
(ไต ตับ หรือ หัวใจ/
ปอด) >1 ราย :
100 hospital
death

มีจานวนผูบ้ ริจาค
ดวงตาจากผู้เสียชีวิต
ในแต่ละ รพ. A และ
S

-ประชุมวางแผนการทางานตาม -ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
แนวทางคู่มือปฏิบัติงานการรับ และ สอบถามปัญหา และ
อุปสรรค
บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
กระทรวงสาธารณสุข
-ดาเนินงานและติดตาม
ประเมินผล

มีผู้เสียชีวิตยินยอม
บริจาคดวงตา >5
ราย : 100 hospital
death
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๒๙๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์สานัก/กอง รพ.ราชวิถี
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ นามสกุล
นพ.สกานต์ บุนนาค

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สานัก/กอง รพ.ราชวิถี

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ

Mobile 080-4531110
e-mail sakarnbunnag@yahoo.com

เป้าหมายจานวน organ donor ใน donor hospital 38 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข
เขต

โรงพยาบาล

Hospital death
ปีงบฯ 2558

เป้า organ donor
(1 donor : 100 hospital death)

1

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (เชียงราย)**

2,040

20

รพ.ลาปาง

1,738

17

รพ.นครพิงค์ (เชียงใหม่)

1,301

13

รวม
2

รพ.พุทธชินราช (พิษณุโลก)**

50
2,109

รวม
3

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)**

21
2,419

รวม
4

24
24

รพ.สระบุร*ี *

1,629

16

รพ.ปทุมธานี

1,193

12

รพ. พระนั่งเกล้า (นนทบุรี)

1,338

13

รพ. นครนายก

591

6

รพ. พระนครศรีอยุธยา

1,498

15

รวม
5

21

62

รพ.ราชบุร*ี *

1,369

14

รพ.เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี)

1,048

10

รพ.พหลพลพยุหเสนา (กาญจนบุร)ี

1,116

11
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๓๐๐
Hospital death
ปีงบฯ 2558

เป้า organ donor
(1 donor : 100 hospital death)

รพ.นครปฐม

1,641

16

รพ.สมุทรสาคร

743

7

เขต

โรงพยาบาล

รวม
6

58

รพ.ชลบุร*ี *

2,458

25

รพ.ระยอง

1,534

15

รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ปราจีนบุรี)

653

7

รพ.พระปกเกล้า (จันทบุรี)

1,361

14

รพ.สมุทรปราการ

1,402

14

รวม
7

75

รพ.ขอนแก่น**

1,403

14

รพ.ร้อยเอ็ด

1,319

13

รพ.มหาสารคาม

783

8

รวม
8

35

รพ.อุดรธานี**

1,656

17

รพ.สกลนคร

1,225

12

รพ.หนองคาย

414

4

รวม
9

33

รพ.มหาราชนครราชสีมา**

5,678

57

รพ.สุรินทร์

1,541

15

รพ.บุรีรมั ย์

1,688

17

รพ.ชัยภูมิ

1,290

13

รวม
10

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)**

102
2,657

รวม
11

รพ.สุราษฎร์ธานี**

27
27

1,330
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13

๓๐๑
Hospital death
ปีงบฯ 2558

เป้า organ donor
(1 donor : 100 hospital death)

รพ.วชิระภูเก็ต

572

6

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

1,522

15

เขต

โรงพยาบาล

รวม
12

รพ.หาดใหญ่ (จ. สงขลา)**

34
1,146

รวม
13

11
11

รพ.ราชวิถี**

1,343

13

รพ.นพรัตนราชธานี

1,108

11

รพ.เลิดสิน

688

7

รวม
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31

๓๐๒
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
Lagging Indicator
เขต
52. จานวนการปลูกถ่ายไตสาเร็จ
การปลูกถ่ายไต หมายถึง การปลูกถ่ายไตทั้งที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิต (deceased donor
kidney transplant) และ ที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ที่มีชีวิต (living donor kidney transplant)
เกณฑ์เป้าหมาย : > 600 ต่อปีในปีงบฯ 2560
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
650
700
800
1000
1300
วัตถุประสงค์
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้น
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลที่ทาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน(โรงพยาบาล
สมาชิกศูนย์รบั บริจาคอวัยวะที่สามารถทาการปลูกถ่ายไต)
แหล่งข้อมูล
ทุกโรงพยาบาลที่ทาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะที่สามารถทาการปลูกถ่ายไต)
รายการข้อมูล 1
A = จานวนการปลูกถ่ายไตสาเร็จ
สูตรคานวณตัวชี้วัด
A
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย
50% ของเกณฑ์เป้าหมาย
75% ของเกณฑ์เป้าหมาย
100% ของเกณฑ์
เป้าหมาย
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย
75% ของเกณฑ์เป้าหมาย
100% ของเกณฑ์
เป้าหมาย
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย
50% ของเกณฑ์เป้าหมาย
75% ของเกณฑ์เป้าหมาย
100% ของเกณฑ์
เป้าหมาย
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย
50% ของเกณฑ์เป้าหมาย
75% ของเกณฑ์เป้าหมาย
100% ของเกณฑ์
เป้าหมาย
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย
50% ของเกณฑ์เป้าหมาย
75% ของเกณฑ์เป้าหมาย
100% ของเกณฑ์
เป้าหมาย
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๓๐๓
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ตามตารางทาย KPI Template
รายงานประจาปีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ราย
551
601
รอสิ้นปี
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.สกานต์ บุนนาค
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3548108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110
โทรสาร : 02-3548146
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
รพ.ราชวิถี
หน่วยงานประมวลผล คณะกรรมการ service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
1. นพ.สกานต์ บุนนาค
รายงานผลการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2354 8108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ : 080 453 1110
ดาเนินงาน
โทรสาร : 0 2354 8146
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com
รพ.ราชวิถี
2. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร : 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์
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๓๐๔
หัวข้อ 2.15 Service Plan สาขาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ(≥ร้อยละ ๖๐)
2) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)(PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1

1. ระบบ ECS
สถานการณ์
การพัฒนารูปแบบระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินให้เกิดเป็น Model Development ที่พึงประสงค์ใน
ประเทศไทยถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญ ซึ่งการบริบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปุวย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ทันเวลา เป็นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบครบวงจร
และจะต้องครอบคลุมทั้งในการดาเนินงานในภาวะ ปกติ และ ภาวะ ภัยพิบัติ ส่วนการประเมินความเสี่ยง และ
การจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติระดับหน่วยบริการ อาเภอ จังหวัด เขต (ECS คุณภาพ) ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2558 ได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการเตรียม ความพร้อม จัดทาแผนรองรับภัยพิบัติ ก่อนเกิด
ระหว่างเกิด และ หลังเกิดภัย ทั้งนี้ ระบบการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินถือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนรองรับพิบัติ
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในส่วนของ
ภัยพิบัติ จึงได้กาหนดให้ใช้แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทั้ง 12 องค์ประกอบ
ตามแบบฟอร์มการประเมิน Hospital Based Emergency Care System เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวม ของ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ระบบ ECS เป็ น พื้ น ฐานของสถานพยาบาลแต่ ล ะระดั บ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
เปรียบเทียบกับปีถัดไป และหลังจากนั้นจึงเลือกเน้นเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS คุณภาพ จากการประเมินด้านการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการรองรั บภาวะฉุกเฉินหมู่
และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management) เป็นหัวข้อหลักเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อการ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ (out put) โดยการประเมินสามารถทาได้ทั้งจาก
โรงพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง (Internal survey) และจากองค์กร หรือผู้นิเทศจากภายนอก (External
survey)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
ร้อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency
Care System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรการสาคัญ
1. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาระบบ ECS โดย รับอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ICS /HOPE /MERT/Mini MERT/CLS
เครือข่าย ECS เป็นต้น
2. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ทาการประเมินตนเอง (Internal Assessment) และประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอก(External Assessment) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และดาเนินการตามแนวทางพัฒนา ECS
คุณภาพที่มุ่งเน้น ปี 60 (ร้อยละ 60 ของ โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ)
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๓๐๕
3. มีแผนรองรับ “ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” สาหรับ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
4. มีการฝึกซ้อมตามแผนฯ /ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุที่เชื่อมกับ ER คุณภาพ
มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามกากับ วางแผน และบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบ
ICS/PHER/PHEOC ภายในจังหวัด/เขต/กระทรวง/ ตลอดจนกับระบบของประเทศ
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการสุขภาพ

ระบบสารสนเทศ

(Health Service
delivery)

(Information
system and
sharing)
มีการจัดตั้ง
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้
ติดตามกากับ
วางแผน
และบูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบ
ICS/PHER/PHEOC
ภายในจังหวัด/เขต/
กระทรวง/ ตลอดจน
กับระบบของ
ประเทศ

การพัฒนาความสามารถ
ในการรองรับ“ภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ” ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล
(Disaster
Management) ได้แก่
- การพัฒนา ECS
คุณภาพ
- การเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาลในการ
รองรับภาวะภัยพิบัติ
(HOPE : Hospital
preparedness for
Emergencies :
Disaster)
- การเตรียมบุคลากรใน
การรองรับด้านการแพทย์
ฉุกเฉินในภาวะปกติและ
ภาวะ“ภัยสุขภาพด้าน
ต่างๆ” (เช่น MERT
/Mini MERT)
- Disaster
Management
- คณะกรรมการฯระดับ
หน่วยบริการ จังหวัด เขต
- มีแผนรองรับ“ภัย
สุขภาพด้านต่างๆ” และมี
การฝึกซ้อมตามแผนฯ

กาลังคนด้าน
สุขภาพ (Health
workforce)

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน
และ เทคโนโลยี

การอภิบาลระบบ
สุขภาพ (Leadership
and Governance)

(Community
participation)

- อบรมหลักสูตรการ
กู้ชีพแบบองค์รวม
CLS :
Comprehensive
Life Support)
ให้กับบุคลากร
แพทย์
- การอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
(เช่น MERT/Mini
MERTฯลฯ )

ระดับ จังหวัด/เขต/
ประเทศ ให้การสนับ
สนับงบประมาณในการ
เตรียมความพร้อมการ
พัฒนาศักยภาพ ให้กับ
หน่วยงานและบุคลากร
เพื่อรองรับ“ภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ”

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องมือ เวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบ ECS
ทั้ง Trauma &
Emergency และ
Non-Trauma

- ส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลในการ
เตรียมความพร้อม
รองรับภัย“ภัย
สุขภาพด้านต่างๆ”
- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขตสุขภาพ
และเครือข่าย
- มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
สู่ผู้บริหาร

บูรณาการในการ
เตรียมความพร้อม
รองรับ“ภัย
สุขภาพด้าน
ต่างๆ” ร่วมกับ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การมีส่วนร่วม

๓๐๖
ประเด็นการตรวจราชการ
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนา ECS คุณภาพ
ร้อยละ 60 ของจานวน
โรงพยาบาลระดับ F2
ขึ้นไป ที่มีการพัฒนา
คุณภาพ Emergency
Care System จนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

1. พัฒนาโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้นไป ให้สามารถทาการ
ประเมินตนเอง (Internal
Assessment) และประเมิน
โดยหน่วยงานภายนอก
(External Assessment)
1.1.ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน/การใช้เครื่องมือ
ให้กับ 77 จว.
1.2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ในการใช้เครื่องมือประเมินฯ

ติดตามการใช้เครื่องมือประเมินตนเอง - จานวนโรงพยาบาล
ประเมินตนเอง (Internal
ระดับ F2 ขึ้นไปที่มี
Assessment) และประเมินโดย
การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานภายนอก (External
Emergency Care
Assessment)
System จนผ่าน
รอบที่ 1 : ในประเด็น
เกณฑ์การประเมิน
- คะแนนรวม
ประเมินมากกว่าร้อย
- จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ละ 40
- จุดเน้นคือ องค์ประกอบที่ 4
- มีผลการวิเคราะห์
รอบที่ 2 : ในประเด็น
สังเคราะห์ และ Action
- คะแนนรวม
plan เพื่อการพัฒนา
- จุดอ่อน และ Action plan ที่ต้อง
ECS คุณภาพ ตามที่
แก้ไขมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 แผน
มุ่งเน้น
- องค์ประกอบ 4 ที่ต้องเน้นการ
พัฒนา
2. การพัฒนาบุคลากรทาง
นิเทศงานภายในเขตสุขภาพและ
1. แผนการบริหาร
การแพทย์และสาธารณสุขให้ เครือข่ายเพื่อติดตามการการพัฒนา
จัดการ และการ
มีความเข้าใจและมีความ
ระบบ ECS ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
เตรียมความพร้อม
พร้อมในการดาเนินการเพื่อ
รองรับ“ภัยสุขภาพ
พัฒนาระบบ ECS โดย รับ
ด้านต่างๆ”รพ.ระดับ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
F2 ขึ้นไป
ICS /HOPE /MERT/Mini
2. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
MERT/CLS เครือข่าย ECS
การติดตามกากับ
เป็นต้น
วางแผน และบูรณา
3. มีการจัดทาแผนรองรับ
การเชื่อมโยงกับระบบ
“ภัยสุขภาพด้านต่างๆ”
ICS/PHER/PHEOC
สาหรับ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
ภายในจังหวัด/เขต/
4. มีการฝึกซ้อมตามแผนฯ /
กระทรวง/ ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภาพของ
กับระบบของประเทศ
หน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุที่
ที่อย่างเป็นระบบ
เชื่อมกับ ER คุณภาพ
5. มีการจัดตั้งและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
กากับ วางแผน และบูรณา
การเชื่อมโยงกับระบบ
ICS/PHER/PHEOC ภายใน
จังหวัด/เขต/กระทรวง/
ตลอดจนกับระบบของ
ประเทศ
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รายละเอียดตัวชี้วัด

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
13. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Leading Indicator
เขต
22.ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ปลัดเน้นหนัก
ปี 60)
ECS : Emergency Care System ( ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน )
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัย
สุขภาพด้านต่างๆประกอบด้วย การป้องกันก่อนเกิด (prevention) การดูแล ณ จุด
เกิดเหตุ (pre hospital care)ต่อเนื่องถึง การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER ) การดูแล
รักษาใน โรงพยาบาล (In hospital care) การดูแลเฉพาะทาง (Definitive care)
การส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) รวมถึง การจัดระบบบริบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualties Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัย
พิบัติ ของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Disaster preparedness & Hospital
preparedness for Emergency) การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินหมู่
การพัฒนาตัวชี้วัด ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาล โดยทั่วไปจะเน้นวัด ใน 3 ส่วน
คือ
มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อานวยการและทีม
บริหาร เกี่ยวกับ
นโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคาร
สถานที่
บุคลากร ระบบการให้คาปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล
มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ด้ า นผู้ รั บ บริ ก ารคื อ เน้ น ในด้ า นผลลั พ ธ์ จ ากการเข้ า รั บ บริ ก าร
รักษาพยาบาล
(อ้ า งอิ ง นิ ย าม จากแนวทางการพั ฒ นาสู่ ม าตรฐานด้ า นการรั ก ษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ จัดทาโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวช
ศาสตร์ ฉุกเฉิน แห่ งประเทศไทย) นอกจากนี้ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับการเตรียมความ
พร้อมของโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในส่วนของภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ จึงได้กาหนดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS
คุณภาพ จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยใช้แบบ
ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based
Emergency Care System) ทั้ง 12 องค์ประกอบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
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และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา ECS คุณภาพ (out put) และหลังจากนั้น
จึงเลือกดึงข้อมูลในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของตัวชี้วัดในแต่ละปีไปใช้เป็น
ลาดับต่อไป โดยการประเมินสามารถทาได้ทั้งจากโรงพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง
( Internal survey) และจากองค์กร หรือ ผู้นิเทศจากภายนอก (External survey)
เป้าหมาย

ร้อยละ 60 ของจานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนา
คุณภาพ Emergency Care System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ
และ ภาวะภัยพิบัติ
ในปีแรกนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน โดยในเบื้องต้น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ในแต่
ละจังหวัด สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และจัดทาแผนรองรับภัยพิบัตินั้นๆ
พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่มีความพร้อม ทั้งในภาวะปกติ และ
ภาวะภัยพิบัติรายงานให้ จังหวัด / เขตบริการสุขภาพ และ กระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ ตามลาดับ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป
เก็บข้อมูลการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป
ในภาพรวม ทั้ง 12 องค์ประกอบ และเลือกองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management)
เป็ น หั ว ข้ อ หลั ก เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ผ ล และสรุ ป เป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ (out put) นาไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ รวบรวมโดยกลุ่ม/ฝ่าย ที่รับ
ผิดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

1) จากข้อมูลจากการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (Internal survey)
2) จากข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดงานด้านสาธารณภัย และการแพทย์ฉุกเฉินที่
ได้รับมอบหมายจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
A = จานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพในการ
รองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40 )
B = จานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ทั้งหมด ใน จังหวัด/ เขตสุขภาพ ที่มีการประเมิน
ตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
(A/B) X 100
ประเมินติดตามทุก 12 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ
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เกณฑ์การประเมิน : จานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 )
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
1. กลไก ECS
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและ รพ.ที่
ได้รับการจัดตั้ง
พร้อมกาหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ชัดเจน
2. คู่มือหลักเกณฑ์
ได้รับการจัดทา
เรียบร้อย พร้อมกับ
การชี้แจงแนว
ทางการพัฒนา ECS
คุณภาพในทุกระดับ
วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
3. บุคลากรทุกระดับ ทีม
สนับสนุน ECS คุณภาพ
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร ICS/HOPE/
MERT/Mini MERT/CLS
4 เครือข่าย ECS
ทุกภาคส่วนมีการ
ประเมิน วิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
ดาเนินการตามแนวทาง
พัฒนา ECS คุณภาพที่
มุ่งเน้น ปี 60

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
5. รพ.หน่วยงาน
6. ให้มีการจัดตั้ง
จังหวัด เขต และ
และพัฒนาระบบ
กระทรวง แต่ละแห่งมี ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
แผนรองรับ
กากับ วางแผน
“ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” และบูรณาการเชื่อมโยง
และมีการฝึกซ้อมตาม กับระบบ ICS/PHER/
แผนฯ ตลอดจน
PHEOC ภายในจังหวัด/
ประเมินประสิทธิภาพ เขต/กระทรวง/ ตลอด
ของหน่วยงาน ณ จุด
จนกับระบบของประเทศ
เกิดเหตุที่เชื่อมกับ ER 7. ร้อยละ 60 ของ
คุณภาพ อย่างไร้
โรงพยาบาลระดับ F2
รอยต่อและมี
ขึ้นไปที่มีระบบ ECS
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ
ขั้นตอนที่ 1. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อทาหน้าที่
1.1 ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้ง 12
องค์ประกอบ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล (Hospital Based Emergency Care System) ในภาพรวม ไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง มาวิเคราะห์ผลตอบค่าตัวชี้วัด
1.2 นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป เฉพาะในองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการ
รองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management) มา
สรุปเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (out put) นาไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ
1.3 นาข้อมูลจากข้อ 1.1 - 1.2 มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
นาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารของโรงพยาบาล และ สสจ. เพื่อนาไป
ประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด นาเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานประมวลผลและจัดทา
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.1 สนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับ A (รพศ./ รพท.) ส่งบุคลากรทางการแพทย์
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับภาวะภัย
สุขภาพด้านต่างๆ(Hospital preparedness for Emergency : HOPE) ของกระทรวง
สาธารณสุข
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เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

2.2 สนับสนุนให้โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปจัดทาแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ สาหรับโรงพยาบาล
2.3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีม MERT, Mini MERT, MCATT และ SRRT ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรองรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ
3. เขตสุขภาพ /สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการซ้อมแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ และสรุปผลการดาเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based
Emergency Care System) ของกรมการแพทย์ ( มีการพัฒนาและทดสอบร่วมกับ
ทีม ECS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
N/A
N/A
N/A
1.พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการ
แพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0 2590 6288 โทรศัพท์มือถือ : 081 842 4148
โทรสาร : 0 2591 8276
E-mail : ieip.dms@gmail.com,
2. น.พ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ที่ทางาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886
โทรสาร : 035-242182
E-mail : rattapong.b@gmail.com
3. น.พ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ มือถือ 086 141 4769
4. น.พ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ราชวิถี
โทรศัพท์มือถือ : 081 640 0614
5. น.พ.สัจจะ ชลิตาภรณ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี
โทรศัพท์มือถือ : 095 925 4656 Email: tsenjoyme@gmail.com
6. น.พ.เกษมสุข โยธาสมุทร
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
โทรศัพท์มือถือ : 083 803 3310 k.yothasamutr@gmail.com
7. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์มือถือ : 085 488 1669 Email: thunjira.t@niems.go.th
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๓๑๑
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
โทรศัพท์มือถือ : 081 255 4711 Email: dr_nok@yahoo.com
2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์
รองผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
โทรศัพท์มือถือ : 081 660 6069 Email: soontornchin@gmail.com
3. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการ
แพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com ,
ieip.dms@gmail.com
4. นางนริศรา แย้มทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

5. นางพรทิพย์ บุนนาค นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
โทรศัพท์มือถือ : 081 924 1771 Email: pherex099@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com ,
ieip.dms@gmail.com
2. นางนริศรา แย้มทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com
3. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์
รองผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
โทรศัพท์มือถือ : 081 660 6069 Email: soontornchin@gmail.com
4. นายโสรัจจะ ชูแสง
หัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์มือถือ : 081 827 1669 Email: sorajja.c@niems.go.th

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com,
ieip.dms@gmai.com
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2. นางนริศรา แย้มทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

3. น.พ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ที่ทางาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886
โทรสาร : 035-242182
E-mail : rattapong.b@gmail.com
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2. ระบบ ER คุณภาพ
สถานการณ์
การรักษาพยาบาล (Emergency care) เป็นองค์ประกอบด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล หมายถึง ความสามารถของห้องฉุกเฉินที่ให้บริการต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่
1) Triage 2) Resuscitation 3) Stabilization 4) การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) และ
5) Definitive Care ในโรงพยาบาล
การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) หมายถึง การจัดระบบบริการจาเพาะบางภาวะที่
ให้การดูแลรักษาด่วนตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา (หากเลยกาหนดนั้นไปแล้วอาจทาให้
ผลการรักษาลดลง) เช่น Stroke Fast Track, AMI Fast Track เป็นต้น
การวัด Productivity จากการเข้ารับบริการด่วนพิเศษ (Special Track) ของ fast track ต่างๆ
ที่ผ่านเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เป็นแนวทางหนึ่งของการวัดผลลัพธ์ (out come) ER คุณภาพ โดยวัดคุณภาพ
จากข้อมูลผู้ปุวยหนักที่ได้รับการดูแลจาก door to EKG และ door to SK ใน รพ.ทุกระดับ
ในปี พ.ศ. 2560 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ER คุณ ภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น ไป
ได้กาหนดให้มีการวัดผลลัพธ์ (out come) การจัดบริการด่วน Fast Track โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน
ในผู้ปุวยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล (OHCA : out-of-hospital cardiac arrest) ที่
ได้รับการฟื้นคืนชีพจนผู้ปุวยรู้สึกตัวและมีสัญญาณชีพคืนมา ( ROSC : Return of Spontaneous
Circulation) เพื่อพัฒนาระบบรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย
รวบรวมข้อมูล CPR ผู้ปุวยที่มีภาวะ OHCA จนเกิดการฟื้นคืนชีพจนผู้ปุวยรู้ สึกตัวและมีสัญญาณชีพคืนมา
ROSC เพื่อนาไปสู่การพัฒนา ER ใน โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้มีคุณภาพ คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการ
รอดชีวิตของผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีมากขึ้น ภาวะทุพพลภาพภายหลังจากรอดชีวิต
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีจานวนลดลง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
มาตรการสาคัญ
1. การเข้าถึงระบบการดูแลผู้ปุวย (Pre-hospital care system)
2. การเข้าถึงระบบ Definitive care
3. การดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการอย่างครบถ้วน ในโรงพยาบาล เช่น Hemo dialysis CCU ,
ICU , Burn unit , ห้องผ่าตัด เป็นต้น
4. การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System)
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล OHCA ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจา
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๓๑๔
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการ
สุขภาพ
(Health Service
delivery)

1.การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่องถึงการ
ดูแล ณ ห้อง
ฉุกเฉิน (ER )
(Pre-hospital
care system)
2.การเข้าถึงระบบ
Definitive care
3.การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การดูแลรักษา
ผู้ปุวยตาม
หลักการอย่าง
ครบถ้วนใน
โรงพยาบาล เช่น
Hemo dialysis
CCU , ICU ,
Burn unit ,
ห้องผ่าตัด เป็น
ต้น
4.การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ (Inter
hospital care/
Referral
System)

ระบบสารสนเทศ
(Information
system and
sharing)

มีการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
OHCA ที่บูรณา
การกับฐานข้อมูลที่
ใช้อยู่ประจาใน
โรงพยาบาล

กาลังคนด้าน
สุขภาพ (Health
workforce)

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน
และ เทคโนโลยี

- อบรมหลักสูตร
ต่างๆ เช่น
หลักสูตรระยะ
สั้นต่างๆ
หลักสูตรการกู้
ชีพแบบองค์รวม
CLS :
Comprehensiv
e Life
Support) ฯลฯ
ให้กับบุคลากร
แพทย์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ส่งผลให้อัตรา
การรอดชีวิตของ
ผู้ปุวยที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาล
มีมากขึ้น และ
ภาวะทุพพลภาพ
ภายหลังจากรอด
ชีวิตจากภาวะ
หัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาล
มีจานวนลดลง

ระดับ จังหวัด/
เขต/ประเทศ ให้
การสนับสนับ
งบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพ
และระบบการ

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องมือ
เวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบ ECS
ทั้ง Trauma &
Emergency และ
Non-Trauma

ดูแลผู้ปุวย (Prehospital และ
in hospital
care system)
รวมถึง การ
พัฒนาระบบการ
ส่งต่อ ให้กับ
หน่วยงานและ
บุคลากร

การอภิบาลระบบ
สุขภาพ
(Leadership and
Governance)
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบาย
การพัฒนา
ศักยภาพ และ
ระบบการดูแล

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

บูรณาการในการ
การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ ร่วมกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่

ผู้ปุวย( Prehospital และ
in hospital
care system)
ให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรใน
โรงพยาบาล
- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขตสุขภาพ
และเครือข่าย
- มีการวิเคราะห์
ปัจจัยความสาเร็จ
ความล้มเหลว
ตลอดจน ความ
พร้อมของทีม และ
Special track
เพื่อนาไปสู่การ
วางแผน/พัฒนา ER
คุณภาพ เพิ่มการ
ฟื้นคืนชีพของ
ผู้ปุวย OHCA
- มีมาตรการต่างๆ

เช่น การปูองกัน
การแจ้งเหตุ และ
Response time

ประเด็นการตรวจราชการ
เปูาหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มีระบบนิเทศงานภายในเขต
สุขภาพ และเครือข่าย
เกี่ยวกับ
1. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

1. จานวนโรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพตามที่
กาหนดไว้

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การพัฒนา ER คุณภาพ
ร้อยละของ ER
คุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ
F2 ขึ้นไป

1. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล OHCA ที่บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจาใน
โรงพยาบาล
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๓๑๕
เปูาหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
2. มีมาตรการต่างๆ เช่น การ
ปูองกัน การแจ้งเหตุ และ
Response time
3. มีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวย ต่อเนื่องถึงการดูแล ณ
ห้องฉุกเฉิน (ER ) (Prehospital care system) การ
เข้าถึงระบบ Definitive care
จนถึงระบบการส่งต่อ (Inter
hospital care/ Referral
System)
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการ
อย่างครบถ้วนในโรงพยาบาล
เช่น Hemo dialysis CCU ,
ICU , Burn unit , ห้องผ่าตัด
เป็นต้น
5. มีการพัฒนาบุคลากรแพทย์
ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการ
กู้ชีพแบบองค์รวม CLS :
Comprehensive Life
Support) เป็นต้น

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิเคราะห์ผล ปัจจัย
2. มีแผน และ แนวทางการ
ความสาเร็จ ความล้มเหลว
พัฒนา ER คุณภาพ เพื่อ
ตลอดจน ความพร้อมของทีม เพิม่ การฟื้นคืนชีพของผู้ปุวย
และ Special track เพื่อ
OHCA
นาไปสู่การวางแผน/พัฒนา
ER คุณภาพ ได้แก่
- OHCA และ ROSC
- Survival to Hospital
Admission
- Survival to Refer
2.การพัฒนาระบบฯ และ
บุคลากร เพื่อการพัฒนา
และวางแผน
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๓๑๖
รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Leading Indicator
เขต
54. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
การพัฒนาตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาล โดยทั่วไปจะเน้นประเมินใน 3 ส่วน คือ
มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อานวยการและทีมบริหาร
เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่
บุคลากร ระบบการให้คาปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล
มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ จัดทาโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย) และ สถาบันรับรองคุณภาพฯ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาล
การรักษาพยาบาล (Emergency care) เป็นองค์ประกอบด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล หมายถึง ความสามารถของห้องฉุกเฉินที่ให้บริการต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน ใน
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ 1) Triage 2) Resuscitation 3) Stabilization 4) การจัดบริการ
ด่วนพิเศษ (Special Track) และ 5) Definitive Care ในโรงพยาบาล
การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) หมายถึง การจัดระบบบริการจาเพาะบางภาวะที่
ให้การดูแลรักษาด่วนตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา (หากเลยกาหนดนั้น
ไปแล้วอาจทาให้ผลการรักษาลดลง) เช่น Stroke Fast Track, AMI Fast Track เป็นต้น
การวัด Productivity จากการเข้ารับบริการด่วนพิเศษ (Special Track) ของ fast track
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เป็นแนวทางหนึ่งของการวัดผลลัพธ์ (out come) ER
คุณภาพ โดยวัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ปุวยหนักที่ได้รับการดูแลจาก door to EKG และ
door to SK ใน รพ.ทุกระดับ
ในปี พ.ศ. 2560 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
ได้กาหนดให้มีการวัดผลลัพธ์ (out come) การจัดบริการด่วน Fast Track โดยเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง 3 เดือน ในผู้ปุวยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล (OHCA :
out-of-hospital cardiac arrest) ทีไ่ ด้รับการฟื้นคืนชีพจนผู้ปุวยรูส้ ึกตัวและมีสัญญาณชีพ
คืนมา ( ROSC : Return of Spontaneous Circulation) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา ER ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้มคี ุณภาพ คาดว่าจะส่งผลให้อตั ราการรอดชีวิตของผู้ปุวย
ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีมากขึ้น ภาวะทุพพลภาพภายหลังจากรอดชีวิตจาก
ภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีจานวนลดลง
คานิยาม
1) OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest (ผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
นอกโรงพยาบาล) วินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่นักกู้ชีพขึ้นไป
(ได้แก่ อาสากู้ชีพ เวชกรฉุกเฉิน พยาบาล แพทย์ เป็นต้น)
2) ROSC : Return of Spontaneous Circulation (ภาวะที่ได้รบั การฟื้นคืนชีพ จน
ผู้ปุวยรูส้ ึกตัวและมีสัญญาณชีพคืนมา
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๓๑๗
เกณฑ์เป้าหมาย : จานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพตามที่กาหนดไว้
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับผู้ปุวยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลจาก
1) ER หรือ Trauma and Emergency Administration Unit ( TEA unit) ของ
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป เก็บข้อมูล Data ของ OHCA โดยใช้แบบฟอร์มของ
กรมการแพทย์ตามประเด็นที่กาหนด
2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รวบรวมแบบฟอร์มข้อมูลในภาพรวมของ
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในระดับจังหวัด
3) สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ รวบรวมข้อมูลและประเมินผลในภาพรวม
ระดับเขต และประเทศ
แหล่งข้อมูล
จากข้อมูล OHCA และ ROSC ของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ระยะ 3 เดือน ย้อนหลัง)
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
รายการข้อมูล 2
B = จานวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ทั้งหมดในจังหวัด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
1) ติดตามเก็บข้อมูล OHCA และ ROSC ในไตรมาส 3
2) ประเมินติดตาม ในไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-

ติดตามการเนินงาน

-

ร้อยละ 25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ติดตามการเนินงาน

-

ร้อยละ 50

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ติดตามการเนินงาน

-

ร้อยละ 60

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ติดตามการเนินงาน

-

ร้อยละ 70

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ติดตามการเนินงาน

-

ร้อยละ 80

ปี 2561:

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:
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๓๑๘
วิธีการประเมินผล :

วิธีการประเมินผล :
ขั้นตอน 1. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล
ขั้นตอน 2. คณะกรรมการกาหนดระบบการจัดเก็บข้อมูล และ ผูร้ บั ผิดชอบ จาก ER หรือ
Trauma and Emergency Administration Unit ( TEA unit) ของโรงพยาบาล เพื่อทาหน้าที่
เก็บข้อมูลของโรงพยาบาล โดยเก็บข้อมูลในเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 (เก็บข้อมูลย้อนหลังของ
3 เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กรมการแพทย์กาหนดให้ ในข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
ระดับ รพ.ที่เก็บ
1)
2)
3)
4)

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ข้อมูล OHCA
ข้อมูล ROSC
ข้อมูล Survival to hospital Admission
ข้อมูล Survival to Refer

รพ. ระดับ F2 ขึ้นไป
รพ. ระดับ F2 ขึ้นไป
เฉพาะ รพ. ระดับ A , S
เฉพาะ รพ. ระดับ F2 ,M1, M2

ขั้นตอน 3. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ส่งข้อมูลให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดส่งให้กับ สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อทาหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและประเมินผล ร้อยละของ ER คุณภาพ เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาพรวม
ระดับเขต และประเทศ เป็นลาดับต่อไป
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest สาหรับโรงพยาบาล จัดทาโดย
กรมการแพทย์
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
NA
ร้อยละ
NA
NA
NA
1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286
โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com
2. น.พ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ที่ทางาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886
โทรสาร : 035-242182
E-mail : rattapong.b@gmail.com
3. น.พ.พัฒธพงษ์ ประภาสันติกลุ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์มือถือ : 081-9370567
โทรสาร : 035-511738
E-mail : opps12345@yahoo.com
4. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท์มือถือ : 081 640 0614
5. น.พ.สัจจะ ชลิตาภรณ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โทรศัพท์มือถือ : .095 925 4656 Email: tsenjoyme@gmail.com
6. น.พ.เกษมสุข โยธาสมุทร
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
โทรศัพท์มอื ถือ : 083 803 3310
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๓๑๙
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)

1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com
2. นางนริศรา แย้มทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com
2. นางนริศรา แย้มทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com
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๓๒๐

3. ระบบ Trauma
สถานการณ์
การเสีย ชีวิ ต จากการบาดเจ็ บ ขึ้น กับ กลไกของ ความรุนแรงที่ เกิด อาจพบการเสี ย ชีวิ ต ตั้ง แต่ ก่อนถึง
โรงพยาบาลระหว่างนาส่งโรงพยาบาล หรือ เมื่อถึง โรงพยาบาลแล้ว จากข้อมูลที่เคยรวบรวม ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูล
ของผู้ปุวยที่มารับรักษาในโรงพยาบาล
การเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บ ที่มี Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 หมายถึง การ
เสียชีวิตของผู้ปุวยบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งมีการคานวณ ค่า Probability of survival (Ps) ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75
(เอกสารแนบนิยาม Multiple injuries)
อย่างไรก็ตาม เพื่อลด ความสูญเสีย การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ กรณีที่ผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาล ผู้ปุวย
ฉุกเฉินวิกฤติจากการบาดเจ็บ ได้รับบริการการแพทย์ อย่าง รวดเร็ว ทั่วถึง และ ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome)
ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75
มาตรการสาคัญ
พัฒนา รพ.M1 / จว./เขต :
5. การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma & Emergency Admin Unit)
6. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บ (Pre-hospital care system/ Definitive care รวมถึง การ
ดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการอย่างครบถ้วน ในโรงพยาบาล เช่น Hemo dialysis CCU , ICU , Burn
unit , ห้องผ่าตัด ฯลฯ และ Inter hospital care / Referral System)
7. การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System)
8. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล IS ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจา
9. การทบทวน Review & conference เพื่อนาสู่การปูองกัน และ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+
การจัดบริการ
สุขภาพ
(Health Service
delivery)

ระบบสารสนเทศ
(Information
system and
sharing)

กาลังคนด้านสุขภาพ
(Health workforce)

5. การพัฒนาการ 1. การพัฒนาระบบ 1. หลักสูตร Trauma
ศูนย์บริหาร
การจัดเก็บ
Nurse Coจัดการ
ข้อมูล IS ที่
ordinator
อุบัติเหตุและ
บูรณาการกับ
/Emergency
ฉุกเฉิน (TEA
ฐานข้อมูลที่ใช้
Nurse/Nurse
Unit)
อยู่ประจาใน
practitioner เพื่อ
6. การพัฒนา
โรงพยาบาล
เพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพการ
2. การใช้โปรแกรม
ในการปฏิบตั ิ
ดูแลผู้ปุวย
IS WIN
หน้าที่ในการ
บาดเจ็บ
พัฒนาการ TEA
7. การพัฒนา
Unit เช่น การ
ระบบการส่ง
ทบทวน Review
ต่อ
& conference
เพื่อนาสู่การ

การเงินการคลัง
สาธารณสุข
(Financing)

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน
และ เทคโนโลยี

ระดับ จังหวัด/เขต/
ประเทศ ให้การสนับ
สนับงบประมาณใน
การ
1. พัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์บริหาร
จัดการอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน (TEA Unit)
2.การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ และ การ
พัฒนาระบบการส่ง
ต่อ

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องมือ เวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา
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การอภิบาลระบบ
สุขภาพ
(Leadership and
Governance)

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นโยบายการ
พัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์บริหาร
- ศูนย์บริหารจัดการ
จัดการอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และฉุกเฉิน
(TEA Unit)
(TEA Unit)
และ การพัฒนา
- การพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการ
การดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บ ดูแลผู้ปุวย
และ การพัฒนาระบบ
บาดเจ็บ และ
การส่งต่อ
การพัฒนา
ระบบการส่งต่อ

การมีส่วนร่วม
(Community
participation)

บูรณาการในการ
การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
IS จากโปรแกรม
IS WIN ที่บูรณา
การกับ
ฐานข้อมูลที่ใช้
อยู่ประจาใน
โรงพยาบาล

๓๒๑
ปูองกัน และ ลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ได้แก่ EP/
Gen surg. / Neuro
surg. /พยาบาล
เฉพาะทาง เป็นต้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้กับ
บุคลากรแพทย์

- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขต
สุขภาพและ
เครือข่าย
- มีข้อเสนอเชิง
นโยบายสู่
ผู้บริหาร

ประเด็นการตรวจราชการ
เปูาหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (TEA Unit)
ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่ 1. หลักสูตร Trauma Nurse
มีระบบนิเทศงานภายในเขต
มี TEA Unit และบุคลากร ที่
Co-ordinator /Emergency
สุขภาพและเครือข่าย
รับเข้ารักษาภายใน
สามารถ Function ได้ นาสู่
Nurse/Nurse
practitioner
เพื
อ
่
โรงพยาบาลทุกราย ที่มี
การปูองกัน และ ลดปัจจัย
เพิ
ม
่
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพในการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ค่า Ps score มากกว่า
หน้
า
ที
ใ
่
นการพั
ฒ
นาการ
TEA
หรือเท่ากับ 0.75
Unit เช่น การทบทวน Review &
conference เพื่อนาสู่การปูองกัน
และ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล IS
ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่
ประจาในโรงพยาบาล การใช้
โปรแกรม IS WIN
8. ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่ 1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย มีระบบนิเทศงานภายในเขต
บุคลากรทางการแพทย์ มี
บาดเจ็บ และ การพัฒนาระบบ
สุขภาพและเครือข่าย
รับเข้ารักษาภายใน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การส่งต่อ
โรงพยาบาลทุกราย ที่มี
เพื่อปูองกัน และ ลดปัจจัย
2.
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากรให้
ม
ค
ี
วามรู
้
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ค่า Ps score มากกว่า
เชี
ย
่
วชาญเฉพาะทาง
ได้
แ
ก่
EP/
หรือเท่ากับ 0.75 และ
Gen surg. / Neuro surg. /
เสียชีวิต
พยาบาลเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
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๓๒๒
รายละเอียดตัวชี้วัด

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
Lagging Indicator
ประเทศ
56. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
การเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ ขึ้นกับกลไกของ ความรุนแรงที่เกิด อาจพบการเสียชีวิต
ตั้งแต่ ก่อนถึงโรงพยาบาลระหว่างนาส่งโรงพยาบาล หรือ เมื่อถึง โรงพยาบาลแล้ว
จากข้อมูลที่เคยรวบรวม ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับรักษาในโรงพยาบาล
การเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บ ที่มี Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75
หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งมีการคานวณ ค่า Probability of
survival (Ps) ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 (เอกสารแนบนิยาม Multiple injuries)
อย่างไรก็ตาม เพื่อลด ความสูญเสีย การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ กรณีที่ผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากการบาดเจ็บ ได้รับบริการการแพทย์ อย่าง รวดเร็ว
ทั่วถึง และ ปลอดภัย

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

1. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ของกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาภายใน
โรงพยาบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75
โปรแกรม IS WIN
ฐานข้อมูล IS
A = จานวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ
0.75 และเสียชีวิต
B = จานวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75
(A/B) x 100
ประเมินติดตาม ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตบริการสุขภาพ
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๓๒๓
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
น้อยกว่า ร้อยละ 1

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ผู้บริหาร รพ.ระดับ M1 ขึ้นไป สนับสนุนการทีม Trauma admin unit สามารถ
Function
2. สสจ.สนับสนุนการพัฒนา Trauma & Emergency Administrative Unit ใน
โรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไปให้ สามารถ function ได้ และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวมของจังหวัดที่ถูกรายงานหรือนาเสนอข้อมูลที่ถูก Key (จากโปรแกรม IS
win) โดย Trauma admin unit ของโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไป โดยเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง 3 เดือน
Guide line การจัดตั้ง Trauma admin unit จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยกรมการแพทย์
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
........
.........
................
..............
................
1. น.พ.สมประสงค์ ทองมีสี
โรงพยาบาลชลบุรี
โทรศัพท์ที่ทางาน : 038-931000 โทรศัพท์มือถือ : 080-4341143
โทรสาร : 038-931100
E-mail : tongmeesee@gmail.com
2. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com
ieip.dms@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๒๔
3. นพ.พัฒธพงษ์ ประภาสันติกุล นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
4. น.พ. ศานิตย์ นาวิกบุตร
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-3539713 โทรศัพท์มือถือ : 086-4028863
โทรสาร : 02-3539756
E-mail : navikting@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา 1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
กรมการแพทย์
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com
ieip.dms@gmail.com
2. นางแพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906275,6279 โทรศัพท์มือถือ 089-4484748
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : pairjit@yahoo.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
กรมการแพทย์
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : mertthailand@gmail.com
ieip.dms@gmail.com,
2. นางแพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906275,6279 โทรศัพท์มือถือ 089-4484748
โทรสาร : 02-5918276
E-mail : pairjit@yahoo.com
3. น.พ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ
รองผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334
โทรสาร 02-9659851
E-mail : pattarawin@gmail.com
4. นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499
โทรสาร 02-5918279
E-mail : moeva_dms@yahoo.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๒๕
หัวข้อ 2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และ Reaccredit
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สาหรับสถานพยาบาล
Leading Indicator
เขต
58.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
HA ขั้น 3
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิตจานวน 167 แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 780 แห่ง ตาม
ทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลสานักบริหารการสาธารณสุข
ณ 15 มกราคม 2559)
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น
ดังนี้
- HA ขั้น 1หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามาทบทวน
เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง
- HA ขั้ น 2 หมายถึ ง โรงพยาบาลมี ก ารประกั น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ วิ เ คราะห์ เ ป้ า หมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทั้งหมด ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย 1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)www.ha.or.th /สาหรับ
ประชาชน/โรงพยาลที่ได้รับการรับรอง
แหล่งข้อมูล
จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)www.ha.or.th /สาหรับ
ประชาชน/โรงพยาลที่ได้รับการรับรอง
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรคและ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๒๖
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด

B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จานวน 167 แห่ง
C = จานวนโรงพยาบาลชุมชนที่มผี ลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit
D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จานวน 780 แห่ง
ตามทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลสานักบริหารการสาธารณสุข ณ 15 มกราคม
2559)
1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

แนวทางการประเมิน : ผลการดาเนินงานเทียบตามเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน :
วิธีการประเมินผล :
ระดับ 1
ระดับ 2
โรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ
97.90
(164 แห่ง
จาก
167 แห่ง)

ร้อยละ
98.95
(166 แห่ง
จาก
167 แห่ง)

ร้อยละ
100.00
(167
แห่ง จาก
167
แห่ง)
ร้อยละ
80.00
( 624
แห่ง จาก
780
แห่ง)

ร้อยละ
95.80
(160แห่ง
จาก 167
แห่ง)

ร้อยละ
96.85
(162 แห่ง
จาก
167 แห่ง)

ร้อยละ
69.49
(542 แห่ง
จาก 780
แห่ง)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
72.12
74.75
77.37
( 563 แห่ง ( 583 แห่ง ( 604 แห่ง
จาก
จาก
จาก
780 แห่ง) 780 แห่ง) 780 แห่ง)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๒๗
เงื่อนไข :
1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต: จานวนสถานบริการ จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ณ 30 กันยายน 2559
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : จานวนสถานบริการจาก
ทาเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลสานักบริหารการสาธารณสุข ณ 15 มกราคม 2559
3. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และ หรือ อยู่ระหว่างการต่ออายุ
4. ข้อมูลทีผ่ ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline data

หน่วย
วัด
แห่ง

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
(ร้อยละ
95.80)
160จาก
167 แห่ง

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
(โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต)
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
แห่ง ร้อยละ60.27 ร้อยละ 69.40
ร้อยละ
กระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพ
( 446 จาก
(515 จาก
69.49
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น
740 แห่ง)
742 แห่ง)
(542 จาก
3 (โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
780 แห่ง)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)
(ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
โทรศั
พ
ท์
ท
ท
่
ี
างาน
:
02-5901761
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอาเภอ สานักบริหารการสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1.นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901643
ผลการดาเนินงาน
2.นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901637
3.นางสาวววราภรณ์ อ่าช้าง
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901638
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอาเภอ สานักบริหารการสาธารณสุข
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๓๒๘
หัวข้อ 2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ
ตัวชี้วัด 2) รพ.สต.ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
2. โครงการระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
Leading Indicator
เขต
59. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้รับการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนด
คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดีประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี
บริการดีประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
เกณฑ์หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
เกณฑ์หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็น
ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 9,878 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวโดย
ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
สารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
รายการข้อมูล 2
B = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
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๓๒๙
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 10

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ50

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ75

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขทาการสารวจ และประเมินโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

3. สรุปผลการประเมิน
4. คานวณอัตราส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งหมด
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902351
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
2. นายทองดี มุ่งดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902351 โทรสาร : 02-5902352
E-mail :mungdee@health.moph.go.th
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นส.ลินดา เหล่ารัตนใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902356 E-mail : linda@health.moph.go.th
2. นายทองดี มุ่งดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน 02-5902351
โทรสาร : 02-5902352
E-mail :mungdee@health.moph.go.th

3. นายสมบูรณ์ ทรัพย์พุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ โทรศัพท์ที่ทางาน 02-5902351

โทรสาร : 02-5902352
E-mail :ssombon@hotmail.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คณะที่ 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.1 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
3.3 การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันพระบรมราชชนก สป.
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักตรวจและประเมินผล
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๓๓๑

คณะที่ 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
………………………………………..
หัวข้อ 3.1 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ)
๑. สถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพโดยเขตสุ ข ภาพ
เน้ น การบริห ารจั ดการแบบมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นของหน่ว ยงานในพื้นที่ เพื่อให้ เขตสุ ขภาพสามารถ
จัดบริการได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Service Network Management) จัดบริการได้ภายในเขตสุขภาพ
(Self-Contained) และจั ดระบบส่ งต่อตามศั กยภาพของสถานบริการแต่ ระดั บภายในเขตสุ ขภาพ(Referral
Cascade Management System) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้การพัฒนา
กาลังคนเป็น นโยบายการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการกาลังคน การพัฒนา
บุคลากร และการวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น เขตสุขภาพจึงต้อง
พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพัฒนากาลังคนให้มี
ปริ มาณและศักยภาพเพีย งพอ และสอดคล้ องกับเป้าหมายการจัดระบบบริการสุ ขภาพของสถานบริการ
แต่ละระดับ อันจะนาไปสู่การจัดบริการที่มีได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการตรวจราชการ คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ :
การพัฒนาบุคลากร มี ๓ ประเด็น คือ ๑. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ๒. กลไกและระบบสนับสนุนที่ส่งผล
ให้ การพัฒ นาบุ คลากรมีป ระสิ ทธิภ าพเกิดผลสัมฤทธิ์ ๓. การกากับ ติดตามการบริห ารจัดการการพัฒ นา
บุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพ พบว่า เขตสุขภาพ/จังหวัดได้จัดทาแผนพัฒนากาลังคน ส่วนใหญ่จะ
ไม่ครอบคลุมสายสนับสนุน และทุกวิชาชีพ โดยเขตสุขภาพ/จังหวัดมีโอกาสในการพัฒนากลไก ระบบสนับสนุน
(การสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ระบบสารสนเทศ กาหนดเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้รับการอบรม
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ) ตลอดจนให้ ความส าคัญกับการกากับ ติดตามผลการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
ดังนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เขตสุขภาพจึงควรพัฒนากลไกและสนับสนุนที่ให้เกิดการบริหาร
จัดการการพัฒนากาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกากับติดตามให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
ตลอดจนติดตามแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการกาลังคนของเขตสุขภาพด้วย
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๓๓๒
๒. เป้าหมายความสาเร็จ : เขตสุขภาพ/จังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด (ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ)
2.๑ การวางแผนการลิตและพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ
2.๒ การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
2.๓ การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
2.๔ การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
2.๕ การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๓ เดือน
๖ เดือน
๙ เดือน
๑๒ เดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ๓.๑ การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ/จังหวัด เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และครอบคลุมกลุ่มสาขา/วิชาชีพ (ตามที่กาหนด)
เขตสุขภาพ/จังหวัด ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
๑. คาสั่ง คก.ระดับเขต/จังหวัด
แผนความต้องการ/
แผนความต้องการ/
กาลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ ๒. แผนความต้องการพัฒนากาลังคน/แผนพัฒนา
พัฒนากาลังคน
พัฒนากาลังคน
โดยครอบคลุมผู้แทนสถาน
บุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัด ครอบคลุมสถาน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
บริการทุกระดับ /วิชาชีพ/
บริการทุกระดับ และ ๕ กลุม่ สาขา/วิชาชีพ
๔ Excellence
ยุทธศาสตร์ ๔
สถาบันการผลิต
( ตามที่กาหนด)
ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม Excellence
๒. ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
๑) บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี
สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่ม
บุคลากรของจังหวัด/สถานบริการ 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
ครอบคลุมทุกสายงาน) สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่
ทุกระดับ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นัก
ในทุกระดับบริการ
ครอบคลุมทุกสาย
การบริหารจัดการกาลังคน/การ
กายภาพบาบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข
งาน) ในทุกระดับ
พัฒนาบุคลากรเป็นแนวทาง
๒) บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health
บริการ
เดียวกัน
professionals) มี ๑๔ สายงาน ได้แก่ นักรังสี
๓. สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับ การแพทย์ นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยาคลินกิ /
จังหวัด/สถานบริการทุกระดับ นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นัก
เช่น
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และ
-สถานการณ์กาลังคนของ เขต นักการแพทย์แผนไทย
สุขภาพ/จังหวัด
นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ
-แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้าน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
สาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์
-แผนพัฒนาระบบบริการ
นักวิชาการอาหารและยา
สุขภาพ(Service Plan)
๓) บุคลากรสนับสนุน (Associates Health
๔.จัดทาแผนความต้องการ
personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย
พัฒนากาลังคน/แผนพัฒนา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัช
บุคลากร(ทั้งจานวนและ
กรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ศักยภาพ) ของจังหวัด/เขต
เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
สุขภาพให้มีความครอบคลุม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นการตรวจติดตาม
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ประเด็นการตรวจติดตาม
๓ เดือน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงาน
รังสีการแพทย์
๔) บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี ๑๐
สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการ
งานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิตกิ ร
นักสถิติ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้า
พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงาน
ธุรการ
๕) ผู้ทาหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง
ระดับกลาง ระดับต้น
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ๓.๒ การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
เขตสุขภาพ/จังหวัด ๑. สร้างการมีส่วนร่วมโดยแต่งตั้ง ๑. มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผู้แทนสถาบันการผลิตและพัฒนา ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
เขตสุขภาพ ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนากาลังคนของจังหวัด/เขต (MOU /หรือเอกสารข้อตกลงการผลิตและ
สุขภาพ
พัฒนาร่วมกัน)
๒.ประเมินการบริหารจัดการ
๒. ผลการดาเนินการร่วมกันด้านการผลิตและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน(คน เงิน พัฒนา(บริหารจัดการฯ/หลักสูตรการผลิตและ
ของ)ของเขตสุขภาพด้านการ
พัฒนา)
พัฒนากาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
๓.ประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
และการมีสว่ นร่วมด้านการผลิต
และพัฒนากาลังคนในเขต

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๖ เดือน
๙ เดือน

กาลังคนทุกกลุ่มสาขา/วิชาชีพ
และทุกมิติ (4 Excellence
ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การสร้างความร่วมมือ
ของสถาบันการผลิต
และพัฒนากาลังคนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขต
สุขภาพ ครอบคลุม
ครอบคลุมร้อยละ ๔๐

การสร้างความ
ร่วมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของเขตสุขภาพ
ครอบคลุมร้อยละ
๖๐

๑๒ เดือน
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ประเด็นการตรวจติดตาม
๓ เดือน

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.๓ :การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
เขตสุขภาพ/จังหวัด ๑. นาแผนสู่การปฏิบัติจริง (มี
๑. แผนปฏิบัติการฯ
การระบุหลักสูตร/โครงการ/
๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณการพัฒนา
วิธีการพัฒนา/กลุม่ เป้าหมาย/
บุคลากร ๕ กลุ่มสาขา/วิชาชีพ ( ตามที่กาหนด)
งบประมาณ/ระยะเวลาการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการพัฒนา
ดาเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัด(คงเหลือ/
๒. จัดลาดับความสาคัญของ
ผูกพัน/คืน) และปัญหา/อุปสรรคการใช้จ่าย
โครงการ/หลักสูตรในแผนพัฒนา งบประมาณ
บุคลากร
๓. กากับ ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัดทุกเดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.๔ : การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
เขตสุขภาพ/จังหวัด

๑. การจัดสรรบุคลากรมีการ
กระจายอย่างเหมาะสม(ทั้งด้าน
จานวนและศักยภาพ)
๒. การกาหนดเป้าหมายการผลิต
และพัฒนา และดาเนินการพัฒนา
กาลังคนให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขต
๓. จัดทาเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
๔. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
(ความเชี่ยวชาญ,จานวน,การ
กระจาย)

๑. ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้ง ๕ กลุ่มสาขา/
วิชาชีพเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการ
พัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัด
๒. การจัดเก็บและรายงานผล(สาขา/วิชาชีพ/
หลักสูตร /ความเชี่ยวชาญจานวน /สถาน
บริการ เป็นต้น)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๖ เดือน
๙ เดือน
การเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ
๗๐

การเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ
๘๐

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ/
จังหวัด ร้อยละ ๔๐ ของ
เป้าหมาย

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของเขต
สุขภาพ/จังหวัด ร้อย
ละ ๖๐ ของเป้าหมาย

๑๒ เดือน
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ประเด็นการตรวจติดตาม
๓ เดือน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๖ เดือน
๙ เดือน

๑๒ เดือน

๕. กากับติดตามผลการพัฒนา
บุคลากรเสนอผู้บริหารทุกเดือน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.๕ : การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคน
เขตสุขภาพ/จังหวัด

๑. ระบบการบริหารจัดการที่มี
จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลน
ประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา บุคลากร /อัตราการย้าย ลาออกลดลง ใน
การผลิตและพัฒนากาลังคนของ ระดับเขต
เขตมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบาย
๒. การลดข้อร้องเรียนและ
การต่อรองทางวิชาชีพที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายใน
ระดับประเทศ
๓. นิเทศหน่วยงานในเขตสุขภาพ
เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ

ชื่อ-สกุล
๑.นางกัลยา เนติประวัติ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
สถาบันพระบรมราชชนก

๒.นางศรีนวล ศิริคะรินทร์

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพระบรมราชชนก

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มีปัญหาเรื่องการจัดการ
การพัฒนากาลังคนของ
เขตสุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับ ร้อยละ ๒๕ ของ
ภาพรวมกระทรวง

มีปัญหาเรื่องการ
จัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขต
สุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับ ร้อยละ ๒๐
ของภาพรวมกระทรวง

หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
Tel 02 5901818.
Mobil 081 649 9395.
e-mail: catypakdee@gmail.com
Tel ๐๒ ๕๙๐๑๘๐๙ Mobile ๐๘๑ 6962801
e-mail : srinuans711@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
2. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Leading Indicator
เขต
72. ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
เขตสุขภาพ หมายถึง กลุ่มจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคนต่อเขตสุขภาพ เพื่อ
เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีโครงสร้างสานักงาน
เขตสุขภาพดาเนินงานที่ชัดเจน
การบริ ห ารจั ด การระบบการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน หมายถึ ง เขตสุ ข ภาพมี
กระบวนการในการดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่
เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับ
สถานบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสิท ธิ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
1)การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน ของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวาง
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งจานวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตรากาลังคนด้าน
สุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ38 สายงานประกอบด้วย
1.บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร พยาบาลวิ ชาชีพ นัก เทคนิค การแพทย์ นั ก กายภาพบ าบั ด และ นั ก วิชาการ
สาธารณสุข
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals)ได้แก่
2.1 บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ 7สายงาน ได้ แ ก่ นั ก รั งสี ก ารแพทย์ นั ก
กิจกรรมบาบัด นักจิตวิ ทยาคลินิ ก/นักจิ ตวิทยา นักเวชศาสตร์ การสื่อ ความหมาย นั ก
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และนักการแพทย์แผนไทย
2.2 บุ ค ลากรอื่ น มี 7 สายงาน ได้ แ ก่ นั ก วิ ชาการทั น ตสาธารณสุ ข นั ก โภชนาการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์
นักวิชาการอาหารและยา
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน
ประกอบด้วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้า
พนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้า
พนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
5.บุคลากรผู้ทาหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
2)การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนหมายถึง กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อพัฒนา
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ความร่วมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากาลังคนในเขตสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในเขต
สุขภาพ
3)การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนหมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดสรร/การใช้/ติดตามการใช้งบประมาณที่สนับสนุนความต้องการกาลังคน
ทั้งด้านจานวนและศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ
โดยพิจารณาจากการกาหนดเป้าหมายความต้องการกาลังคนและพัฒนาคน ผลการ
พัฒนา และร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่กาหนด
4)การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนหมายถึง กระบวนการในการ
สรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร ทั้งด้า นจานวนและศักยภาพโดยกาหนดจากความ
ต้องการนาไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่สอดคล้องกัน รวมทั้ง การกาหนดเนื้ อหา
หลักสูตรด้านการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
5)การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนของเขต
สุขภาพหมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของ
เขตสุขภาพด้านการวางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/
การจัดบริการ เป็นต้น โดยต้องประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อ
ขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม
เกณฑ์ เ ป้ า หมายที่ ก าหนด หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ของการด าเนิ น การทั้ ง 5
องค์ประกอบ ตามรายละเอียดที่กาหนด ดังนี้
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
เกณฑ์เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
วัดผล
1.การวางแผน 1.กระบวนการจัดทาแผน 1. แผนความ
ระดับ 3
การผลิตและ 1.1.แผนความต้องการ
ต้องการกาลังคน
( 9 เดือน)
พัฒนา
กาลังคน(จานวนที่
(จานวนที่สอดคล้อง
กาลังคน ของ สอดคล้องกับแผน
กับแผนกาลังคนของ
เขตสุขภาพ
กาลังคนของเขต)โดยมี
เขต)
ความครอบคลุมกลุ่ม
2. แผนพัฒนา
สาขา/วิชาชีพ5
บุคลากร เชื่อมโยง
กลุ่มเป้าหมาย
กับยุทธศาสตร์ 4
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร Excellence
ของเขตที่และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
(4Excellence ตาม
ยุทธศาสตร์ 20 ปี)
2.การสร้าง
1.ความร่วมมือระหว่าง
มีการสร้างความ
ระดับ 3
ความร่วมมือ สถาบันการผลิตและ
ร่วมมือของสถาบัน
( 9 เดือน)
ด้านการผลิต พัฒนาและเขตสุขภาพ
การผลิตและพัฒนา
และพัฒนา
2.การบูรณการทรัพยากร กาลังคนที่ตั้งอยู่ใน
กาลังคน
ในการใช้(คน เงิน ของ)
พื้นที่ของเขตสุขภาพ
ร่วมกัน Stakeholder ใน ครอบคลุมตาม
เขตสุขภาพ
เกณฑ์ที่กาหนด
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3.การบริหาร
งบประมาณ
ด้านการผลิต
และพัฒนา
กาลังคน
4.การบริหาร
จัดการด้าน
การผลิตและ
พัฒนา
กาลังคน

1.การใช้ ง บประมาณได้ การเบิกจ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ และ งบประมาณได้ตาม
ทันเวลา
เกณฑ์ท่กี าหนด

ระดับ 3
( 9 เดือน)

มีจานวนความ
ต้องการ/การพัฒนา
กาลังคนได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ระดับ 3
( 9 เดือน)

5.การ
ประเมินผล
กระทบระบบ
การบริหาร
จัดการการ
ผลิตและ
พัฒนา
กาลังคนของ
เขตสุขภาพ

1.การจัดสรร/การ
กระจาย/กลุม่ เป้าหมาย
ของบุคลากรอย่าง
เหมาะสม(ทั้งด้านจานวน
และศักยภาพ)ให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของเขต
1.ปรับปรุง/พัฒนา
แนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน
2.การลดข้อร้องเรียนและ
การต่อรองทางวิชาชีพที่
อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในระดับเขต/
ประเทศ

1.จานวนการขาด
แคลนบุคลากร ใน
ระดับเขตลดลง
2.จานวนข้อ
ร้องเรียน/อัตราการ
ย้าย ลาออกลดลง

ระดับ 3
( 9 เดือน)

เกณฑ์เป้าหมาย: ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพในการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ทั้ง 5 องค์องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
เขตสุขภาพ 12 เขต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ตรวจราชการจังหวัด/
การสารวจจากเขตสุขภาพ
การรวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลรายงานรอบ 6 (ไตรมาสที่ 2)/รอบ 9 (ไตรมาสที่ 3)
แหล่งข้อมูล
จังหวัด/เขตสุขภาพ
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
2 ครั้ง (ตามรอบการตรวจราชการ)
เกณฑ์การประเมิน :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ตาม
เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง 5
องค์ประกอบที่ 1 – 4
องค์ประกอบที่ระดับ 3
ที่ระดับ 2
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเกณฑ์ที่กาหนด
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เอกสารสนับสนุน :

นโยบาย/แผนกาลังคนของเขตสุขภาพ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
เขตสุขภาพมีการบริหาร ระดับ
จัดการระบบการผลิต
ความ
และพัฒนากาลังคนได้
สาเร็จ
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่
กาหนด
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1.นางกัลยา เนติประวัติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2.นางศรีนวล ศิริคะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
หน่วยงานประมวลผลและจัดทา สถาบันพระบรมราชชนก
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 1.นางกัลยา เนติประวัติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน :02-5901818 โทรศัพท์มือถือ : : 0816499395
โทรสาร : 02-5901817
E-mail :Catypakdee@gmail.com
2.นางศรีนวล ศิริคะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน :025901809 โทรศัพท์มือถือ : 0897830535
โทรสาร :025901830
E-mail :srinuans711@gmaill.com
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เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบ
1.การวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนของเขตสุขภาพ

ระดับคะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

5

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน (ทั้งจานวนและ
ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence และ
ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ(ทุกสายงาน) ทุกระดับ
บริการ
แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4 Excellence ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจ
ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ

4

2.การสร้างความร่วมมือด้านการผลิต
และพัฒนากาลังคน

3.การบริ ห ารงบประมาณด้ า นการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน

3

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4 Excellence ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจ
ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ

2

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4 Excellence ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจ
ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ

1

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4 Excellence ครอบคลุมทั้ง 2 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจ
ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ

5

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ
100

4

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ
80

3

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ
60

2

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ
40

1

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ
20

5

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ100
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4.การบริหารจัดการด้านการผลิตและ
พัฒนากาลังคน

5.การประเมิน ผลกระทบระบบการ
บริ ห ารจั ด การการผลิ ต และพั ฒ นา
กาลังคนของเขตสุขภาพ

ระดับคะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

4

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ90

3

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ80

2

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 70

1

การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าร้อยละ 60

5

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

4

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

3

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย

2

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย

1

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตสุขภาพ
ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย
ไม่มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคนของเขต
หรือมีน้อยกว่า/เท่ากับร้อยละ 10 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลนบุคลากร /
อัตราการย้าย ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 15 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลนบุคลากร /
อัตราการย้าย ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 20 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลนบุคลากร /
อัตราการย้าย ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 25 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลนบุคลากร /
อัตราการย้าย ลาออกลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 30 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาดแคลนบุคลากร /
อัตราการย้าย ลาออกลดลง ในระดับเขต)

5

4

3

2

1

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

343
แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เขตสุขภาพที่.........................วันที่....................................ชื่อผู้รายงาน..............................................................................
ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
องค์ประกอบ

ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

1.การวางแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ

5

แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้ง
จานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และ
ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ(ทุก
สายงาน) ทุกระดับบริการ
แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ
(อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุก
ระดับบริการ
แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ
(อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุก
ระดับบริการ
แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ
(อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุก
ระดับบริการ
แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ครอบคลุมทั้ง 2 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ
(อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุก
ระดับบริการ
มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 100

4

3

2

1

2.การสร้างความร่วมมือด้าน
การผลิตและพัฒนากาลังคน

5

4

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 80

3

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 60
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รายละเอียดข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้
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3.การบริ หารงบประมาณด้า น
การผลิตและพัฒนากาลังคน

4.การบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน

5.การประเมินผลกระทบระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและ
พัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ

ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

2

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 40

1

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 20

5

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100

4

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 90

3

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 80

2

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 70

1

การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าร้อยละ
60
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพร้อยละ 100
ของเป้าหมาย

5

4

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

3

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 60
ของเป้าหมาย

2

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 40
ของเป้าหมาย

1

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ ร้อยละ 20
ของเป้าหมาย

5

ไม่มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขต หรือมีน้อยกว่า/เท่ากับ
ร้อยละ 10 ของภาพรวมกระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาด
แคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง ในระดับเขต)
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ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละระดับ

4

มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับ ร้อยละ 15 ของภาพรวม
กระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาด
แคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับร้อยละ 20 ของภาพรวม
กระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาด
แคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับร้อยละ 25 ของภาพรวม
กระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาด
แคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง ในระดับเขต)
มีปัญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กาลังคนของเขตสุขภาพ น้อยกว่า/
เท่ากับร้อยละ 30 ของภาพรวม
กระทรวง
(จานวนข้อร้องเรียน/จานวนการขาด
แคลนบุคลากร /อัตราการย้าย ลาออก
ลดลง ในระดับเขต)

3

2

1
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รายละเอียดข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

๓๔๖
หัวข้อ 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life Index)
และ Core Value “MOPH” ไปใช้ (เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป)
สถานการณ์
ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนจุดยืน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ของทั้งผู้บริหารในส่วนกลาง
และตัวแทนบุคลากรจากส่วนภูมิภาค โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ย้อนมองทบทวนสถานการณ์จากอดีตเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนาค่านิยมที่ดีงาม (Core value) ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจาก 2 ขั้นตอนที่กล่าว
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ขั้นตอน กระทรวงฯ ได้บทสรุปสาหรับจุดยืน วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการร่วมวางยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในระยะ 20 ปี
สาหรับวิสัยทัศน์ “เจ้าหน้าที่มีความสุข” นั้น ที่ประชุมได้สรุปให้กาหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็น
เลิศเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวมี แผนงานเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพรองรับมี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนและได้กาหนดตัวชี้วัดหนึ่งเป็น ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้
ประเด็นตรวจราชการ : ร้อยละหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life Index)
และ Core Value "MOPH" ไปใช้
เป้าหมายปีงบประมาณ 2560: ร้อยละ 50 ของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีความสาเร็จของการนา
Core value MOPH ไปใช้ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป
หมายเหตุ : คาอธิบาย
ระดับความสาเร็จของการนาดัชนีความสุขคนทางานและ Core Value "MOPH" ไปใช้
ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

เกณฑ์แสดงถึงความสาเร็จ
มีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและ
และการนาดัชนีความสุขของคนทางานและ Core value
MOPH ไปใช้
มี ก ารส ารวจข้ อ มู ล ความสุ ข ของบุ ค ลากรโดยใช้ ดั ช นี
ความสุขของคนทางาน (Happy work Life Index)
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมู ลที่ ได้ จากการใช้ดัชนี
ความสุขของคนทางาน (Happy work Life Index)
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๓๔๗
ระดับความสาเร็จ
ระดับ 4

ระดับ 5

เกณฑ์แสดงถึงความสาเร็จ
มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางานและ Core
Value "MOPH" โดยมีพื้น ฐานการทาแผนจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ระดับ 3
เอกสารหมายเลข 2
มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาความสุขของคนทางานและ
Core Value "MOPH" ที่วางไว้ตามเกณฑ์ระดับ 4

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
1. ระยะ 3 เดือน
1.1 ตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการการใช้ดั ชนีความสุขของคนทางานและ Core value
MOPH ระดับกระทรวง
1.2 สรรหาเครื่องมือวัดความสุขและวิธีการประเมินการนา Core value MOPH ไปใช้
1.3 ดาเนินการสื่อสารกับองค์ก รเรื่องการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานและ Core value
MOPH รวมถึงการวัด ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือ และทาความเข้าใจกับตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และผ่านทางการชี้แจงในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบ
สุขภาพ “National Forum Human Resources for Health 2017 : (HR4H Forum)”ที่จะจัดในวันที่
6-8 ธันวาคม 2559
2. ระยะ 6 เดือน
2.1 ดาเนินการสื่อสารกับองค์ก รเรื่องการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานและ Core value
MOPH รวมถึงการวัด ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ดัชนีความสุขของ
คนทางานและ Core value MOPH
2.2 สารวจและประมวลผลจานวนหน่วยงานที่มีการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานและ Core
value MOPH ประมวลผลจานวนหน่วยงานที่มีการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานจาก Application หรือ
Web-based data
3. ระยะ 9 -12 เดือน
3.1 ดาเนินการสื่อสารกับองค์ก รเรื่องการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานและ Core value
MOPH รวมถึงการวัด ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ดัชนีความสุขของ
คนทางานและ Core value MOPH
3.2 ประมวลผลจานวนหน่วยงานที่มีการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานจาก Application หรือ
Web-based data
3.3 สารวจระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่มีการใช้ดัชนีความสุขของคนทางานและ Core
value MOPH
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๓๔๘
ผลลัพธ์ที่ต้องการและแนวทางการตรวจ/ติดตาม
กาหนดเวลาตรวจ/ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3 เดือน

-

6 เดือน

1. หน่วยงานร้อยละ 30
มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
การน าดั ชนี ค วามสุ ขของ
คนท างานไปใช้ ตั้ งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
2. หน่วยงานร้อยละ 30
มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
ก า ร น า Core value
MOPH ไปใช้ตั้งแต่ระดับ
ที่ 3 ขึ้นไป

9 เดือน

12 เดือน

1. หน่วยงานร้อยละ 40
มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
การน าดั ชนี ค วามสุ ขของ
คนท างานไปใช้ ตั้ งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
1. หน่วยงานร้อยละ 50
มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
การน าดั ชนี ค วามสุ ขของ
คนท างานไปใช้ ตั้ งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
2. หน่วยงานร้อยละ 50
มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
ก า ร น า Core value
MOPH ไปใช้ตั้งแต่ระดับ
ที่ 3 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูลที่จะใช้ใน
การตรวจ/ติดตาม

-

1. Application ห รื อ
Web-based data และ
ข้ อ มู ล รายงานจากการ
สารวจ

1. Application ห รื อ
Web-based data

1. Application ห รื อ
Web-based data และ
ข้ อ มู ล รายงานจากการ
ตรวจราชการรอบแรก
(Paper)

หมายเหตุ
เป็ น ระยะที่ ส่ ว นกลาง
เตรี ย มการเพื่ อ อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ พื้ น ที่
สามารถนาดัชนี ความสุ ข
ของคนทางานและ Core
value MOPH

-

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ /กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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๓๔๙
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ /
e-mail address

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

Tel.02-5902459
e-mail :inspect.n@gmail.com

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์

นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

Tel. 02-5902459
e-mail :hrh.bps@gmail.com

พญ.ปิยนุช วรรณา

นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลศรีษะเกษ

นางสาวจีรพร ทองหอม

นักทรัพยากรบุคคลชานาญ
การ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel. 02 5901344
e-mail : jeerap_15@hotmail.com

นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel. 02 5901344
e-mail : sudjatch@gmail.com

นางธิติภัทร คูหา
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Tel. 089 6264014
e-mail : nulam1@gmail.com

ประเด็น/
ส่วนที่
รับผิดชอบ
- ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ

- ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ

- ดัชนีวัด
ความสุขของ
คนทางาน

- ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ

- ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ

๓๕๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
-

People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
Leading Indicator
ประเทศ
74. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life Index)
และ Core Value “MOPH” ไปใช้
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work life index) รายบุคคลโดย
ผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
และนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนี ความสุขของคนทางานและการนาดัชนี ความสุขของ
คนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
เพื่อนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work life Index) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การบริหารงาน การดาเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น ซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของ
องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหน่วยบริการ
Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
A = จานวนหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life Index)
ไปใช้
B = จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
ไตรมาส 4

รอบ 6 เดือน
มีการชี้แจงทาความเข้าใจแนว
ทางการวัดดัชนีความสุขของ

รอบ 9 เดือน
หน่วยงานมีการประเมินดัชนี
ความสุขของคนทางาน
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รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50 ของหน่วยงานมี
การนาดัชนีความสุขของ

๓๕๑
คนทางานและการนาดัชนี
ความสุขของคนทางานไปใช้
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
-

(Happy Work life index)
รายบุคคลมากกว่าร้อยละ
60 ของจานวนบุคลากรของ
หน่วยงานนั้น

คนทางาน (Happy Work
life Index) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับที่ 3 ขึ้นไป

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happy Work Life Index)
ไปใช้ ร้อยละ 60

รอบ 6 เดือน
-

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช้ ร้อยละ 70

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช้ ร้อยละ 80

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happy Work Life Index) ไปใช้ ร้อยละ 90

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

สารวจ
Baseline
หน่วยวัด
data
ร้อยละ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. นายสรรเสริญ นามพรหม

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901410 โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sansernx@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 0-25902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : hrh.bps@gmail.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901348 โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : jeerap_15@hotmail.com
2. นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901344 โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796
โทรสาร : 02-5901421
E-mail : sudjaich1@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : inspect.n@gmail.com
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5902459 โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : hrh.bps@gmail.com
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หัวข้อ 3.3 การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
สถานการณ์
หลักการและเหตุผล
1. ระบบสุขภาพไทยกาลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยน
จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐ เริ่มมีจากัด
ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข
๒. การผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ มีการสูญเสียกาลังคนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกิด
การขาดช่วงในการหาบุคคลมาทดแทนการขาดแคลนอัตรากาลังที่จาเป็น ทาให้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขมีภาระงานมากกว่า ปริมาณที่บุคลากรคนหนึ่งตาแหน่งหนึ่งจะทาได้ในระยะเวลาหนึ่งตามกรอบ
มาตรฐานที่กาหนด จึ งจ าเป็น ที่จ ะต้องพัฒ นาเครือข่ายกาลังคนด้านสุ ขภาพในภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีกาลังคนด้านสุขภาพในชุ มชนที่มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการดูแลและ
จัดการด้านสุขภาพของประชาชน
๓. พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนที่ก่อให้เกิด โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases :
NCDs) มากขึ้น
3.1 มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จานวนถึง ๑ ล้านคน และมีจานวน ๙ แสนหกหมื่นคนที่
ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน ส่วนอีก ๖ หมื่นสามพันคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ข้อมูลสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ปี 2558) และปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ สู งอายุติดบ้าน 235,301 คน และผู้ สูงอายุติดเตียง
136,677 คน (ข้อมูล TDRI ณ 7 ตุลาคม 2559)
๓.๒ มีคนไทยจานวนถึง ๑๔ ล้านคน ที่เป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเป็นสาเหตุ
หลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิต จากกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง มากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด
ในปี 2552
3.3 มีผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย 2
แสนคน และมีผู้ปุวยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน โดยผู้ปุวยไต 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการล้างไต
เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท แต่ละปีใช้งบประมาณสูงถึง 3,000 ล้านบาท คาดว่าปี 2560 อาจต้องใช้
งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากสมาคมโรคไต)
3.4 มีผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะ 4 จานวน 86,708 คน (ข้อมูลจาก Dashboard - HDC กระทรวงสาธารณสุข) และในระยะนี้หากได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีจะทาให้ลดระยะการปุวยจากระยะที่ ๔
เป็นระยะที่ ๓ หรืออยู่ในภาวะคงที่ระยะที่ ๔
3.5 หากผู้ ปุ ว ยโรคไตได้ รั บ การดู แ ลตั้ ง แต่ ร ะยะแรกๆ ในโรงพยาบาลชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้ายนานขึ้น จาก 7 ปี เป็น 14 ปี (ข้อมูลบทเรียนจาก
กาแพงเพชรของสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร)
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๔. ประเทศไทย มีเปูาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศมุ่งหวังให้เกิดการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
(Self-Care) ให้ประชาชนได้เลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้ประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้วยกันเอง ในการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ ระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ภัย อันตราย
ที่อาจจะทาให้บาดเจ็บ ปุวย เสี่ยงหรือพิการ การดูแลจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสและระวังภัยจากสังคม ตลอดจน
การวิเคราะห์ สืบค้นหาโรคและการรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง โดยการใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรพื้นฐานในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเริ่มจากการสร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนที่ต้องมี
คนที่รู้ เรื่ องสุ ขภาพ และเป็ น ศูน ย์ ร วมในการให้ คาปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพและเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนสุขภาพในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แก่ อสม. ผสส.
๕. กระทรวงสาธารณสุ ข ขยายเครือข่ายการสร้างความรู้ให้ ประชาชนจากชุมชนไปสู่ถึงครัว เรือน
ด้วยการกาหนดนโยบายส่งเสริมให้ มี อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ด้วยการให้นาบุ ตรหลาน ญาติ
สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลมาเข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ร่ วมกับญาติที่ปุวยว่าควรจะดูแลอย่างไรและจะ
ทาอย่างไรให้คนในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเสริสร้างศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนดาเนินการตามหน้าที่ของพลเมืองในการมีความรู้ ความเข้าใจ
และประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างรับผิดชอบด้วยความรู้สึกว่า “สุขภาพเป็นของเรา”
ในทุกครอบครัว อย่างน้ อยครอบครัวละ ๑ คน จะมี อสค.ที่มีความรู้และเป็ นผู้ดูแลสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว อันเป็นการเชื่อมโยงหนุนเสริมการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ
ประชาชน ตลอดจนทาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และเสริมพลังกาลังคนด้านสุขภาพภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยเริ่มดาเนินการครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดผลเชิง
รูปธรรมของผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน อสค.และเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ระดับครอบครัว จึงกาหนดเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว โดยกลไกกาลังคนด้านสุขภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน ในรูปแบบอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) เป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะ
ของรัฐบาล (Agenda) กลุ่มงานด้านสังคม ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่
๔ การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
(๑) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เปูาหมายที่ ๓ ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 25๖๐-25๖๔) ในยุทธศาสตร์ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุ กภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ และพัฒนาระบบการ
ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม
(๓) ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย: เรื่อง การวางแผนกาลังคนภาครัฐ
เชิงยุทธศาสตร์
(๔) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้แก่ ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพ และบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน
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๓๕๕
(๕) ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ (๑) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิ ศ
(People Excellence) แผนที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ โครงการที่ 4
โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ และ (๒) นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้
สมาชิกในครัวเรือนเป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
ข้อมูลผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อาสาสมัครประจาครอบครัว(อสค.) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน
40,000 คน จากการสนับสนุนงบประมาณของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ และจังหวัดดาเนินการเพิ่มเติม
ภายใต้ท รั พ ยากรของพื้ น ที่ จ านวน ๑๐,๖๕๒ คน รวมจานวนทั้ง สิ้ น ๕๐,๖๕๒ คน (ข้อ มูล จากรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน อสค. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)
เป้าหมายรายจังหวัดจัดกลุ่มเขต
พื้นที่ดาเนินการทั่วประเทศ จานวนเปูาหมาย 86,700 คน รายละเอียดเปูาหมายรายจั งหวัดปรากฏ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่อง เปูาหมายรายจังหวัด
จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๔ ในเขตรับผิดชอบ
(ประชากรกลุ่มเปูาหมายคิดจาก http://hdcservice.moph.go.th/ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 )
เขตสุขภาพที่
1

จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๔ (คน)
11,515

2

5,631

3

5,098

4

5,423

5

6,000

6

5,352

7

9,737

8

10,731

9

9,845

10

9,308

11

3,962

12

4,098

รวม

86,700

13

เฉพาะเปูาหมายของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (อยู่
ระหว่างที่กรุงเทพมหานครและเครือข่ายสุขภาพ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อตั้งเปูาหมาย
ดาเนินการ)
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๓๕๖
หมายเหตุ ทุกจังหวัดทุกกลุ่มเขตสามารถเพิ่มเปูาหมายการดาเนินงานได้ ตามสภาพปัญหา บริบท
ข้อมูลจริงและความพร้อมของพื้นที่ ทั้งนี้ให้แจ้งเปูาหมายที่เพิ่มเติมมายังกองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากรตามเหมาะสม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภาคีเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพในภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ภายใต้
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ให้สามารถหนุนเสริมระบบบริการสุขภาพ (ยุท ธศาสตร์บริการเป็นเลิศ) และ
สุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกกลุ่มทุกช่วงอายุ (PP Excellence
Strategies) ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว
1) เพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
2) เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สม่าเสมอ
3) เพื่อให้คนในแต่ละครอบครัวทาหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง เนื่องจาก
คนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
4) เพื่อให้ แต่ล ะครอบครั ว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยงส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนนาขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ทุกระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในทุกกลุ่มวัย
อาทิ คลินิกโรคไต คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกความดันโลหิต เบาหวาน การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ทีมหมอครอบครัวฯลฯ มีระบบอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) นามาเสริมฐานทุนเดิมของภาครัฐให้เกิด
เป็ น พลั ง ในระบบสุ ข ภาพของประเทศ ต่ อ ยอดการดู แ ลสุ ขภาพจากบุ ค ลากรการแพทย์ และสาธารณสุ ข
สถานพยาบาล อสม.และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ขยายผลไปถึงครอบครัว อย่างน้อยแต่ละครอบครัวจะมี
๑ คน ที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกที่มีในครอบครัวได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
หมายเหตุ: อสค. ไม่มีค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนใดๆและ อสค.จะไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ
ทาเพื่อบุคคลในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตเมตตา
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
การตรวจราชการรอบที่ ๑
๑. การพัฒ นาศักยภาพ อสค. เป็นแกนนาในการดูแลศักยภาพครอบครัว โดยกลไกการ
หนุนเสริมระบบการดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ
๒. พั ฒ นาระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยีเ พื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู้ แ ละการดู แ ลสุ ข ภาพ
ของครอบครัว
การตรวจราชการรอบที่ 2
๑. การประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
๒. พัฒ นาระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยีเ พื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู้ แ ละการดู แ ลสุ ข ภาพ
ของครอบครัว
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๓๕๗
เป้าหมาย
มาตรการดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเด็ น การตรวจราชการที่ มุ่ ง เน้ น : (๑) การพั ฒ นาศั ก ยภาพ อสค. เป็ น แกนน าในการดู แ ลศั ก ยภาพครอบครั ว
โดยกลไกการหนุนเสริมระบบการดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ
๑. ทุกจังหวัดมี
๑.๑ พัฒนากลไกการหนุนเสริม (๑) มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน มีเครือข่ายทุกภาคส่วน
อสค. ที่ได้รับการ
การดูแลสุขภาพของครอบครัว วัตถุประสงค์ เปูาหมาย กระบวนการ ทุกระดับ (โดยเฉพาะ
พัฒนาศักยภาพ
แบบบูรณาการ
ดาเนินงาน บทบาทของแต่ละภาคส่วน หน่วยงานในสังกัด
ในการดูแลสุขภาพ
ในการขับเคลื่อนงานและสิ่งที่จะได้
กระทรวงสาธารณสุข
ตนเองและเป็นแกน
ประโยชน์ ทีจ่ ะเกิดขึ้นทั้งในภาพรวม และเครือข่ายกาลังคน
นาในการดูแล
ส่วนงานและประชาชน
ด้านสุขภาพภาค
ศักยภาพครอบครัว
(๒) มีการประสานงานบูรณาการร่วมกัน ประชาชน) เป็นกลไก
ระหว่างกลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนและ
สถานพยาบาล สานักงานสาธารณสุข หนุนเสริมการดูแล
รพ.สต.ทีมหมอครอบครอบครัว ผูจ้ ัดการ สุขภาพของครอบครัว
(Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care แบบบูรณาการระดับ
Giver) อสม. ฯลฯ สร้างเป็นกลไกในการ เขต/จังหวัด/อาเภอ/
หนุนเสริมการดูสุขภาพของครอบครัว ตาบล
แบบบูรณาการ
(๓) ใช้กลไกตามข้อ (๒) ขับเคลื่อน
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
อสค.และการเสริมสร้างศักยภาพการ
ดูแลสุขภาพระดับครอบครัว
๑.๒ พัฒนาศักยภาพ อสค.
(๑) มีข้อมูล
มี อสค. ทีม่ ีความรู้
เป็นแกนนาในการดูแลศักยภาพ
ครอบครัว โรค/ปัจจัย/ภาวะของ ความเข้าใจและ
ครอบครัว
ประพฤติปฏิบัติตน
สมาชิกในครัวเรือนที่มีต่อปัญหา
สุขภาพของพื้นที่เขตรับผิดชอบ/ผลการ จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ตามบทบาท อสค.ที่
ดาเนินงานที่ผ่านมา
ผู้ปุวย ญาติหรือผู้ดูแลครอบผูป้ ุวย กาหนด
โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิต
โรคเบาหวาน ผูส้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง
ติดสังคม ครอบครัวผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตและหรือ
โรคเบาหวานที่เป็นโรคไตในแต่ละระยะ
รวมถึงข้อมูลกลุม่ วัยอื่น
ผู้ปุวย ญาติหรือผู้ดูแลครอบครัว
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิต
โรคเบาหวาน ผูส้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง
ครอบครัวผู้ปุวย โรคความดันโลหิตและ
หรือ โรคเบาหวานที่เป็นโรคไตที่ได้รับ
การสอนหรือถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพจากคลินิก CKD NCD หรือ
ทีมหมอครอบครัว เครือข่ายเยี่ยมบ้าน
ทีมสหสาขา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ
รักษ์ไต ความดัน เบาหวาน
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๓๕๘
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม
(๒) มีการวิเคราะห์ข้อมูล (๑) กาหนด
จานวนและกลุ่มเปูาหมายในการ
ดาเนินงานตามเงื่อนไขกาหนดและหรือ
เพิ่มเติมตามจาเป็นและบริบท
(3) มีแผนการดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพ อสค. ตาม
หลักสูตร ประกอบด้วย
- ขั้นตอนการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์กาหนดของ อสค. โดยไม่
เลือกบุคคล ผู้มีตาแหน่งเป็น อสม.
อยู่แล้ว ทั้งนี้ให้กลไกตามมาตรการ
๑.๑ เป็นผู้ดาเนินการ
- ขั้นตอนพัฒนาศักยภาพหรือ
ฝึกอบรม อสค.
ส่งเสริมบทบาท อสค. ให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามบทบาทได้จริง
เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวใน
การดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจ เกิดการประพฤติปฏิบัติตน
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยกลุม่ ผู้ปุวย
ที่ อสค. ดูแล
ติดตาม กากับ ประเมินผล อสค.
และครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
(๔) มีการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค. และ
แผนที่เกี่ยวข้องตามข้อ (๓)
ทั้งนีก้ ารพัฒนาศักยภาพ อสค. หรือ
การฝึกอบรม อสค. มิได้หมายถึง
เพียงการนาสมาชิกของแต่ละครอบครัว
ที่ผ่านการคัดเลือกมารวมกลุ่มเข้า
ห้องเรียนฟังบรรยาย ๑ วัน แล้วมอบ
ประกาศนียบัตร แต่หมายถึง
- กระบวนการ วิธีการ ที่คลินิกโรค
ต่างๆ เช่น โรคไต โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน ที่ดาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันหรือการสอนหรือการจัดให้มี
การเรียนรู้ร่วมกับญาติที่ปุวยเมื่อมารับ
บริการของสถานพยาบาลต่างๆ
ในการถ่ายทอดความรู้ ฟังเรื่องราว
ประสบการณ์จากของจริง ทั้งการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

๓๕๙
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

๑.๓ บริหารจัดการข้อมูล

แนวทางการตรวจติดตาม
บรรยาย อธิบาย ฝึกปฏิบตั ิ สาธิต พา
ทา จับมือสอนทา ตัวอย่างของจริง
เพื่อให้ผู้ที่จะมาเป็น อสค. มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
(การเรียนรู้ของ อสค. เน้นการปฏิบัติ
จริง)
- การจัดทีมหมอครอบครัว ทีมสห
สาขา เครือข่ายเยี่ยมบ้านหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ไป
สอนที่บ้านกับของจริง
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาจาก
ของจริงในครอบครัว ในชุมชน
และมีการเรียนรูร้ ่วมกับ อสม. ในวันที่
มีการประชุม อสม. เพื่อ
- ให้อสค.และอสม. เป็นเครือข่าย
ประสานงานซึ่งกันและกัน โดย อสม.
จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง อสค.
- สร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท
อสค. คุณธรรมจริยธรรม และการ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตเมตา ให้แก่ อสค.
- มอบประกาศนียบัตร บัตร
ประจาตัว อสค.
การอบรมร่วมนี้ทาภายหลังจาก
การเรียนรู้ร่วมกับญาติ
สาหรับประกาศนียบัตรและบัตร
ประจาตัว อสค. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้จัดทาโปรแกรมการพิมพ์ให้
จังหวัดสามารถดาเนินการได้
ส่วนคู่มือ อสค. หลักสูตร อสค.
แนวทางการดาเนินงานและงบประมาณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสนับสนุน
โดยตรงไปยังจังหวัดตามจานวน
เปูาหมายที่กาหนดหรือเพิ่มเติมตามแจ้ง
มายังกรมฯ
(๕) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
วิธีการ แผนงาน
(๑) มีการขึ้นทะเบียน อสค. ในระบบ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย
จังหวัดผ่าน
http://fvphc.hss.moph.go.th/osk/
หรือ www.thaiphc.net
(๒) มีการใช้ข้อมูลในการกากับ ติดตาม
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มี กา ร ขึ้ น ทะ เ บี ย น
อสค. ในระบบของ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ อย่างถูกต้อง
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน

๓๖๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ประเมินผลการดาเนินงานของ อสค.
เชื่อมต่อกับข้อมูล 43 แฟูมของพื้นที่
และ hdcservice ของกระทรวง
สาธารณสุข
(๓) มีการส่งต่อข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและ
ประเมินผลการเสริมสร้างศักยภาพการ
ดูแลสุขภาพระดับครอบครัว
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น: (๒) การพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้และการดูแล
สุขภาพของครอบครัว
๑. ทุกจังหวัดมี
๒.๑ พัฒนาระบบสื่อสารและ
(๑) มีการสร้างและพัฒนาระบบสือ่ สาร มีระบบสื่อสาร
อสค. ที่ได้รับการ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ระหว่าง อสค.กับ อสค.โดยใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
พัฒนาศักยภาพ
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุค ฯลฯ อสค. อสม.และ
ในการดูแลสุขภาพ
(๒) มีการสร้างและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สื่อสาร
ตนเองและเป็นแกน
ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.กับ อสม.
ถึงกันได้ง่าย รวดเร็ว
นาในการดูแล
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ
ทั่วถึง เหมาะสมกับ
ศักยภาพครอบครัว
ไลน์ เฟซบุค ฯลฯ
บริบท
(๓) มีการสร้างและพัฒนาระบบสือ่ สาร
ระหว่าง อสค. อสม.และเจ้าหน้าที่โดย
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์
เฟซบุค ฯลฯ
๒.๒ พัฒนาระบบสื่อสารและ
(๑) มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
มีระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสร้าง เทคโนโลยีเพื่อการ
การดูแลสุขภาพของครอบครัว การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพของ
เรียนรู้ที่ทันสมัย
อสค.และของครอบครัว อาทิ
ครอบครัวเข้าถึงได้
แอพพลิเคชั่น ไลน์ เฟซบุค ฯลฯ
ง่าย
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : (๓) การประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
2. ทุกจังหวัดมี
๓.๑ พัฒนากระบวนการ
(๑) มีระบบ/ทีม/กลไกการประเมิน
มีครอบครัวที่มี
ครอบครัวทีม่ ี
ประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ ศักยภาพของครอบครัวในการดูแล
ศักยภาพในการดูแล
ศักยภาพในการดูแล ในการดูแลสุขภาพตนเอง
สุขภาพตนเอง
สุขภาพด้วยตนเองได้
สุขภาพตนเองได้
(๒) มีการประเมินศักยภาพของ
ในระบบของ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสค.
ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.
ทุกคน (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัด
และ เรื่องการประเมินศักยภาพของ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง)
- สุ่มประเมินตามลาดับชั้นตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่โรงพยาบาล
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๓๖๑
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม
ส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นไป (ระดับ
จังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ
ดาเนินการสุ่มประเมิน เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนางาน โดยขนาดของการสุ่ม
ตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่าง
(Sample Size) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 30
ของ อสค.ที่ได้รับการพัฒนา)
(๓) มีการนาข้อมูลการประเมิน
ศักยภาพครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ
เข้าระบบ
(4) มีการประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ กับ
ครอบครัวจากการมี อสค. และการ
เสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองระดับครอบครัวในภาพรวม
ของจังหวัด เขต

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ

นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

ผู้อานวยการกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน

0 2193 7000 ต่อ 18715

วิชาการ

นางวิรุณศิริ อารยวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

0 2193 7000 ต่อ 18715

วิชาการ

นายนภดล ครุฑน้อย

กองแผนงาน

08 6393 2553/
dol.kr@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บริหารจัดการและ
การรายงานผลงาน

๓๖๒
คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. รายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
60
จานวน
86,700 *
(คน)
ร้อยละ
50
วัตถุประสงค์

People Excellence
11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
78. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ตรวจราชการ 60)
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง
ครอบครัวที่มี อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดย
1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนนาปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรม
เป็ นแบบอย่า งให้ ครอบครัว และเป็ นผู้ ดู แลสุข ภาพของคนในครอบครั วตนเอง (2)
ถ่ า ยทอดความรู้ ให้ ค นในครอบครั วตนเองและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ในภาวะพึ่ งพิ ง (3)
ประสานงานพั ฒ นาสุ ข ภาพครอบครั ว และเป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ อสม. โดยไม่ ซ้ าซ้ อ น
บทบาทกัน
2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้าเปล่า (2) ดูแลการกินยา
ให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกกาลังกายเช่น ออกกาลังกายด้วยยางยืด
และ(4) บารุงรักษาจิตใจ
อาสาสมัครประจาครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่
ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. ที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด เพื่อให้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านให้เข้า
รับการอบรมและทาหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้
ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

1. เพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรูส้ ม่าเสมอ
3. เพื่อ ให้ คนในแต่ ล ะครอบครั ว ท าหน้ า ที่ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพครอบครั วของตนเอง
เนื่องจากคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
4. เพื่อให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยง ส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนนาขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของ
ชุมชน
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๓๖๓
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
จานวน (คน)
ร้อยละ

ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง
(CKD)
จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข
* ปี 2560 : ร้อยละ100 ของครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดัน
โลหิตสูงที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4
หมายเหตุ ประชากรกลุ่มเปูาหมายคิดจาก http://hdcservice.moph.go.th/
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
1. การจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียน อสค. โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่
และพัฒนา อสค. ดาเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ทีผ่ ่านการพัฒนาทุกคน บนฐานข้อมูล
โดยเข้าบันทึกข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ฐานข้อมูล http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/
2) โปรแกรมบนเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
www.thaiphc.net
2. การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพครอบครัว
2.1 เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.
โดย อสค.แต่ละคนที่ดาเนินการประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเอง ตามแบบ
ประเมินแล้วเก็บข้อมูลผลการประเมินด้วยตนเอง(Self Assessment)ไว้ที่ตนเอง หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่เป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร
2.2 ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และส่วนกลางสุ่มประเมินตามแบบประเมิน
แล้วบันทึกข้อมูลผลประเมินบนเว็บไชต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, สถานบริการสุขภาพภาครัฐ, สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
A = จานวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนครอบครัวเปูาหมาย
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
= รายการข้อมูล 1 X 100
รายการข้อมูล 2
รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
คัดเลือกและพัฒนา คัดเลือกและพัฒนา
อสค. เปูาหมาย
อสค. เปูาหมาย
10,000
เพิม่ อีก 30,000
-

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 9 เดือน
คัดเลือกและพัฒนา
อสค. เปูาหมาย
เพิ่มอีก 46,700
-

รอบ 12 เดือน
ครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ ที่กาหนด 50

๓๖๔
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

การประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด**
ประเมินโดย จังหวัด เขต และส่วนกลางด้วยวิธีการ ดังนี้
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค.
โดย อสค.แต่ละคน เมื่อประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองแล้ว ให้เก็บผลการ
ประเมินไว้ที่ตนเอง หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่เป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบ
เอกสาร
2.การสุ่มประเมิน ตามลาดับชั้นตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลขึ้นไป (ขนาดของการสุ่มตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่าง (Sample
Size) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของ อสค.ที่ได้รับการพัฒนา) โดยนาข้อมูลเข้าระบบ
รายงานการดาเนินงาน อสค. ผ่านฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ www.thaiphc.net
**เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าครอบครัวมีศักยภาพ คือ บทบาท อสค.:การประพฤติ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว คือ 60:40
ตารางกาหนดค่าน้าหนักของเกณฑ์การประเมิน
บทบาท อสค.
ค่าน้าหนัก
การปฏิบัตติ นในการ ค่าน้าหนัก
ดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกใน
ครอบครัว
1.เป็นแกนนาปฏิบัติตนด้าน
20
1. คุมอาหารอย่าง
10
สุขภาพ ที่มีพฤติกรรม เป็น
เป็นรูปธรรม เช่น
แบบอย่างให้ครอบครัว และ
กินแบบลดหวาน ลด
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคน
มัน ลดเค็ม ลดเนื้อ
ในครอบครัวตนเอง
ดื่มน้าเปล่า
2.ถ่ายทอดความรู้ให้คนใน
20
2.ดูแลการกินยาให้
10
ครอบครัวตนเองและช่วยเหลือ
ตรงเวลา และพาไป
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
พบแพทย์ตามนัด
3.ประสานงานพัฒนา
20
3. ออกกาลังกาย
10
สุขภาพครอบครัว และเป็น
เช่น ออกกาลังกาย
เครือข่ายกับ อสม.
ด้วยยางยืด
4.บารุงรักษาจิตใจ
10
รวม
60
รวม
40
รวมทั้งหมด = ร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
2. หลักสูตร อสค.
3. คู่มือ อสค.
4. แบบประเมินศักยภาพครอบครัว
5. โปรแกรมการขึ้นทะเบียน อสค. และโปรแกรมการพิมพ์ประกาศนียบัตร,บัตร
ประจาตัว อสค.
6.แบบรายงานผลการดาเนินงาน อสค. ผ่านระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาค
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๓๖๕

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ประชาชนwww.thaiphc.net)
หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 1 2และ3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดส่งให้แต่ละ
จังหวัดตามจานวนเปูาหมาย อสค. (คู่มือ อสค.) ตามจานวนสถานบริการสุขภาพ
(หลักสูตรและแนวทางการดาเนินงาน อสค.) นอกจากนี้ทุกพื้นที่สามารถดาวน์โหลด
ผ่านทางเว็บไซต์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน http://phc.moph.go.th/
หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบ
วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
2557
2558
2559
1.จานวนอาสาสมัครประจา
คน
ครอบครัว (อสค.) ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
2. ร้อยละของครอบครัวทีม่ ี
ร้อยละ
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715
อีเมล์ phc.division@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) โทร 0 2193 7000 ต่อ 18724
อีเมล์ phc.division@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล นายนพดล ครุฑน้อย
การดาเนินงาน
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18815
โทร 08 6393 2553
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18815
อีเมล์ dol.kr@gmail.com
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๓๖๖
๒. เปูาหมายการดาเนินงานรายจังหวัดจัดกลุ่มเขต
เปู าหมายการดาเนิ น งานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รายจังหวัดจัดกลุ่ มเขต: ครอบครัว ผู้ ปุว ย
โรคเบาหวานและหรื อความดัน โลหิ ต สู ง ที่ ปุ ว ยเป็ นโรคไตเรื้อ รัง (CKD) ระยะที่ ๔ จากฐานข้อ มูล HDC
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ ๑

รวมเขตสุขภาพที่ ๑
เขตสุขภาพที่ ๒

รวมเขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3

รวมเขตสุขภาพที่ ๓
เขตสุขภาพที่ ๔

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

รวมเขตสุขภาพที่ ๔
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เป้าหมาย (คน/ครอบครัว)
2,566
1,542
1,246
1,377
1,578
187
2,321
698
11,515
581
1,200
1,638
1,389
823
5,631
1,501
221
1,760
1,036
580
5,098
391
919
472
843
921
900
550
427
5,423

หมายเหตุ

๓๖๗
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 5

รวมเขตสุขภาพที่ ๕
เขตสุขภาพที่ ๖

รวมเขตสุขภาพที่ ๖
เขตสุขภาพที่ ๗

รวมเขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ ๘

จังหวัด
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี

รวมเขตสุขภาพที่ ๘
เขตสุขภาพที่ 9

ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์

รวมเขตสุขภาพที่ 9
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เป้าหมาย (คน/ครอบครัว)
796
639
571
489
1,134
237
476
1,658
6,000
542
958
1,276
268
595
474
873
366
5,352
2,417
2,781
1,834
2,705
9,737
1,543
1,060
1,388
2,792
840
834
2,274
10,731
1,996
3,068
2,969
1,812
9,845

หมายเหตุ

๓๖๘
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 10

รวมเขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11

รวมเขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

รวมเขตสุขภาพที่ 12
รวม

เขตสุขภาพที่13
รวมเขตสุขภาพที่ ๑๓
รวมทั้งหมด

จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
พัทลุง
สตูล
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
76 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
๕๐ เขต
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เป้าหมาย (คน/ครอบครัว)
634
1,240
2,684
998
3,752
9,308
321
516
1,419
445
138
93
1,030
3,962
541
638
216
1,351
426
564
362
4,098
86,708

หมายเหตุ

ร้อยละ ๕๐
ของ
ครอบครัวที่มี
ศักยภาพใน
การดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่
กาหนด
(43,354
ครอบครัว)

๓๖๙
๓. หลักสูตรอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
ความนา
ระบบการสร้างความรู้ในชุมชนของประเทศไทยได้เริ่มต้นเมื่อ 3๙ ปีที่แล้ว ได้แก่การมี อาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งเป็นจุดสาคัญในการเริ่มต้นให้คนมีความรู้เรื่องสุขภาพ โดยในระยะแรกจะมีอาสาสามัครสา
ธารณสุข ๒ ประเภท คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเน้นหนักการรักษาพยาบาลเบี้องต้น
กับ การสื่ อสารช้อมูล โดยผู้ สื่ อข่าวสาธารณสุ ข (ผสส.) ต่อมาในปี ๒๕๓๕ ได้มีการรวมอาสาสมัคร ทั้ง ๒
ประเภทเข้าด้วยกัน เป็น อสม. ประเภทเดียว จุดเริ่มต้นของ อสม. จากความคิดที่ว่า 10 ครัวเรือนต้องมีคนที่รู้
เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์รวมในการปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได้ ซึ่งได้มีการขยายตัวของงานสาธารณสุขมูล
ฐานที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวจักรขับเคลื่อนสาคัญ จนปัจจุบันมี อสม. 1.๐๔
ล้านคน ที่เป็นคนเอกซเรย์ให้คาแนะนาด้านสาธารณสุข ในชุมชน ซึ่งในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชน
รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข ไม่ได้ทางานแทนหรือทางานให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทางานให้หรือทางาน
แทนสิ่งที่ประชาชนจะทาได้ด้วยตนเอง ทั้งสองฝุายต่างมีบทบาทหน้าที่เท่าเทียมกันในการทาประโยชน์ให้กับ
สังคม โดยมีเปูาหมายให้ประชากรไทยสามารถยืนขึ้นได้เองในการพัฒนาสุขภาพ
จากเปูาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศที่มุ่งหวังให้ประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญา
สุขภาพสิ่ งแวดล้ อมดี มีคุณธรรม สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ หรือ คนไทยเก่ง ดี มีความสุข และ
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ความเสี่ ยงและภัยสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่ มวัยลดลง จาเป็นต้องมีการขยาย
เครือข่ายและต่อยอดจาก อสม. ด้วยการสร้างเครือข่าย (network) เข้าสู่ครัวเรือน ให้มีคนรู้วิธีในการดูแล
สุขภาพมากถึง 4 ล้านคนทั่วประเทศ ในปัจจุบันการสร้างเครือข่าย (network) เป็นเรื่องสาคัญ สาคัญกว่า
ข่าวสาร (Information) ซึ่งถ้ากระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนาระบบเครือข่ายดังกล่าวนี้ขึ้นมา กระทรวง
สาธารณสุขเชื่อมั่นว่าในเขตชนบทสามารถดูแลจัดการได้ แต่หากเป็นเขตเมืองอาจจะใช้เทคโนโลยี เช่น ไลน์
เฟซบุ๊ค แต่ต้องพิจารณาให้รอบด้านมากขึ้นว่าจะใช้อย่างไร เพราะเรื่องความลับด้านสุขภาพยังมีอยู่ เพราะ
คนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร แต่ทิศทางในอนาคตของการสร้างให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขเชื่อว่าต้องไปทางเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ในเขตเมืองเคยมีตัวอย่างสามีเป็นอัมพาตก็ให้ภรรยาช่วย
ดูแลผ่านทางเฟซไทม์ได้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) มีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคมากขึ้น
จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขอาจจะเน้นในเชิงรักษาอย่างเดียว โดยการสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยได้
เรีย นรู้ ที่จะปูองกัน ดูแลตัว เอง ในเบื้องต้น และส่ งต่อไปยังชุมชนรอบข้าง ด้ว ยการมีอาสาสมัครประจา
ครอบครัว (อสค.) เพื่อเพิ่มการรู้เท่าทันในด้านสุขภาพมากขึ้น ทั้งการปูองกันโรคใน 5 กลุ่มวัย โดยเฉพาะใน
บ้านที่มีผู้สูงอายุ บ้านที่มีคนปุวยไตวายเรื้ อรัง บ้านที่มีผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ให้นาบุตร
หลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล มาเข้ารับการอบรมว่าควรจะดูแลอย่างไร จะล้างไตทางช่องท้อง
อย่างไร คนวัยทางานทาอย่างไรจะปูองกันโรคติดต่อเรื้อรังได้ หรือผู้สูงอายุจะทาอย่างไรให้มีสุขภาพแข็ง แรง
ดูแลตัวเองได้ โดยมีชุมชนเป็นตัวสนับสนุน อันเป็นการต่อยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม.เข้าไปในครัวเรือน
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดย
กาหนดเปูาหมายว่า ครอบครัวหนึ่ง จาเป็นต้องมีอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) อย่างน้อย ๑ คน ที่
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ซึ่งจะทาให้ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดความรู้สม่าเสมอ ทาให้เกิดทักษะทั้งใน
ระดับ บุ คคลและครอบครั ว ในการวิเคราะห์ สามารถจัดการความเสี่ ยง ภัยสุ ขภาพ และดูแลสุ ขภาพของ
ผู้สูงอายุ ปุวยไตวายเรื้อรัง ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส และ 5 กลุ่มวัย ตามแต่สมาชิกที่มีใน
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ครอบครัวตนเอง เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับครอบครัว ที่จะเชื่อมต่อและช่วย
เสริมการดาเนินงานของ อสม. ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นมากกว่า อสม. ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ บทบาท
หน้าที่ และสวัสดิการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการคัดเลือกอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) จังหวัดอาจจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบต่างๆได้ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาอาสาสมัคร
ประจาครอบครั ว (อสค.) จงอย่ าเร่งรั ดและเข้มงวดกับประชาชน และให้ โ อกาสประชาชนตัดสินใจว่า จะ
ร่วมงาน มีส่วนร่วมหรือไม่ หากประชาชนไม่พร้อมก็ควรเปลี่ยนจุดไปยังจุดอื่น โดยคานึงถึงต้นทุนเดิมที่มีและ
ทาอยู่ของพื้นที่ ไม่ต้องห่วงเปูาหมายที่ได้รับจนเกินไป ค่อยๆทาอย่างจริงจัง มีความชัดเจนในแนวคิด จะทาให้
เกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ ความสาเร็จก็ไม่ยากที่จะบรรลุได้
หลักการ
๑. เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ที่มีความรู้
พื้นฐาน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยกระดับจากกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ปุวยโรคไต กลุ่ มผู้สูงอายุ ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ญาติหรือ
ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไต ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว
ผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ คาแนะนา และทักษะจากการสาธิต ทดลองปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สหสาขาและหรือ อสม. จิตอาสา ในการนาผู้ปุวยไปรับบริการสุขภาพ ณ สถานบริการสุขภาพ และหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมของสถานบริการสุขภาพ กลุ่ม ชมรมที่เป็นสมาชิกอยู่
๒. เป็นหลักสูตรที่เน้นการดาเนินการนาความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุข ประจาสถานบริการ
สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และความรู้ จ าก อสม. จิ ต อาสา ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริง ในการดูแ ลสุ ข ภาพของสมาชิ ก
ในครอบครัว และเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ปุวยโรคไต กลุ่มผู้สูงอายุ ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ญาติหรือ
ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไต ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว
รวมถึงให้ความสาคัญกับความรู้สึก นึกคิด และสภาพจิตใจของผู้ดูแล เพื่อแบ่งปันความรู้สึกแก่กัน
๓. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ฝึกอบรมบนฐานทุนเดิม ด้วยการเรียนแบบผ่อนส่ง ด้วยวิธีการที่ทา
และมีอยู่ แล้ว เพีย งจัดระบบของผู้ ที่ผ่ านการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการต่างๆที่ดาเนินการอยู่ มาสร้างความเข้าใจ
เพิ่มเติมแล้วยกระดับพร้อมขึ้นทะเบียน รวมถึงเป็นหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและโอกาส
ของผู้เรียน
จุดมุ่งหมาย
1. มี ค วามรู้ เจตคติ ทั กษะและความสามารถในการปฏิ บั ติต นเองด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ถูก ต้ อ ง
สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองแก่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล
2. มี ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการดู แลสุ ขภาพให้ กับ ครอบครัว ที่เ หมาะสมกั บโรค วั ย
ความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้
3. มีทักษะในปฏิบัติงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ได้อย่างมีคุณภาพ และเชื่อมโยง ส่งต่อ
เป็นเครือข่ายสานต่อการดูแลสุขภาพกับ อสม. อย่างเป็นร่างแหเดียวกัน ไม่ซ้าซ้อนกัน
4. มีความสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีคุณค่า สร้างสรรค์ ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทย ตลอดจนชุมชนมีความมั่นคงในการ
ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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5. มีบุคลิกภาพ เจตคติ มนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมุขภาพ เหมาะสมกับงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
สมรรถนะของอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ตามหลักสูตร
1. ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
๓. ช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๔. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งนาสมาชิก
ไปรับบริการสุขภาพเมื่อพบปัญหาเกินกว่าที่ครอบครัวและ อสม. จะดูแลได้
๕. บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ อสค. ลงในสมุดบันทึกประจาครอบครัว
๖. ประสานงาน เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายร่างแห ส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ รับความรู้เพิ่มเติมและรับ
คาปรึกษาจากอสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัว ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ญาติและหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงรวมทั้งกลุ่มผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง ผู้ปุวยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
๒. ผู้สูงอายุทั่วไปที่ช่วยเหลือตัวเองได้และหรือติดสังคม
๓. บุคคลที่ครอบครัวไว้วางใจ และเลือกให้เป็น อสค.
๔. สมาชิกวัยทางานของครอบครัวหรือตามบริบท
๕. แกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
๖. หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน ลูก หลานหรือญาติพี่น้องที่อาศัยในครอบครัว
๗. เพื่อนบ้านใกล้ชิดและหรือเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน (กรณีอยู่บุคคลเดียวในครอบครัวและมี
ภาวะพึ่งพิง)
โครงสร้างหลักสูตร
เพื่อให้การพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) เป็นไปตามปรัชญา หลักการ จุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนด จึงได้กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว
(อสค.) ไว้ดังนี้
๑. สาระการเรียนรู้
เนื้ อ หาวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย 11 วิ ช า จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘ ชั่ ว โมง โดย
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
1) ช่วงที่ ๑ ใช้เวลาเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข สถานบริการสุขภาพที่นาญาติหรือ
กลุ่มเปูาหมายแต่ละประเภท ไปรับการรักษา และหรือทีมสหสาขามาเยี่ยมบ้าน หรือ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบพื้นที่
จานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่
๑. แนวคิด ความจาเป็นในการดูแลสุขภาพในการชะลอไตเสื่อม ( กรณีมีการเพิ่ม
กลุ่มเปู าหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่ มเปู าหมายที่กาหนดในปีงบประมาณ 2560 ให้ มีการเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามช่วงชีวิตและกลุ่มโรคที่เจ็บปุวยของกลุ่มเปูาหมายสมาชิกในครอบครัวที่ต้องไปดูแล)
๒. โรคและภาวะแทรกซ้อน การรักษา บาบัดและการฟื้นฟูสภาพ
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๓๗๒
๓. วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ที่ต้องดูแล ทั้งการดูแล
สุขภาพครอบครัวในภาวะปกติและการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน
๓.๑ การดู แลสุ ข ภาพกาย การออกก าลั งกาย และการบริห ารร่า งกาย
รวมทั้งสมองและความจา
๓.๒ การดูแลสุขภาพจิต การทาสมาธิ จิตอาสา การอยู่อย่างมีความสุ ข
การรวมกลุ่มทากิจกรรม กิจกรรมคลายเครียด กิจกรรมนันทนาการ
๓.๓ หลักการเลือกอาหาร อาหารสาหรับผู้ปุว ยแต่ละโรคและอาหาร
ปลอดภัยสาหรับคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคและภัย
๓.๔ การรับประทานยา เก็บยา การเติมยา และการฉีดอินสุลิน
๓.๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
4. การประเมินความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ความก้าวหน้าของโรคและการจัดการ รวมถึง
การบันทึกข้อมูล
5. วิ ช าเลื อ ก เช่ น คอมพิว เตอร์ เล่ นเปตองตลอดจนวารีบ าบั ด ซึ่ง เป็ นการ
ออกกาลังกายในน้า เพื่อรักษาโรคข้อต่างๆ
๒) ช่ ว งที่ 2 เรี ย นรู้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลหรื อ
สถานบริการสุขภาพ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่
๑. นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
(๑) นโยบาย อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
(๒) นิยามความหมายอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) และแนวทาง
การพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
(๓) การขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
๒. บทบาท อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) และการเชื่อมโยงเครือข่าย อสม.
(๑) บทบาท อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
(๒) การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายร่างแหของ อสม. การส่งต่อข้อมูล รับความรู้
และคาปรึกษา จาก อสม.
3. การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตเมตตา
4. คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
6. สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของประชาชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
การดารงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ (1) ปฏิบัติจริงด้วยตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม (2) การปฏิบัติงาน อสค. (3) รับความรู้เพิ่มเติมจาก อสม.(๔) การ
พบปะประชุมกลุ่มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในกลุ่ มอสค.ด้ว ยกันเอง (4) การศึกษาทบทวนจากคู่มืออาสาสมัคร
ประจาครอบครัว (อสค.) เทคโนโลยี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้อื่น จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง
หมายเหตุ การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค. กรณีการเรียนรู้จากที่พาผู้ปุวยไปรับบริการที่โรงพยาบาล
ตามแพทย์นัด และการส่งต่อผู้ปุวย และหรือเรียนร่วมกับทีมสหสาขาหรือเครือข่ายที่ไปเยี่ยมบ้าน หรือทีมหมอ
ประจาครอบครัว หรือ อสม. จิตอาสาที่มาเยี่ยมบ้าน (๑๒ ชั่วโมง ช่วงที่ ๑ นับการจบและครบเนื้อหาดังนี้)
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๓๗๓
๑. กรณีญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง (CKD) เรียนจานวน ๖ ครั้ง นับว่าจบ
หลักสูตรในช่วงที่ ๑ โดยผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้ง ๖ ครั้งและเนื้อหาครบ
ตามจานวนวิชาที่กาหนดในหลักสูตร
๒. กรณีญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) เรียนจานวน ๓ ครั้ง นับว่า
จบหลักสูตรในช่วงที่ ๑ โดยผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้ง ๓ ครั้งและเนื้อหา
ครบตามจานวนวิชาที่กาหนดในหลักสูตร
3. กรณีญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เรียนจานวน ๓ ครั้ง นับว่า
จบหลักสูตรในช่วงที่ ๑ โดยผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้ง ๓ ครั้งและเนื้อหา
ครบตามจานวนวิชาที่กาหนดในหลักสูตร
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๔. แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
ระยะเตรียมการ
๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
แนวทางการดาเนินงาน หลักสูตร คู่มืออาสาสมัครประจาครอบครัว รวมถึงข้อมูล บริบทของพื้นที่
๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมู ลทุกระดับ เพื่อกาหนดเปูาหมายและวิธีการ
ดาเนินงาน
๓. กาหนดกลไกการขับเคลื่อนงานและจัดทาแผนงานโดยการบูรณาการทางานร่วมกัน
๔. จัดทาระบบติดตาม กากับ ประเมินผล และระบบบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๕. จัดเตรียมทรัพยากรและบุคลากรพร้อมเริ่มดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้น ตอนที่ ๒ จั ดอบรมพัฒ นาศั กยภาพผู้ ที่ได้รั บการคัดเลื อ กตามข้ อ 1 ตามหลั กสู ตรที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด โดยเรียนรู้ร่วมกับญาติ เมื่อไปรับบริการ ในสถานบริการสุขภาพและหรือเรียนรู้จากทีม
สหสาขาหรือทีมเครือข่ายเยี่ยมบ้าน/ทีมหมอประจาครอบครัวหรือ อสม. จิตอาสาไปเยี่ยมบ้าน
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมเพิ่มเติมความรู้ภายหลังจากการเรียนรู้ร่วมกับสถานพยาบาลและทีมสหสาขาครบ
จานวนครั้งตามหลักสูตรแล้ว เรื่ อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) กับ
บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร ประจาครอบครัว (อสค.) และเครือข่าย อสม. พร้อมมอบประกาศนียบัตรและขึ้น
ทะเบียน โดยให้มีการเรี ยนรู้ร่ว มกับ อสม. ในวันที่มีการประชุม อสม. ณ รพ.สต. หรือสถานพยาบาลที่
รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อ (๑) ให้ อสค.และอสม. เป็นเครือข่ายประสานงานซึ่งกันและกัน อสม.จะทาหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยง อสค. (๒) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท อสค. คุณธรรมจริยธรรม และการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิต
เมตตา ให้แก่ อสค. และ (๓) มอบประกาศนียบัตร บัตรประจาตัว อสค.
ขั้นตอนที่ ๔ - ส่งเสริมให้ อสค. แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพครอบครัว และเสริมสร้างศักยภาพ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนใน
การดูแลสุขภาพ
- ประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๕ - เสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้และฟื้นฟูตอ่ เนื่องจาก อสม. โรงเรียน อสม. โ ร ง เ รี ย น
ผู้สูงอายุ โรงเรียนนวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ
ระยะหลังดาเนินการ ประเมินผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมและปรับปรุงการดาเนินงาน พร้อมคืนข้อมูลให้ชุมชน
หมายเหตุ การอบรมพัฒนาศักยภาพ ในที่นี้ หมายถึง
(๑) กระบวนการ วิธีการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์พยาบาล ทีมสหสาขา ของคลินิกโรค
ต่างๆในสถานพยาบาล เช่น โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือการสอน
หรือการจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกับญาติที่ปุวยเมื่อมารับบริการของสถานพยาบาลต่างๆในการถ่ายทอดความรู้
ฟังเรื่องราวประสบการณ์จากของจริง ทั้งการบรรยาย อธิบาย ฝึกปฏิบัติ สาธิต พาทา จับมือสอนทา ตัวอย่าง
ของจริง เพื่อให้ผู้ที่จะมาเป็น อสค. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง (การเรียนรู้ของ อสค. เน้น
การปฏิบัติจริง)
(๒) การจัดทีมหมอครอบครัว ทีมสหสาขา เครือข่ายเยี่ยมบ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ อสม. ไปสอนที่บ้านกับของจริง
(๓) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาจากของจริงในครอบครัว ในชุมชน
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บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุน
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
(๑) คณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและ
กาหนดเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สร้างความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานแก่พื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. พื้นทีเ่ ตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการดาเนินงาน อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ในพื้นที่
(เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.)
(๑) สานักงานเขตสุขภาพร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับทุกแห่งเตรียมความ
พร้อม ดาเนินงาน อสค.
(๒) ประสานสถานบริการสุขภาพผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้แก่ญาติและผู้ดูแลผู้ปุวย
กลุ่ ม โรคไตเรื้ อ รั ง (CKD) กลุ่ มผู้ สู ง อายุ (LTC) ติ ดบ้ านติ ดเตียง ผู้ ปุว ยโรคไม่ ติด ต่อเรื้อ รัง (NCDs) เตรีย ม
ความพร้ อ มและสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ค รอบครั ว เปู า หมายในการคั ด เลื อ กผู้ ที่ จ ะมาเป็ น อสค. ของแต่ ล ะ
ครอบครัว
3. คัดเลือก อสค. ของแต่ละครอบครัวในแต่ละพื้นที่ โดย
(๑) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับร่วมกับครอบครัว
เปู า หมายเน้ น หนั ก ๓ กลุ่ ม หลั ก (CKD,LTC ติ ด บ้ า นติ ด เตี ย ง,NCDs) คั ด เลื อ กผู้ ที่ จ ะมาเป็ น อสค.
จากทุกครอบครัวที่มารับการบาบัดรักษาหรือรับการเยี่ยมบ้านเป็นการประจา ครบตามเกณฑ์หรือที่สามารถ
ปฏิบัติการดูแลคนในครอบครัวได้จริงตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ (รายเก่าหรือรายใหม่ก็ได้
ที่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วจากการติดตามการมาตรวจ ตามนัดหรือการเยี่ยมบ้าน) ครอบครัวละ ๑ คน เพื่อเข้า
รับการอบรม
(๒) เจ้ า ตั ว สมั ค รใจ ครอบครั ว ยอมรั บ และเห็ น ด้ ว ยในการมาเป็ น ผู้ ดู แ ลสมาชิ ก
ในครอบครัว
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหรือสถานบริการสุขภาพ หรือตามดุล พินิจของแต่ละพื้นที่
ดาเนินการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรม อสค. ตามหลักสูตรที่กาหนด พร้อมมอบประกาศนียบัตร อสค. และ
บัตรประจาตัว อสค. พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็น อสค.
๕. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก แห่ ง ด าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย น อสค.
ในระบบทีก่ าหนด
6. ส่งเสริมบทบาท อสค.และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
7. ติดตาม กากับ และประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ในภาพรวมและแต่
ละพื้นที่ โดยสานักงานเขตสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตามระดับความรับผิดชอบ และนา
ข้อมูลเข้าระบบรายงานผล
๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว
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๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
2. จัดทาโปรแกรมประกาศนียบัตร อสค. บัตรประจาตัว อสค. การขึ้นทะเบียน อสม. และโปรแกรม
ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน อสค.
3. จัดทาหลักสูตร คู่มือ อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
๔. จัดทาแบบประเมินศักยภาพครอบครัว
๕. สนั บสนุ น ทรัพยากรในการดาเนินงานเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุ ขภาพด้ว ยตนเองระดับ
ครอบครัว
6. สนับสนุนด้านวิชาการและให้คาปรึกษาการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
7. กาหนด พัฒนาและกากับมาตรฐาน อสค. และศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว
8. พัฒนารูปแบบ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) และการ
เสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพระดับครอบครัว ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด
๓. กรมวิชาการต่างๆ
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ทรัพยากรการดาเนินงาน อสค. แบบบูรณาการผ่านการทางานร่วมกับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และกากับติดตามมาตรฐาน อสค.
๔. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
รับผิดชอบด้านบริหารจัดการการพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) โดยการใช้นโยบายการ
บูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ในพื้นที่
บรรลุผล
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบด้านบริหารจัดการการพัฒนาอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) โดยการใช้นโยบายการ
บูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ในพื้นที่
บรรลุผล
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๕. แบบประเมิน ศักยภาพของครอบครั ว ในการดูแลสุ ขภาพด้ว ยตนเอง (อยู่ระหว่างปรับปรุงร่ว มของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันไตภูมิราชนคริน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)
๖. เว็บไซด์ในการขึ้นทะเบียน อสค. และการนาข้อมูลประเมินผลศักยภาพครอบครัวเข้าสู่ระบบ
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ และwww.thaiphc.net
๗. โปรแกรมพิมพ์ประกาศนียบัตรอสค. และโปรแกรมพิมพ์บัตรประจาตัว อสค. ผ่าน www.thaiphc.net
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

People Excellence
11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
Lagging Indicator
ประเทศ
78. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตรวจ
ราชการ 60)
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด หมายถึง
ครอบครัวที่มี อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดย
1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนนาปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรม
เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ายทอด
ความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (3) ประสานงานพัฒนา
สุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้าซ้อนบทบาทกัน
2. สมาชิกในครอบครัว ปฏิบัติตนในการดูแลสุข ภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้าเปล่า (2) ดูแลการกินยา
ให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกกาลังกายเช่น ออกกาลังกายด้วยยางยืด และ
(4) บารุงรักษาจิตใจ
อาสาสมัครประจาครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ล ะ
ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กและผ่ า นการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร อสค. ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนด เพื่อให้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านให้เข้ารับ
การอบรมและทาหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
60
จานวน
(คน)
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
61

ปีงบประมาณ
62

ปีงบประมาณ
63

ปีงบประมาณ
64

86,700 *
50

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรูส้ ม่าเสมอ
3. เพื่อให้คนในแต่ละครอบครัวทาหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง เนื่องจาก
คนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
4. เพื่อให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยง ส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนนาขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)
จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข
* ปี 2560 : ร้อยละ100 ของครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิต
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
จานวน (คน)
ร้อยละ

วิธีการประเมินผล :

สูงที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4
หมายเหตุ ประชากรกลุ่มเปูาหมายคิดจาก http://hdcservice.moph.go.th/
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
1. การจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียน อสค. โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่และ
พัฒนา อสค. ดาเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ที่ผ่านการพัฒนาทุกคน บนฐานข้อมูล
โดยเข้าบันทึกข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ฐานข้อมูล http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/
2) โปรแกรมบนเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
www.thaiphc.net
2. การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพครอบครัว
2.1 เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.
โดย อสค.แต่ละคนที่ดาเนินการประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเอง ตามแบบประเมิน
แล้วเก็บข้อมูลผลการประเมินด้วยตนเอง (Self Assessment) ไว้ที่ตนเอง หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่เป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร
2.2 ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และส่วนกลางสุ่มประเมินตามแบบประเมิน
แล้วบันทึกข้อมูลผลประเมินบนเว็บไซต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, สถานบริการสุขภาพภาครัฐ, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนครอบครัวเปูาหมาย
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
= รายการข้อมูล 1 X 100
รายการข้อมูล 2
รายไตรมาส
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

คัดเลือกและพัฒนา
อสค. เปูาหมาย
10,000
-

คัดเลือกและพัฒนา
อสค. เปูาหมาย
เพิ่มอีก 30,000
-

คัดเลือกและพัฒนา
อสค. เปูาหมาย
เพิ่มอีก 46,700
-

รอบ 12
เดือน
ครอบครัวที่มี
ศักยภาพใน
การดูแล
สุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด 50

การประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด**
ประเมินโดย จังหวัด เขต และส่วนกลางด้วยวิธีการ ดังนี้
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. โดย
อสค.แต่ละคน เมื่อประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองแล้ว ให้เก็บผลการประเมินไว้ที่
ตนเอง หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่เป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร
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2. การสุ่มประเมิน ตามลาดับชั้นตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลขึ้นไป (ขนาดของการสุ่มตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่าง (Sample Size) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 30 ของ อสค.ที่ได้รับการพัฒนา) โดยนาข้อมูลเข้าระบบรายงานการดาเนินงาน
อสค. ผ่านฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ
www.thaiphc.net
**เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าครอบครัวมีศักยภาพ คือ บทบาท อสค.:การประพฤติ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว คือ 60:40
ตารางกาหนดค่าน้าหนักของเกณฑ์การประเมิน
บทบาท อสค.

ค่าน้าหนัก

การปฏิบัตติ นในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกใน
ครอบครัว

ค่าน้าหนัก

1.เป็นแกนนาปฏิบัติตน
ด้านสุขภาพ ที่มีพฤติกรรม
เป็นแบบอย่างให้
ครอบครัว และเป็นผู้ดูแล
สุขภาพของคน
ในครอบครัวตนเอง

20

1. คุมอาหารอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น กิน
แบบลดหวาน ลดมัน
ลดเค็ม ลดเนื้อ
ดื่มน้าเปล่า

10

2.ถ่ายทอดความรู้ให้คนใน
ครอบครัวตนเองและ
ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง

20

2.ดูแลการกินยาให้
ตรงเวลา และพาไป
พบแพทย์ตามนัด

10

3.ประสานงานพัฒนา
สุขภาพครอบครัว และ
เป็นเครือข่ายกับ อสม.

20

3. ออกกาลังกาย เช่น
ออกกาลังกาย
ด้วยยางยืด

10

4.บารุงรักษาจิตใจ

10

รวม

60

รวม

40

รวมทั้งหมด = ร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด
เอกสารสนับสนุน :

1. แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
2. หลักสูตร อสค.
3. คู่มือ อสค.
4. แบบประเมินศักยภาพครอบครัว
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

5. โปรแกรมการขึ้ น ทะเบี ย น อสค.และโปรแกรมการพิ ม พ์ ป ระกาศนี ย บั ต ร
,บั ต รประจาตั ว อสค.
6.แบบรายงานผลการดาเนินงาน อสค. ผ่านระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
www.thaiphc.net)
หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 1 2 และ3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดส่งให้แต่ละ
จังหวัดตามจานวนเปูาหมาย อสค. (คู่มือ อสค.) ตามจานวนสถานบริการสุขภาพ (หลักสูตร
และแนวทางการดาเนินงาน อสค.) นอกจากนี้ทุกพื้นที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน http://phc.moph.go.th/
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
วัด
พ.ศ.
Baseline data
2557
2558
2559
1.จานวนอาสาสมัครประจา
คน
ครอบครัว (อสค.) ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
2. ร้อยละของครอบครัวทีม่ ี
ร้อยละ
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715
อีเมล์ phc.division@gmail.com
หน่วยงานประมวลผลและ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดทาข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) โทร 0 2193 7000 ต่อ 18724
อีเมล์ phc.division@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล นายนพดล ครุฑน้อย
การดาเนินงาน
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18815
โทร 08 6393 2553
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18815
อีเมล์ dol.kr@gmail.com
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คณะที่ 4
การบริหารจัดการ
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ITA
- การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

กลุ่มประกันสุขภาพ
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักวิชาการสาธารณสุข สป.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
สานักตรวจและประเมินผล
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๓๘๖

คณะที่ 4
การบริหารจัดการ
…………………………………..
หัวข้อ 4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
: 1) ITA
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85)
สถานการณ์
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสาคัญและผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
ยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ดการที่ ดี ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA)
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานะระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสว่ามีการดาเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือไม่ระดับใด เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงองค์กร ยังช่วยยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CPI) ให้ สู ง ขึ้ น ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ในปี 2560
(41 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนราชการระดับ
จั ง หวั ด ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มี ร ะดั บ คะแนนสู ง คื อ 74.41 และ 79.56 ตามล าดั บ
ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มีระดับคะแนนสูงถึงสูงมาก คือ 78.50 และ
80.95 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 85 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มีระดับคะแนนสูงถึงสูงมาก คือ 76.46 และ
80.26 ตามลาดับ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
5 หน่วยงาน
ดาเนินการตาม
คู่มือคาอธิบายหลักฐาน
1. มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1- EB3
เชิงประจักษ์ สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๘๗
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5 หน่วยงาน
ดาเนินการตาม
EB5 และ EB9

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน
5 หน่วยงาน
ดาเนินการตาม
EB8

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)
จัดทาแผนฯ ในทุกหมวดเงิน
งบประมาณ ประกอบด้วย
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)
- งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ 2559/
งบกองทุนตาบลที่เป็นหมวดงบลงทุน
(ถ้ามี)
2. กระบวนการจัดหาพัสดุของแต่ละวิธี
งบประมาณสูงสุดใน 5 อันดับแรก
3. การวิเคราะห์ผลของแผนฯ ตามข้อ 1.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ
- EB1 จำนวน 2 ข้อ
- EB2 จานวน 5 ข้อ
- EB3 จานวน 4 ข้อ

คู่มือคาอธิบายหลักฐาน
เชิงประจักษ์ สานักงาน
ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ
- EB5 จำนวน 3 ข้อ
- EB9 จานวน 7 ข้อ

คู่มือคาอธิบายหลักฐาน
เชิงประจักษ์ สานักงาน
ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ
- EB8 จานวน 5 ข้อ
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๓๘๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

หมายเลขโทรศัพท์/
e-mail address
0 2590 1330
08 1931 5388
Pankung08@gmail.com

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

- กรณีการตรวจราชการที่มุ่งเน้น มาตรการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่
ต้องการอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ป.ป.ช. (อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับเปลี่ยน
แบบ) ดังนั้น มาตรการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ จาเป็นต้องขอปรับ เปลี่ยนใน
ภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
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๓๘๙
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Leading Indicator
จังหวัด
79. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของ
การประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
และสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Right Commission : ACRC)
บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช.
นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักทีส่ าคัญและจาเป็นในการประเมิน การประเมิน
ITA จาแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ใน
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานไป
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์
ของประชาชน ผู้รบั บริการหรือผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจากการ
รับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี ่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มตี ่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1) ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย
มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ในปี 2560 คือ 50 คะแนน จึงกาหนดให้หน่วยงานระดับกรม
หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอาเภอ (สป.) หน่วยงานของรัฐภายใต้กากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จานวนทั้งสิ้น 396 แห่ง ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบ
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๓๙๐
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) จานวน 11 ข้อใหญ่ 42 ข้อย่อยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
หากผลการประเมิน ITA สาหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จะช่วย
สนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 5 Potential Based ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ของประเทศไทยมีลาดับและคะแนนดีขึ้น
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 3
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับ
คะแนน
วัตถุประสงค์

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก
80–100
60–79.99
40–59.99
20–39.99
0–19.99
1. ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น จานวน 396 แห่ง จาแนกดังนี้
1. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 9 หน่วยงาน
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 หน่วยงาน (ประกอบด้วยสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด+โรงพยาบาลศูนย์ (ถ้ามี) + โรงพยาบาลทั่วไป)
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จังหวัดละ 2 หน่วยงาน จานวน 152 หน่วยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 2 หน่วยงาน จานวน 152 หน่วยงาน
5. หน่วยงานของรัฐภายใต้กากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน จานวน 7 หน่วยงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
หมายเหตุ ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 5. จานวน 92 หน่วยงาน เป็น
หน่วยงาน ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 5 Potential Based ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรองรับการประเมินจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. (จานวน 3 เครื่องมือ)
ส่วนที่ 1
หน่วยงานเป้าหมายตามข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5 จานวน 396 หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity
and Transparency Assessment : EBIT) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน
ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
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๓๙๑
ส่วนที่ 2
หน่วยงานเป้าหมายระดับประเทศ ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ประกอบที่ 5 Potential Based ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน จานวน 92 หน่วยงาน เตรียมรองรับการประเมินจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามเวลาที่
กาหนดในแต่ละปี ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. 3 เครื่องมือ
ประกอบด้วย
1) การประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT เป็น
การประเมินความคิดเห็นบุคลากรภายในหน่วยงาน
1.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
กาหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมินคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่ แบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภท
หรือระดับของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่มีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตามจานวนทีส่ านักงาน
ป.ป.ท. กาหนด (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่าจานวนที่กาหนด ให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อ
ทั้งหมด) จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
1.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการตอบแบบสารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire
Survey) โดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิตสิ าหรับการจัดเก็บข้อมูล
2) การประเมิน External Integrity and Transparency Assessment : EIT เป็น
การประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการ/คู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินในปีงบประมาณนั้น
2.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
กาหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมินคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่ แบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภท
หรือระดับของผู้รับบริการ/คู่สญ
ั ญา/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตามจานวน
ที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด (กรณีหน่วยงานมีผู้รบั บริการ/คูส่ ัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่า
จานวนที่กาหนด ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมดให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่
สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
2.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการตอบแบบสารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire
Survey) โดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิตสิ าหรับการจัดเก็บข้อมูล
3) การประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
3.1) หน่วยงานประชากรกลุ่มเป้าหมาย จานวน 396 หน่วยงาน ใช้แบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อคาถามตามความเป็นจริง
3.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานดาเนินการรวบรวมแบบสารวจทีไ่ ด้ตอบคาถามตามแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อ
คาถามตามความเป็นจริง
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๓๙๒
แหล่งข้อมูล

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงาน ป.ป.ช.
เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base Integrity and Transparency Assessment เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ของหน่วยงานภาครัฐ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 (ใน 1 ปี)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B)  100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการทางานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
85
85
85
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
85
85
85
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
85
85
85
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
85
85
85
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ระดับ 3 (5)
85
85
85
วิธีการประเมินผล :
หน่วยงานจานวน 396 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base ) ประเมิน
ตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
(เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของ
ทุกปี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี)
Small Success : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB3
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๓๙๓
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5)
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 1
200
2
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 2
100
(ตรวจเฉพาะหน่วยงานคัดเลือกโครงการฯ จานวน 5 โครงการ ที่มี
งบประมาณสูงสุด ทั้งนี้ อาจยังไม่มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้)
3
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 3
400
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1
2
3
4
5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี)
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85
เอกสารสนับสนุน :
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base
Integrity & Transparency Assessment
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ร้อยละ
98.82
94.12
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
(85 หน่วย
(85
การประเมินคุณธรรมและความ
งาน)
หน่วย
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
งาน)
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) จานวน 85
หน่วยงาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๙๔
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผลและ 1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จัดทาข้อมูล
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๙๕
หัวข้อ 4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
: 2) การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ร้อยละ 20)
สถานการณ์
การตรวจราชการงานการบริ ห ารจัด การด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา เป็นมาตรการส าคั ญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ที่จะทาให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการติ ดตามการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา โดยเน้นการกากับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 การกากับ
ติดตามการดาเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
รับรู้ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในด้านต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จหรืออุปสรรคใน
กระบวนการดาเนินการหรือผลลัพธ์ของการดาเนินการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานและการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซึ่งจะทาให้
หน่ ว ยงานสามารถได้ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ในราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่คาดหวังของการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพระบบการบริห ารจัดการยาและเวชภั ณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
2. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3 เดือน
๖ เดือน
โรงพยาบาลในสังกัด 1. มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา - การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ - แต่งตั้ง/ปรับปรุง - รายงานผลการ
กระทรวงสาธารณสุข และเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ คาสั่งแต่งตั้ง
ดาเนินงาน
ทุกแห่ง
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 ยา ทุกระดับ
คณะกรรมการที่
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
มิใช่ยา
- จัดทาและขอ
- การดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ
อนุมัติแผนจัดซื้อ
พัสดุ
จัดจ้าง ยาและ
- การรายงาน และประเมินผลการ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ดาเนินงานตามลาดับชั้น ในเวลาที่
- นโยบายและ
กาหนด
เป้าหมายการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ
2. มีการปฏิบัตติ ามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
- แนวปฏิบัติและกลไกการกากับการ
- แนวปฏิบัติและ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
กลไกการกากับ
- การรายงาน และประเมินผลการ
การปฏิบัตติ าม
ปฏิบัติที่สมั พันธ์กับการส่งเสริมการขาย เกณฑ์จริยธรรม
ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๙ เดือน
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน

๑๒ เดือน
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน
- สรุป ประเมินผล
การดาเนินงาน
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เป้าหมาย
จังหวัดทุกจังหวัด

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่

๑.
๒.

เขตสุขภาพทุกเขต

๑.
๒.

แนวทางการตรวจ ติดตาม

3 เดือน
กากับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ - แต่งตั้ง/ปรับปรุง การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับ บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ คาสั่งแต่งตั้งคณะ
ยา
กรรมการที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด
- นโยบายและเป้าหมาย
กากับติดตามการปฏิบัตติ ามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย - กรอบและบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทีส่ อดคล้องและ
การดาเนินงานตาม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
ลดหลั่นตามระดับ สถานบริการ
มาตรการ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- แผนการสารองร่วม การจัดคลังร่วม - กรอบและบัญชี
- การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ รายการยาและ
ยาระดับจังหวัด
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- การกากับการปฏิบตั ิตามเกณฑ์
- แผนการสารอง
จริยธรรม
ร่วม/คลังร่วม
- การรายงาน และประเมินผลการ
- แผนดาเนิน การจัด
ดาเนินงานตามลาดับชั้น
ซื้อร่วมระดับจังหวัด
- กลไกการติดตาม
กากับการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์จริยธรรม
- - การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ - แต่งตั้ง/ปรับปรุง
กากับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับเขต บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
จัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไม่น้อยกว่าร้อย มิใช่ยา
ละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ - การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ เกี่ยวข้อง
ยาระดับเขต
- นโยบายและเป้าหมาย
ยาทั้งหมด ในภาพรวมของเขต
การดาเนินงานตาม
มาตรการ
- แผนดาเนินการ
จัดซื้อร่วมระดับเขต

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๖ เดือน
- รายงานความ
คืบหน้าการ
ดาเนินการจัดซื้อ
ร่วม
- รายงานผลการ
ติดตามกากับการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม

๙ เดือน
- รายงานผลการ
จัดซื้อร่วม

๑๒ เดือน
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน
- สรุป ประเมินผล
การดาเนินงาน

- รายงานความ
คืบหน้าการ
ดาเนินการจัดซื้อ
ร่วม

- รายงานผลการ
จัดซื้อร่วม

- รายงานผลการ
ดาเนินงาน
- สรุปประเมินผล
การดาเนินงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ

Tel. 02-590-1628
Mobile 081-4384207
e-mail :
jprapai@gmail.com

1.การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.
2557
2. จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา

1. นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

2. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง

เภสัชกรชานาญการพิเศษ Tel. 02-590-1641
Mobile 081-6137997
e-mail :
paithip@gmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Leading Indicator
เขต กรม
80. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ
จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า ของส่ ว นราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่
ดาเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
20
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
20
25
30
30
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการ
จัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบ
ราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน
เวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/สานักบริหารการสาธารณสุข)
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
25

ปี 2561 :
ปี 2562 :

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30

ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

เขตสุขภาพและกรม ดาเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
มูลค่าการจัดซื้อ
ร้อยละ
20.44
20.98
24.99
ร่วมฯ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1.นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ทที่ างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 081-4384207
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5901628
E-mail : jprapai@gmail.com
2. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผล สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com
สานักบริหารการสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๐๑
หัวข้อ 4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80)
.

สถานการณ์
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลการตายของประเทศไทยจากฐานข้อมูลมหาดไทย พบว่า มีข้อมูลการ
ตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill-Defined) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ที่ไม่สามารถนามาจัดลาดับสาเหตุการตายได้ แต่ใน
ส่ว นองค์การอนามัยโลก (คศ.๒๐๑๒) ได้จัดล าดับประเทศไทยมีข้อมูล การตายที่ไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕
ในส่วนข้อมูลบริการสุขภาพ จากปีงบประมาณ 255๙ ได้มีการประมวลผลข้อมูลของหน่วย
บริการสุขภาพทั้งประเทศ โดยตรวจสอบคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครอบคลุมคุณภาพได้ ๓๐%)
พบว่าคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกมีคุณภาพ ๖๐% ผู้ป่วยในมีคุณภาพ ๗๐% ซึ่งสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้
มีการอบรมชี้แจงให้ความรู้เป็นรายภาคเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค และให้มีการจัดตั้ง
ทีมคุณภาพระดับอาเภอและระดับจังหวัด ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายในการ
ดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจโดยบุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย
ตั้งเป้าเป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูล
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill-define) ผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
ร้อยละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพสาเหตุการตาย
(Ill-define ไม่เกินร้อยละ
25 ของการตายทั้งหมด)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

๑. อบรมการสรุปสาเหตุการตาย
ให้แพทย์ใช้ทุนจบใหม่
๒. อบรมฟื้นฟูการบันทึกสาเหตุ
การตายให้กับแพทย์ที่ทางานอยู่
เดิมในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
๓. อบรมฟื้นฟูการบันทึกสาเหตุ
การตายให้นายทะเบียน
๔. จัดลาดับโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายผ่าน
เกณฑ์ ๑ - ๑๐ จังหวัด ให้เป็น
โรงพยาบาลต้นแบบ

๑. ความครอบคลุมแพทย์
จบใหม่ที่ได้รับการอบรม
การให้สาเหตุการตาย
๒. มีการอบรมให้กับแพทย์ที่
ทางานอยู่เดิมในโรงพยาบาล
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. ร้อยละนายทะเบียน
ที่ได้รับการอบรมใหม่/ฟื้นฟู
๔. มีข้อมูลพื้นฐาน
Ill-define รายจังหวัด เพื่อ
กากับ/ติดตาม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
.
ข้อมูลสาเหตุการตายทีเ่ ป็น
Ill-define ลดลง และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้องมี
ศักยภาพในการสรุปสาเหตุ
การตายได้อย่างมีคุณภาพ

๔๐๒
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่
๕. ส่วนกลางจัดทาคู่มือเพื่อ
ประกอบการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย
ให้กับโรงพยาบาล

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ติดตามผลการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนและ
การให้รหัสโรค ระดับ
อาเภอและจังหวัด รายไตร
มาสของทีมคุณภาพระดับ
อาเภอ/จังหวัด (ตามแบบ
ฟอร์มรายงานหน่วยบริการ
ทีผ่ ่านเกณฑ์สุขภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในของ
จังหวัด)

1. หน่วยบริการภายใต้สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลในแต่ละ
จังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
2. สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาข้อมูลผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะห์และ
วางแผนบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูลให้มีคณ
ุ ภาพ
ต่อไป

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
ร้อยละของหน่วยงาน
บริการสุขภาพ สป. ที่
ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
(ข้อมูลเวชระเบียนและ
การวินิจฉัยโรค มีความ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ทีมคุณภาพระดับอาเภอและ
จังหวัดดาเนินการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและ
รหัสโรคตามคู่มือแนวทาง
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและ
การบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล
พ.ศ. 2559 (สนย.)
2. ระยะเวลาในการตรวจสอบ
(Audit) ทุกไตรมาส
๓. จัดลาดับรายจังหวัด/รายเขตที่
มีคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ ๑ – ๓ กลุ่ม
ลาดับ (ดีเด่น) (ดีมาก) (ดี)

*หมายเหตุ : สามารถดาวน์ โ หลดคู่ มื อ แนวทางมาตรฐานการเก็ บ รวบรวมและการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และแบบฟอร์มรายงานหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สุขภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วย
ในได้ที่เว็บไซต์ www.thcc.or.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๐๓
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
Leading Indicator
ประเทศ
83. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ
(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด
ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการ
ตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ
ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้
- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
- injuries undetermined whether intentional or unintentional
(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50,
I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มี
ความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
1.ไม่น้อยกว่า 25 % 1. ไม่น้อยกว่า 30 % 1. ไม่น้อยกว่า 35 % 1. ไม่น้อยกว่า 40 %
1. ไม่น้อยกว่า 45 %
1. 2.ไม่น้อยกว่า 80 % 2. ไม่น้อยกว่า 85 % 2. ไม่น้อยกว่า 90 %
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
สาหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นสุขภาพและประกอบการจัดทานโยบายด้านสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
ประชากร/
1. สาเหตุการตาย : 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.)
กลุ่มเป้าหมาย
2. ข้อมูลบริการสุขภาพ : หน่วยบริการภายใต้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
2. การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ
3. การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บริการในเวชระเบียนของผู้ป่วย
แหล่งข้อมูล
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จานวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
รายการข้อมูล 2
B = จานวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.)
รายการข้อมูล 3
C = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลบริการสุขภาพ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๐๔
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
สาเหตุการตาย
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
ข้อมูลบริการสุขภาพ
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
วิธีการประเมินผล :

D = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
1. สาเหตุการตาย : (A/B) x 100
2. ข้อมูลบริการสุขภาพ : (C/D) x 100
ไตรมาส 2 และ 4

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ไม่น้อยกว่า 25 %
ไม่น้อยกว่า 30 %
ไม่น้อยกว่า 35 %
ไม่น้อยกว่า 40 %
ไม่น้อยกว่า 45 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ไม่น้อยกว่า 25 %
ไม่น้อยกว่า 30 %
ไม่น้อยกว่า 35 %
ไม่น้อยกว่า 40 %
ไม่น้อยกว่า 45 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ไม่น้อยกว่า 80 %
ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 95 %

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ไม่น้อยกว่า 80 %
ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 95 %

1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูลจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร)
2.ข้อมูลบริการสุขภาพ : ประเมินจากคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคตาม
คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
หมายเหตุ : การประเมินร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลต้องผ่านทั้ง
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย และ คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

เอกสารสนับสนุน :

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
(http://thcc.or.th/ebook.html)
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html)
3. คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย
รายละเอียดข้อมูล
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
วัด
2557
2558
2559
1.สาเหตุการตายที่ไม่ทราบ ร้อยละ
สาเหตุ (Ill-define)
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
2.คุณภาพข้อมูล
ร้อยละ
เวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค
2.1 ผู้ป่วยใน
97.39
2.2 ผู้ป่วยนอก
89.39
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ข้อมูลบริการสุขภาพ
1. นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๐๕
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1492
โทรศัพท์มอื ถือ :
โทรสาร : 02-965-9816
E-mail : thcc.health@hotmail.com
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. นายมณฑล บัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1497
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8627
E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ข้อมูลสาเหตุการตาย
3. นางชูจิตร นาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1491
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : chujit@health.moph.go.th
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
4. นางนพรัตน์ จันทศรี
รองหัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1491
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : jantasri@health2.moph.go.th
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

1. นายมณฑล บัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1497
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8627
E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. นางนพรัตน์ จันทศรี
รองหัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-590-1491
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : jantasri@health.moph.go.th
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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๔๐๖
หัวข้อ 4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5)
สถานการณ์
สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท าแผนหลั ก การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓
(ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทุกคนเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เป้าหมาย เพื่อลดการเสียชีวิตและความ
พิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคและภัย การเจ็บป่วยฉุกเฉินหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
อาจจะทาให้เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทางานของอวัยวะสาคัญ รวมทั้งทาให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร ดังนั้น ทุกจังหวัดต้องมีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
ครอบคลุมและมีคุณภาพ
การพัฒนาการแพทย์ ฉุกเฉิน ของประเทศไทย มีความก้าวหน้าในหลายส่ วน อันเกิดจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง ครบทุกจังหวัด แม้ว่าในด้านมาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบัติการจะอยู่ระหว่าง
การพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และหน่วยปฏิบัติการให้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ มีจานวนครั้งของการออก
ปฏิบัติการ เรียงตามลาดับ ดังนี้ ๑,๒๒๐,๙๗๖ ครั้ง, ๑,๒๗๗,๙๘๕ ครั้ง, ๑,๓๓๗,๐๓๕ ครั้ง และ ๑,๔๕๐,๖๔๒
ครั้ง ถึงอย่างไรก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องมาจากการกระจายตัวของหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนใน
หลายจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยปฏิบัติการถึง ร้อยละ ๒๐ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการ
ที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ปฏิบัติงานจริง มีเพียงร้อยละ ๕๙ ส่วนประชาชนก็ยังรับรู้และตระหนักถึงภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐ - ๒๐
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
๒. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
๓. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
๔. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
1. การบริหารจัดการการแพทย์ฉกุ เฉินภายในจังหวัด
จังหวัดมีการบริหารจัดการ ๑. สนับสนุนให้มีการประชุม
การแพทย์ฉุกเฉิน ที่มี
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด เพื่อ
๑.๑ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัด
๑.๒ มีการจัดทาแผนการ
เป้าหมาย

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

๑ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วม
ประชุม
๒. รายงานการประชุมของ

คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาท
ในการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพ
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๔๐๗
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
ดาเนินงาน/แผนการพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
ประจาปี
๑.๓ มีการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนด
๑.๕ มีการติดตามประเมินผล
และรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

อนุกรรมการจังหวัด หรือ
การประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
ภายในจังหวัด
๓. แผนการดาเนินงาน/
แผนการพัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐
๔. รายงานการติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน
๕. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
มีหน่วยปฏิบตั ิการครอบคลุม ๑. สนับสนุนให้ อปท.เข้ามา ๑. จานวนหน่วยปฏิบัติการ
ทุกตาบล
มีบทบาทในการดาเนินงาน ในแต่ละจังหวัด ครอบคลุม
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
พื้นที่มากน้อยแค่ไหน
๒. ขยายศูนย์ฝีกอบรมผู้
๒. แผนการพัฒนาบุคลากร
ปฏิบัติการระดับต่างๆ ให้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ
ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัด
๓. สนับสนุนงบประมาณใน ๓. จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การจัดการอบรมให้ศูนย์
การอบรม
ฝึกอบรมฯ
3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
สสจ.มีการรายงานข้อมูลใน ๑. สนับสนุนให้สานักระบบ ๑. ติดตามสถานการณ์การ
ระบบฯ ทันเวลา ครบถ้วน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานข้อมูลในระบบฯ
ถูกต้อง
จังหวัดเข้าร่วมโครงการใน
๒. ปัญหา อุปสรรคในการลง
ระบบจ่ายตรง
บันทึกข้อมูลในระบบฯ
๒. เปิดระบบการให้
คาปรึกษาทาง online หาก
พบปัญหาในการบันทึกข้อมูล
๓. การจัดสรรเงิน On top
ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น หากมีการ
บันทึกข้อมูลทันเวลา
ครบถ้วน ถูกต้อง
4. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของพื้นที่
ค้นหา ปัญหา อุปสรรค ใน ๑. มีการจัดประชุมชี้แจงแนว ๑. สอบถาม ปัญหา อุปสรรค
การดาเนินงานด้าน
ทางการดาเนินงานงานให้
ในการดาเนินงานการแพทย์
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
พื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง
ฉุกเฉินจากผูร้ ับผิดชอบงาน
๒. มีผู้ประสานงาน
และผูป้ ฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อ
การแพทย์ฉุกเฉินประจา
ช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้น
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มีหน่วยปฏิบตั ิการในแต่ละ
จังหวัด ครอบคลุมทุกตาบล

สานักระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสามารถ
รายงานข้อมูลในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉิน (ITEMS) ได้ทันเวลา
ครบถ้วน ถูกต้อง

ได้ทราบปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของจังหวัด เพื่อ
รวบรวมเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป

๔๐๘
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่
จังหวัดทุกจังหวัด
๓. มีการลงตรวจเยี่ยม
จังหวัดของทีมงานอย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ จะรวบรวม ไปเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขต่อไป
๒. รวบรวมข้อเสนอแนะ
และ ความต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง

เกณฑ์การตรวจประเมิน
รอบ ๓ เดือน
๑. ผลการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕
๒. มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วม
ประชุม

รอบ ๖ เดือน
๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
๒. มีรายงานการประชุมของ
อนุกรรมการจังหวัด หรือ การ
ประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดที่มีเนื้อหาเกีย่ วกับการ
ดาเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด

รอบ ๑๒ เดือน
๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๕
๒. มีรายงานการประชุมของ
อนุกรรมการจังหวัด หรือ การ
ประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดที่มีเนื้อหาเกีย่ วกับการ
ดาเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด

๓. มีรายงานการติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน

รอบ ๙ เดือน
๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕
๒. มีรายงานการประชุม
ของอนุกรรมการจังหวัด
หรือ การประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด
๓. มีรายงานการติดตาม
การดาเนินงานตามแผน

๓. มีแผนการดาเนินงาน/
แผนการพัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด ปี 60
๔. มีแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด
๕. สถานการณ์การรายงาน
ข้อมูลในระบบ ITEMS ของ
จังหวัด ปัญหา อุปสรรคใน
การลงบันทึกข้อมูลในระบบ
ITEMS ของจังหวัด
๖. มีข้อมูลความครอบคลุม
ของหน่วยปฏิบัติการใน
จังหวัด
๗. ปัญหา อุปสรรค ในการ
ดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๔. มีข้อมูลจานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน

๔. มีข้อมูลจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

๔. มีข้อมูลจานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน

๕. การแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ในการลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบ ITEMS ของจังหวัด

๕. การนาข้อมูลจากระบบ
ไปใช้ประโยชน์

๕. สรุปการนาข้อมูลจาก
ระบบไปใช้ และ ข้อเสนอแนะ
ความต้องการของจังหวัด

๖. การติดตามความครอบคลุม ๖. การติดตามความ
ของหน่วยปฏิบัติการ
ครอบคลุมของหน่วย
ปฏิบัติการ
๗. การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ๗. การแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงานการแพทย์ อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน

๖. การติดตามความครอบคลุม
ของหน่วยปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓. มีรายงานการติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน

๗. ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของจังหวัด ในการ
ดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๔๐๙
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ – สกุล
นางธัณณ์จริ า ธนาศิริธัชนันท์

นางสินีนุช ชัยสิทธิ์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
รองผู้อานวยการสานัก
ยุทธศาสตร์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
ผู้จัดการงานติดตาม
ประเมินผล
สานักยุทธศาสตร์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

หมายเลขโทรศัพท์/
E-mail address
ทางาน : 02 8721669
มือถือ : 085-488 1669
E-mail : thunjira.t@niems.go.th

ประเด็น/
ส่วนที่รับผิดชอบ
รายละเอียดตัวชี้วัด

ที่ทางาน : 02-8721669
การรวบรวมผลการ
มือถือ : 081-8191669
ดาเนินงาน
E-mail : sineenuch.c@niems.go.th

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๑๐
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 95.5
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุน
Leading Indicator
ประเทศ
88. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
ประชากรเข้ า ถึง บริ ก ารการแพทย์ ฉุก เฉิ น หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ งได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ มี อ าการป่ ว ย
กะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดารงชีวิตหรือการทางานของอวัยวะสาคัญจาเป็นต้อ งได้รับการ
ประเมิน การจัดการและการบาบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้งของ
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ
ประชากรเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย
ประชากรเป้าหมายปี 2561 = 1,550,000 ราย
ประชากรเป้าหมายปี 2562 = 1,600,000 ราย
ประชากรเป้าหมายปี 2563 = 1,650,000 ราย
ประชากรเป้าหมายปี 2564 = 1,700,000 ราย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.5
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนทุกคนในประเทศไทย
โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ข้อมูลบันทึกผลการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของแต่ละจังหวัด
A = จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทีไ่ ด้
มาตรฐานในแต่ละจังหวัดที่บันทึกในระบบ ITEMS
B = จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 25
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 25
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 25

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 95.5

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 95.5

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 95.5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๑๑
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 25

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 75

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 95.5

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 95.5
วิธีการประเมินผล :
1. มีระบบตรวจสอบ (Audit) เอกสารแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ITEMS
เอกสารสนับสนุน :
1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ITEMS
2. รายงานการตรวจสอบแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในระบบ Audit
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
1,337,035
ครั้ง
1,277,985 1,337,035
954,565
ปี 2559 ผลงาน 8 เดือน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669
โทรสาร : 02-8721669
E-mail : thunjira.t@niems.go.th
2. นางสินีนุช ไชยสิทธิ
ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-872166 โทรศัพท์มือถือ : 081-8191669
โทรสาร : 02-8721603
E-mail : sineenuch.c@niems.go.th
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หน่วยงานประมวลผลและ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669
โทรสาร : 02-8721669
E-mail : thunjira.t@niems.go.th
2. นางสินีนุช ไชยสิทธิ
ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-872166
โทรศัพท์มือถือ : 081-8191669
โทรสาร : 02-8721603
E-mail : sineenuch.c@niems.go.th
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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๔๑๒
หัวข้อ 4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8)
สถานการณ์
หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังคงาีควาาเสี่ยงทางการเงิน าีปัญหา
ขาดสภาพคล่ อง เงินบารุงคงเหลือลดลงและาี ภาระหนี้สินเพิ่าขึ้น ต้องาีการติดตาาเฝ้าระวังปัญหาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจากสถิ ติ โ รงพยาบาลที่ ป ระสบปั ญ หาการเงิ น ย้ อ นหลั ง ๒๕๕6–๒๕๕9 (ไตราาส ๓) พบว่ า าี
โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินระดับ ๗ เกิดขึ้นทุกไตราาส โดยาีจานวนที่แตกต่างกัน
W
ไตรมาสที่ ๑/๕๖
๑
รพ.ระดับ
๘๘
๗ (แห่ง)

Q
Q
Q
Q
Q Q
Q
Q
Q Q
Q
๒/๕๖ ๓/๕๖ ๔/๕๖ ๑/๕๗ ๒/๕๗ ๓/๕๗ ๔/๕๗ ๑/๕๘ ๒/๕๘ ๓/๕๘ ๔/๕๘

Q
1
1/59 5/59

5
3/59

3

๘
๑
๑๓๖ ๑๖๙

๑

4
86

8

๑
๕๘

๕
๑ ๑
๑
๑๔๕ ๑๐๒ ๑๕๖ ๗๘

๗
๕๓

๕
๔๘

๔
๑๐๔

๑
๑๓๖

74

7
44

ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาทางการเงินาาจากหลายสาเหตุ คือ
1ศ งบประาาณที่ได้รับจัดสรรไา่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่เฉพาะ ในในถิ่นทุรกันดาร ประชากรเบาบาง
ห่างไกล
5ศ การปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไา่าีประสิทธิภาพ
3ศ ผลกระทบจากการปรับเพิ่าค่าแรง ค่าตอบแทนและการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดการวางแผนล่วงหน้า
ทาให้ส่งผลกระทบต่องบดาเนินงานประจาของหน่วยงาน
4ศ การขาดการวางระบบการควบคุาภายในที่ดี
5ศ การบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงินที่ดีไา่าีควาาระาัดระวังในการใช้
จ่ายงบประาาณ โดยเฉพาะาีการลงทุนที่ไา่เหาาะสา
ประเด็นการตรวจราชการที่าุ่งเน้น
๑. จัดสรรแล้วหน่วยบริการาีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย
๒. การบริหารและกากับแผนการเงินการคลัง (PlanFin60) ทุกเดือน
๓. การประเาินกระบวนการทางาน (FAI)
๔. ประเาินประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว
๕. ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง
๖. คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์
๗. สร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังและพัฒนา.ักยภาพบุคลากร
เป้าหาาย
หน่วยบริการ

าาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจติดตาา
ในพื้นที่
าาตรการที่ 1
การจัดสรรเงิน
อย่างพอเพียง
(Sufficient
Allocation)

1ศ1 ร้อยละของหน่วย
บริการาีรายได้ ≥
ค่าใช้จ่าย
ค่าเป้าหาาย:
ไา่น้อยกว่า ร้อยละ 8
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ควาาหาาย

หน่วยบริการได้รับการ
จัดสรรงบที่พอเพียงต่อ
การให้บริการไา่ประสบ
ปัญหาการเงิน

รายได้ = รายได้หักงบ
ลงทุน
ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายไา่
รวาค่าเสื่อาราคาและค่า
ตัดจาหน่าย

๔๑๓
เป้าหาาย

าาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจติดตาา
ในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ควาาหาาย

หน่วยบริการ/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/
เขตสุขภาพ

าาตรการ 5
ติดตาากากับ
ด้วยแผนทางการเงิน
(Planfin
Management)

2.1 ร้อยละของหน่วย
บริการาีแผนทางการเงิน
(Planfin) ที่าีควาา
ครบถ้วน ถูกต้อง
สาบูรณ์
ค่าเป้าหาาย :
ร้อยละ 1 (รอบที่ 1)
5ศ2 ร้อยละของหน่วย
บริการทีา่ ีผลต่างของแผน
และผล ไา่เกินร้อยละ 5
(รายได้และค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไา่
เกินร้อยละ 5)
ค่าเป้าหาาย :
ไา่น้อยกว่าร้อยละ 8
(รอบที่ 2)

หน่วยบริการาีแผนการ
เงินที่าีคุณภาพ และใช้
แผนเพื่อการบริหาร
ควบคุา กากับการ
ดาเนินงานตลอด
ปงงบประาาณ

5ศ1 ครบถ้วน = ครบ 7
แผน
ถูกต้อง = ตาาเกณฑ์
กปภศกาหนด
สาบูรณ์ = ผ่าน สสจศ/เขต
5ศ5 เปรียบเทียบทั้งด้าน
รายได้และค่าใช้จ่าย
เงื่อนไข ต้องผ่านทั้ง5
ด้าน จึงจะผ่านเกณฑ์

หน่วยบริการ/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/
เขตสุขภาพ

าาตรการ 3
สร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
(Efficient
Management)

3.1 ร้อยละของหน่วย
บริการาีสัดส่วนของ
ต้นทุนต่อรายได้ ไา่เกิน
ค่า mean+1 SD ของ
หน่วยบริการในกลุ่า
ระดับเดียวกัน (5 กลุา่ )
ค่าเป้าหาาย :
ไา่น้อยกว่าร้อยละ 8
3.2 ร้อยละของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์
ประเาิน > 4 ตัว จาก
เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว
ค่าเป้าหาาย :
ร้อยละ 5
3ศ3 ร้อยละของหน่วย
บริการาีค่าเฉลี่ยคะแนน
FAI >90
ค่าเป้าหาาย:
ไา่น้อยกว่า ร้อยละ 75

หน่วยบริการาีการใช้
ทรัพยากรและ การ
บริหารจัดการภายใน
หน่วยงานอย่างาี
ประสิทธิภาพ

3ศ1ประเาินสัดส่วนของ
ต้นทุนต่อรายได้ หาายถึง
(ต้นทุน = ต้นทุนยา
เวชภัณฑ์าิใช่ยา วศ
การแพทย์ วศวิทยา.าสตร์
การแพทย์ วัสดุ
ทันตกรรา) (ค่าตอบแทน
= ฉ 5, พตส, ฉ8 ,ฉ9)
(รายได้ = รายได้จากการ
ให้บริการ)
3ศ5 เกณฑ์ประสิทธิภาพ
7 ตัว ของกลุ่าประกัน
สุขภาพ
3ศ3 ตาาผลการประเาิน
ประสิทธิภาพ 4 กิจกรรา
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๔๑๔
เป้าหาาย

าาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจติดตาา
ในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ควาาหาาย

หน่วยบริการ

าาตรการ 4
พัฒนาคุณภาพข้อาูล
บัญชี (Accounting
Audit)

4.1 ร้อยละของหน่วย
รายงานการเงินได้รับ
ตาาเกณฑ์คะแนนคุณภาพ
บริการ าีคะแนนคุณภาพ การตรวจรับรองคุณภาพ บัญชีกลุ่าประกันสุขภาพ
บัญชี (ตรวจสอบบัญชี
เบื้องต้นที
ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์)
าีควาาถูกต้อง
ค่าเป้าหาาย :
ร้อยละ 85

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/
เขตสุขภาพ

าาตรการ 5
สร้างเครือข่ายด้าน
การเงินการคลังและ
.ักยภาพบุคลากร
(Network &
Capacity Building)

5.1 จานวนเครือข่าย
การเงินการคลังทุกระดับ
ค่าเป้าหาาย :
15 เขต 76 จังหวัด
5.2 ร้อยละของ CFO
ระดับเขต ผ่านการอบรา
ตาาหลักสูตร
ค่าเป้าหาาย :
ร้อยละ 8
5.3 ร้อยละของผู้
ตรวจสอบบัญชี
(Accounting Audit)
ผ่านการอบราตาา
หลักสูตร
ค่าเป้าหาาย :
ร้อยละ 8

าีเครือข่ายการเงินการ
คลังที่ช่วยสนับสนุนการ
สร้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการ
เงินการคลัง

5ศ1 าีเครือข่าย CFO
และ Auditor ระดับเขต/
จังหวัด
5ศ5 จานวน CFO ผ่าน
การอบราตาาหลักสูตร
5ศ3 จานวน Auditor
ผ่านการอบราตาา
หลักสูตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่าประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ : นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยาาลิก ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่าประกันสุขภาพ
โทรศ ๐๒-๕๙๐-๑๕81
นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่าประกันสุขภาพ
โทรศ 5-59 - 1797
นางอารรัตน์ พีระพล ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่างานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
โทรศ ๐๒-๕๙๐-๑๗๙๗ E-mail address : higmoph@gmail.com
นางอุทัย เกษรา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
โทรศ 5-59 -1575
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๔๑๕
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
8
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
Lagging Indicator
เขต
92. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
หน่ ว ยบริ ก ารที่ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ ท างการเงิ น หมายถึ ง หน่ ว ยบริ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่าีปัญหาทางด้านการเงินโดยาีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ทาให้ขาดสภาพคล่องหรือาีสถานะการเงินอยู่ในระดับวิกฤติ กาหนดเป็นเกณฑ์วัดเป็น 7 ระดับ
ประกอบด้วยดัชนีทางการเงิน 3 กลุ่า ได้แก่
1) กลุ่าแสดงควาาคล่องตาาสภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหาุนเวียน
(Current Ratio), อัตราส่วนเงินทุนหาุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และ อัตราส่วนเงินสด (Cash
ratio)
5) กลุ่าแสดงควาาาั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย ทุนหาุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital:
NWC) และ รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income or EBITDA)
3) กลุ่าแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาทางการเงิน เป็นการคาดการณ์ระยะเวลาทุนหาุนเวียน
สุทธิจะหาดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หรือ จะหาดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน
ระดับคะแนนที่แสดงถึงการขาดสภาพคล่องหรือวิกฤติสูงสุดคือระดับ 7 โดยเทียบกับ
เกณฑ์าาตรฐานที่กาหนดดังนี้
1) Current Ratio <1ศ5 = 1 คะแนน
5) Quick Ratio <1ศ = 1 คะแนน
3) Cash Ratio < ศ8 = 1 คะแนน
4) ทุนหาุนเวียนสุทธิติดลบ = 1 คะแนน
5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน
6) ระยะเวลาทุนหาุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย<3 เดือน = 5 คะแนน
7) ระยะเวลาทุนหาุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย<6 เดือน = 1 คะแนน
หน่วยบริการที่าีค่าดัชนีน้อยกว่าาาตรฐาน แสดงถึงการเข้าสู่สถานะควาาเสี่ยงทางการเงินและ
ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะาีการประเาินทุกไตราาส
หาายเหตุ
ระบบข้อาูลบัญชีที่ดีและาีคุณภาพ ของหน่วยบริการเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผลการ
ประเาินผลสถานะทางการเงินาีควาาถูกต้อง
การบริการจัดการการเงินการคลังที่าีประสิทธิภาพาีส่วนสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
6
4
2
0
1. เพื่อเป็นเกณฑ์าาตรฐานสาหรับการประเาินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน
2. เป็นข้อาูลสาหรับนาไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดควาาเป็นธรรา
หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๔๑๖
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กลุ่าประกันสุขภาพ)
รายไตราาส
กลุ่าประกันสุขภาพ
A = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
B = จานวนหน่ว ยบริก ารสัง กัด สานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง หาด (หน่ว ยบริก ารที่
จัดส่งรายงานงบทดลอง)
(A/B) x 100
ไตราาส 1, 5, 3 และ 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
8
8
8
8
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
6
6
6
6
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
4
4
4
4
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2
2
2
2
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
0
0
0
0
วิธีการประเมินผล :
การวัด/วิเคราะห์
เอกสารสนับสนุน :
รายงานหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วยบริการ
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /

ร้อยละ

2557

2558

2559

ไตราาส 1/57
ร้อยละ 11.58
ไตราาส 2/57
ร้อยละ 12.13
ไตราาส 3/57
ร้อยละ 12.91
ไตราาส 4/57
ร้อยละ 9.18

ไตราาส 1/58
ร้อยละ 6.31
ไตราาส 2/58
ร้อยละ 5.76
ไตราาส 3/58
ร้อยละ 12.19
ไตราาส 4/58
ร้อยละ 15.65

ไตราาส 1/59
ร้อยละ 8.71
ไตราาส 2/59
ร้อยละ 5.04
ไตราาส 3/59
ร้อยละ 9.83

1. นพศพิทักษ์พล บุณยาาลิก
ผู้อานวยการกลุ่าประกันสุขภาพ
E-mail : pitalpolb@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปงงบประาาณ พศ.ศ 556

๔๑๗
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

2. นางอารรัตน์ พีระพล
หัวหน้ากลุ่างานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
E-mail : amonrattana@gmail.com
3. นางนิ่าอนงค์ สายรัตน์
หัวหน้ากลุ่างานแผนงานและประเาินผล
โทร.ัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรสาร : 02-5901576
E-mail : nimanong_15@hotmail.com
4. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุ่างานแผนงานและประเาินผล
โทร.ัพท์ที่ทางาน : 02-590 1574 โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผลและ กลุ่าประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1ศ นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุ่างานแผนงานและประเาินผล
ผลการดาเนินงาน
โทร.ัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๔๑๘
หัวข้อ 4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)
สถานการณ์
การพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมของประเทศไทย ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกาหนด
ประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการบริการที่เป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดารงชีวิตของประชาชน
ในสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจั ย และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒ นา
นวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวก การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมารองรับ เพื่อ ให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็น
เพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสาหรับกลุ่มการผลิตและบริการเป้าหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ ประเทศรายได้สูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจั ยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน
ภาคธุ ร กิ จ ภาครั ฐ และภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มหรื อ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว
การวิจัยเป็นประโยชน์โดยตรงต่ อผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวคือ
สามารถนางานวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขทั้งในด้านนโยบายการบริหาร และการส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้านักวิจัย และผู้บริหารได้ทางานร่วมกัน ผลงานวิจัยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้าน
วิชาการ และด้านการบริหาร เพราะการวิจัยจะทาให้เกิดความคิด ความเข้าใจใหม่ ซึ่งผู้บริหารจะนาไปใช้เป็น
หลักในการตัดสินใจ เป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การนาผลการวิจัยไปใช้มีความสาคัญ
มากต่อการวิจัย เพราะถ้าไม่มีการนาผลการวิจัยไปใช้แล้ว การวิจัยก็จะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนรับรู้ถึงสารประโยชน์จาก
งานวิจัยอาจช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า หลังจากดาเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว หน่วยงานเจ้าของทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ นาผลจากการวิจัยไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง ดังนั้น เพื่อให้มีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนาผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
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๔๑๙
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๑. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแกนกลางใน ๑. เพิ่มศักยภาพทีม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และ
การขับเคลื่อนการ
สนับสนุนงานวิจัย
ในทุกจังหวัดทุกเขตสุขภาพผ่านการ ทักษะในการจัดกิจกรรม
ทางานวิจัย/R2R ด้าน "R2R Facilitator อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สุขภาพในเขตสุขภาพ Advance Course" ทีมสนับสนุนงานวิจัย อย่างน้อย ๑ คน/ ให้เกิดงาน วิจัย/R2R ด้าน
จังหวัด
สุขภาพ ในหน่วยงาน องค์กร
และเครือข่ายในภูมภิ าคได้
มีผลงานวิจยั /R2R
๒. สนับสนุนให้เกิด ในทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภาพมีผลงาน ในทุกเขตสุขภาพมีการผลิตผล
ด้านสุขภาพ
ผลงานวิจัย/ R2R
วิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๕ งานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพ ของ
เรื่อง/จังหวัด
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
เขตสุขภาพ
หน่วยงานที่มี
๓. จัดทามาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ระดับ ในทุกเขตสุขภาพมีมาตรฐาน
คณะกรรมการ
การปฏิบัติงาน
จังหวัดมีการพิจารณาจริยธรรม
การปฏิบัติงานจริยธรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ได้ จริยธรรมการวิจัย
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๔ ครั้ง/ปี
วิจัย (SOPs)
จัดทา SOP
(SOPs)
มีระบบฐานข้อมูล
๔. จัดทาระบบฐาน ทุกจังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/
งานวิจัย/ R2R ระดับ ข้อมูลงานวิจัย/
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงานใน
R2R ระดับเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ
R2R ระดับเขต
จังหวัด ส่งเป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย/
สุขภาพ
R2R ระดับเขตสุขภาพ
ผลงานวิจัย/R2R ด้าน ๕. ร้อยละผลงาน
จานวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ องค์ความรู้ทางการพยาบาล/
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน วิจัย/R2R ด้าน
ทีใ่ ห้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ การแพทย์/การสาธารณสุขที่
ต่างๆ นาไปใช้
สุขภาพที่ให้
โ ด ย ก า ร นั บ จ า น ว น ผ ล ง า น ผ่านการวิจยั /พัฒนา ได้รับการ
ประโยชน์ ร้อยละ ๒๐ หน่วยงานต่างๆ
วิ จั ย /R2R ด้ า นสุ ข ภาพที่ น าไปใช้ ถ่ายทอด เผยแพร่สู่
นาไปใช้ประโยชน์
ประ โย ชน์ โ ดย ที่ ผ ลงานวิ จั ยจ ะ กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดใน
ดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ย้อนหลัง ช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ได้
ไม่เกิน ๑ ปี กรณีที่งานวิจัย/R2R มี เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
การนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ทั้งในระดับประเทศและต่าง
ให้ นั บ การใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ พี ย งครั้ ง ประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์
เดียว
ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุใน
ประเภทของการใช้ ป ระโยชน์ จ าก โครงการวิจัยหรือรายงานการ
งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังนี้
วิจัย สามารถนาไปแก้ปญ
ั หาได้
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ได้รับหนังสือหรือหลัก ฐานอื่น แสดง หลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึง
ความสนใจเพื่อเจราจาธุรกิจ มีการซื้อ การนาไปใช้จนก่อให้เกิด
ขายเทคโนโลยี ร ะหว่ า งนั ก วิ จั ย และ ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน
ผู้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ การจดลิ ข สิ ท ธิ์
ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
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๔๒๐
เป้าหมาย

มาตรการดาเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2. เชิ งวิ ช าการ ได้ แ ก่ การ ปรั บ
แ นวทา งเ วชป ฏิ บั ติ กา ร อ้ า งอิ ง
ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ ประเทศและ
หรือระดับนานาชาติ
3. เชิ ง นโยบาย หมายถึ ง จ านวน
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่นาไป
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด เ ป็ น น โ ย บ า ย
มาตรการ แนวทางส าคั ญ ในการ
พั ฒ นาด้ า นส่ ง เสริ ม รั ก ษา ป้ อ งกั น
ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดย
มีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช้
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จาก
งานวิจัยในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์
เว็บไซด์ฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักวิชาการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางชนิดา กาจีนะ
ดร.จุฬาพร กระเทศ
นางมยุรี จงศิริ
นางพัชรวรรณ แก้วศรีงาม

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address
ตาแหน่ง.นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ Tel. 02-5901718-9
สานักวิชาการสาธารณสุข
Mobile 081-8066238
e-mail: numaewssj@hotmail.com
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ Tel. . 02-5901718-9
สานักวิชาการสาธารณสุข
Mobile 094-4899929
e-mail : juraporn_krates@hotmail.com
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ Tel. 02-5919835
สานักวิชาการสาธารณสุข
Mobile 081-2616060
e-mail: research.moph@hotmail.com
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
Tel. . 02-5919835
สานักวิชาการสาธารณสุข
Mobile 089-7811748
e-mail : research.moph@hotmail.com
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๔๒๑
รายละเอียดตัวชี้วัด
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 20
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย
Leading Indicator
เขต
93. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่
ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article)
บทความพิ เ ศษ (special article) บทความฟื้ น วิ ชา (refresher course) รายงานเบื้ อ งต้ น
(preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case report)
ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation) ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่าน
การวิจัย/พัฒนา ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่
ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนาไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน หรือมีการ
ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 25
ร้อยละ 30
ร้อยละ 35
ร้อยละ 40
เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
นาไปใช้ประโยชน์
1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ
2. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนกลาง
1.การแจงนับผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผลิตโดย
1.1 หน่วยงานเจ้าภาพของตัวชี้วัด (สานักวิชาการสาธารณสุข)
1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ในวารสารวิชาการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ
1.3 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขทาง
เว็บไซต์ของสานักวิชาการสาธารณสุข
1.4 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เข้ารับการประกวดและผ่าน
การคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น จากคณะกรรมการตัดสินในการประชุมวิชาการของกระทรวง
สาธารณสุขประจาปี โดยสานักวิชาการสาธารณสุข
1.5 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผ่านการอ่านทบทวนจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ
บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขทาง
เว็บไซต์ของสานักวิชาการสาธารณสุข ฯ โดยนับเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 6 ของปีงบประมาณที่ผา่ นมาถึง
ฉบับที่ 5 ของปีงบประมาณปัจจุบนั (วารสารวิชาการสาธารณสุขผลิต 6 เล่ม/ปี)
2. การนิเทศติดตามประเมินผล
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๔๒๒
แหล่งข้อมูล

1.หน่วยงานส่วนกลาง
1.1.สานักวิชาการสาธารณสุข
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
A = จานวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์
B = จานวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทั้งหมดที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน)

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2560 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
20

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
25

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
30

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
35

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 12 เดือน
40
โดยการนับจานวนผลงานวิจัย /R2R ด้านสุขภาพที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผลงานวิจัยจะ
ดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ กรณีที่งานวิจัย /R2R มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังนี้
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจเพื่อเจราจาธุรกิจ
มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์ การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จาก
ผลงานวิจัย
2.
เชิ ง วิ ช าการ ได้ แ ก่ การปรั บ แนวทางเวชปฏิ บั ติ การอ้ า งอิ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ
3. เชิงนโยบาย หมายถึง จานวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่นาไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหาร และการกาหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางสาคัญ ในการพัฒนาด้านส่งเสริม รักษา
ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช้
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ
1. เว็บไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีทผี่ ลงานวิจัย/R2R ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขแล้ว
2. ผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่
3. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุขประจาปี
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๔๒๓
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

Baseline data

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2557
2558
2559
ผลงาน
117
115
114

ผลงานวิจัย/R2Rด้าน
สุขภาพได้รับการ
พัฒนาและนาไป
ถ่ายทอดเผยแพร่
1. นางชนิดา กาจีนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901718-9
โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238
โทรสาร : 02-5901718-9
E-mail : numaewssj@hotmail.com
2. ดร.จุฬาพร กระเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901718-9
โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929
โทรสาร : 02-5901718-9
E-mail : juraporn_krates@hotmail.com
3. นางมยุรี จงศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทร 02-5919835
โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060
โทรสาร : 02-5919835
E-mail : research.moph@hotmail.com
4. นางพัชรวรรณ แก้วศรีงาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748
โทรสาร : 02-5919835
E-mail : research.moph@hotmail.com
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
(ด้านสาธารณสุข) โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901715 โทรศัพท์มือถือ : 081-6124480
โทรสาร : 02-5901704
E-mail : pathom@health.moph.go.th
2. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
ด้านกาลังคนสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901716 โทรศัพท์มือถือ : 085-2476446
โทรสาร : 02-5901704
E-mail : nattaya-pa@hotmail.com
3. นางชนิดา กาจีนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901718-9
โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238
โทรสาร : 02-5901718-9
E-mail : numaewssj@hotmail.com
4. ดร.จุฬาพร กระเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901718-9
โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929
โทรสาร : 02-5901718-9
E-mail : juraporn_krates@hotmail.com
5. นางมยุรี จงศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5919835
โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060
โทรสาร : 02-5919835
E-mail : research.moph@hotmail.com
6. นางพัชรวรรณ แก้วศรีงาม
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748
โทรสาร : 02-5919835
E-mail : research.moph@hotmail.com
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คณะที่ 5
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
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คณะที่ 5
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
............................................
ตามระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้ “การตรวจ
ราชการ” เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการ
จัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ส านักนายกรั ฐมนตรี ได้กาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ ตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 3 ประเด็นนโยบาย ได้แก่
1. ประเด็นนโยบายรัฐบาล (Issue)
1.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๒. ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข มี 2 ประเด็นนโยบาย ได้แก่ ประเด็นที่ ๑.1 และ ๒
1. ประเด็นนโยบายรัฐบาล (Issue) : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
1.1 เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง
ปริ มาณขยะมูล ฝอยยั งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยะอันตราย อาทิ ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟ ซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์ ยังถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น และขยะมูลฝอยตกค้างยังมีการจัดการไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ ในปี 2559 ยังคงพบปัญหา ดังนี้
1) การจัดเก็บและรวบรวมขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่สอดคล้องกับ
ระบบการคัดแยกขยะ
2) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจาหน่ายขยะยังไม่มีความชัดเจน ทาให้การกาจัดขยะของ อปท.
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม และไม่เห็นความสาคัญของการลดและคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2565 และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะชั้น
(พ.ศ. 2559 -2560) พร้อมทั้งให้เร่งรัดการดาเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน
พื้นที่นาร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัด ทาแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560) ภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2565 โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และ
นาหลักมาใช้ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้
มีหนั งสือแจ้ งทุกจังหวัดให้ดาเนิ นการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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“จังหวัดสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.
2559 -2560) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขจองประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
1.2 เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญ หาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
1.3 วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
1) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
2) เพื่อ รั บ ทราบผลการด าเนิน โครงการภายใต้ แผนงานบูร ณาการบริห ารจัด การขยะและ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การแก้ไขปัญหาประเด็นปั ญหา
เฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณี
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการ และความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบายสาคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อรั บทราบปั ญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่ว ย
ประสาน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1) เน้ น การตรวจติด ตามการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
2) เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) การส่งเสริ มการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสี ย - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อั น ตรายที่ ต้ น ทางแหล่ ง ก าเนิ ด และการน าขยะไปใช้ - กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักนายกรัฐมนตรี
(2) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูล - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสี ยอันตรายชุมชน และ - กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
ขยะติดเชื้อ
- กระทรวงศึกษาธิการ
(3) การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(4. การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ - กระทรวงสาธารณสุข
และกากับ ดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3) เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน 19 แห่ง
1.5 ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60
รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60
1.6 ประเด็นการตรวจติดตาม
รอบที่ ๑
(Project and Progress Reviews)
๖.๑ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจาแนกตาม
ประเภทของขยะ
6.2 ผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด
(แนวทางการปฏิบั ติ ง านด้ า นการบริหารจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
6.3 ผลการด าเนิ น งาน และปั ญ หาอุ ป สรรค
ข้อจากัดของการดาเนินโครงการ
6.3.1 โครงการถ่ า ยโอนการสนั บ สนุ น
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดั บ จั ง หวั ด จ านวน 38 โครงการ (30
จังหวัด)
6.3.2 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง
6.4 ปัญหาเฉพาะพื้นที่
6.4.1 กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้
จานวน 16 แห่ง
6.4.2 กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง แต่ ไ ม่
สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน 3 แห่ง
6.5 ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะ
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รอบที่ ๒
(Monitoring and Evaluation)
๖.๑ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
6.2 ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะในภาพรวม และการ
บริหารจัดการขยะจาแนกตามประเภทขยะ
6.3 ผลความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การ
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.
2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
6.4 ผลความคืบหน้าในการดาเนินการโครงการ
6.4.1 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจั ด การคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมในระดับ จั ง หวัด จ านวน 38
โครงการ (30 จังหวัด)
6.4.2 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้ อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง
6.5 ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณี
สถานที่กาจั ดขยะมูลฝอยที่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
6.6 ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการดาเนินโครงการของ
6.6.1 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จานวน 38 โครงการ
6.6.2 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้ อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง
6.7 ปั ญ หา ข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ น การจั ด การขยะและ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
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1.๗ ขอบเขตในการตรวจติดตาม
1) พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
2) การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม
เห็ น ควรคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการที่ ต รวจติ ด ตามส าคั ญ ในภารกิ จของกระทรวง
(Function) ที่ใช้เป็นจุดยึดโยงการทางานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีลักษณะโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง มีพื้นที่ ดาเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็นจานวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี)
เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า (Value for Money) ของแผนงาน/โครงการ และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดังนี้
(๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
ในระดับจังหวัด ตามแนวทางการดาเนินการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและที่
เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ รวมจานวนทั้งสิ้น 38 โครงการ (30 จังหวัด)
(๒) ติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่
สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่
ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน 19 แห่ง
(๓) ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควรจะคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในพื้นที่
โครงการใด ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๓) การตรวจติดตาม
1) ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามร่วมกัน
โดยตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด
(๑) การตรวจติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
(2) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการดาเนินการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ
(3) ปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ วเสร็จ และไม่
สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่
ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
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๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการดาเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 4.2
และส่งรายงานให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประมวลผลในภาพรวม
4) วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
(1) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ ตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ประเด็นคาถาม
หน่วยงาน
๑. สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยในภาพรวม และการ - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจาแนกตามประเภท จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ของขยะ (ขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ กาก - ท้องถิ่นจังหวัด
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตาย)
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๒. ผลการดาเนิน การตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศ - ท้องถิ่นจังหวัด
ไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ” ระยะ 1 ปี - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559 – 2560) ของจั งหวั ด (แนวทางการ
ปฏิบั ติงานด้านการบริ หารจั ดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัด สะอาด”)
๓. ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการดาเนินโครงการ
3.1 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติ - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
จังหวัด
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
3.2 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณ - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในจังหวัด
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความ - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในจังหวัด
รับผิดชอบของกระทรวง
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ประเด็นคาถาม
๔. การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่
4.1 กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ จานวน 16 แห่ง
4.2 กรณีสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่ได้รับการ
จั ดสรรงบประมาณในการก่อ สร้ า ง แต่ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน 3 แห่ง
5. ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)

(๒) การสั งเกตการณ์ การดาเนิน การตามแผนปฏิ บั ติก าร “ประเทศไทย ไร้ ข ยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่ สามารถเปิด
ดาเนิ นการได้ และสถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้
๕) การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
(1) การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
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(2) การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบู ร ณาการในลั กษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ดาเนินการจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม
2560 และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection
Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60
๒. ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1. ความเป็นมา
๑.๑ สถานการณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาสาคัญระดับสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกต้อง
เผชิญ แนวโน้มของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนส่งให้มีผู้เสียชีวิ ตทั่วทั้งโลก เฉลี่ยวันละ
มากกว่า 3 พันคน หรือเฉลี่ยปีละมากกว่า 1.3 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บและพิการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 20 – 50 ล้านคน
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสามของโลก รองจากประเทศนีอูเอ (เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิกตอนใต้) และสาธารณรัฐโดมินิกัน โดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 38 รายต่ออัตราหนึ่งแสน
ประชากรโดยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน มีอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน สภาพรถสภาพถนนที่ชารุด และสภาพแวดล้อมริมทางที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่
๑.๒ องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศยกระดับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสาคัญแห่งชาติ โดยให้ดาเนินการภายในกรอบปฏิญญามอสโก ที่กาหนดให้ เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และให้สมาชิกวางระบบที่เอื้อต่อความ
ปลอดภัย พัฒนา ออกแบบระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และที่สาคัญต้องมีเจ้าภาพหลักในการ
รับผิดชอบเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
1.3 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติกาหนดให้ ปี ๒๕๕๔ –
๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road safety) และกาหนดให้เป็น
“วาระแห่งชาติ”
1.4 นโยบายรั ฐบาลด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุ ขภาพของ
ประชาชน ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
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๔๓๑
๑.๕ ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทาแผนที่นาทาง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ได้แก่
1.5.1 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
กากับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.5.2 แผนงานการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากฎหมาย เกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดจนข้อกาหนดต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
โดยเฉพาะการผลั กดันกฎหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
รวมถึงการทบทวนและผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับขนาดและ
สภาพปัญหาเพื่อนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
1.5.3 แผนงานการพัฒนาระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพถนน
เพื่อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งส าคั ญในการเกิด อุบั ติเ หตุ ทางถนนทั้ งเรื่องการควบคุม ความเร็ว จุ ดเสี่ ยง จุ ดอั นตราย
การบ ารุ งรั กษา และการปรั บ ปรุ งถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้อง และการมีสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่ว นในการทางานร่ ว มกัน ทั้งภาคนโยบาย ภาคการเมือง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
1.5.4 แผนงานระบบสนับสนุนการทางานตามเป้าหมาย การพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ปลอดภัย
การให้ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการทางานของหน่วยปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งกลไก
ด้านการวิจั ยและพัฒนาเพื่อแสวงหามาตรการใหม่ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การวิจัยเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับมาตรฐานคนทางาน ยานพาหนะ และโครงสร้างถนน ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประกันภัยที่ทั่วถึง มีระบบการฟื้นฟูผู้ประสบเหตุให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
หน่ วยงานที่รับผิ ดชอบและที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ๔ แผนงานหลักดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร/กรมทางหลวง/กรมทางหลวง
ชนบท/กรมการขนส่ งทางบก) กระทรวงสาธารณสุ ข (กรมควบคุ มโรค/สถาบั นการแพทย์ ฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ )
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน)/กรมโยธาธิการ
และผังเมือง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ และให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้
มีการปรั บพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้ อื่น รวมทั้งมีการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
1.7 นายกรัฐมนตรี ได้ฝากข้อห่วงใยและแนวทางการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระยะยาว ๔ ข้อ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางและ
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๔๓๒
มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว
ควรกาหนดให้มียุทธศาสตร์การดาเนินงานในระยะ ๒๐ ปี และกาหนดให้มีแผนการดาเนินงานเป็น ๔ ระยะ
(ได้แก่ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ และ
ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๗๒ – ๒๕๗๖) โดยเน้นให้มีการปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความเข้มข้นใน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง(๒) ผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือนาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจด
ทะเบียนรถใหม่ (๓) การปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพถนนให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้งไฟส่องสว่าง ปรับปรุง
แก้ไขทางลาดชัน ทางเลี้ยว ทางโค้ง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นต้น (๔) ส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
1.8 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 255๙ มีมติ
1.8.1 เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
(1) เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนนจานวน
๕ ประเด็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
(1.1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็น ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๐โดยมีประเด็นการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็นประกอบด้วย
(1.1.1) เมาแล้ วขั บ ได้แก่ กาหนดปริ มาณแอลกอฮอล์ ในเลื อดที่เหมาะสม
สาหรับผู้ขับขี่ซงึ่ มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และผู้มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ให้ถือว่าเมาสุรา
และเพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดกรณีเมาสุราแล้วขับให้สูงขึ้น กาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีกรณีเมาแล้วขับ จัดทา
ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทาผิด
(1.1.2) ขับรถเร็วเกินกว่ ากฎหมายก าหนด ได้ แก่ ลดความเร็วในเขตเมือง
ให้เหมาะสม และเพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดให้สูงขึ้น
(1.1.3) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ ได้แก่ เพิ่มความเข้ มงวดในการออก
ใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก ยึดง่าย” เพิกถอนใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมการขับรถส่วนบุคคล เพิ่มอัตราโทษ
ให้สูงขึ้นและเพิ่มบทกาหนดโทษ สาหรับผู้ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ เจ้าของรถ หรือคนขับรถยินยอมให้
ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ
(๑.๑.๔) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ปรับปรุงระบบการเยียวยา
เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(๑.๑.๕) การคาดเข็ มขัดนิรภั ย ได้แก่ ให้ มี ข้อก าหนดการคาดเข็มขัดนิ รภั ย
สาหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถยนต์
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(๑.๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบั ติเหตุ ทางถนนแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอานาจหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงจังและต่อเนื่อง
(๑.๓) ให้ กระทรวงมหาดไทยสั่ งการให้ ผู้ ว่าราชการจังหวั ดด าเนิ นการป้องกั นและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดาเนินงานในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(๑.๔) ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ให้เกิดความตระหนักและเกิด
เป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเร่งด่วน
(2) เห็นชอบในหลักการให้จัดทาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จะแล้ วเสร็จ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓ ให้มี
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้วย
1.8.2 ในการจัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคั บใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้ าหน้ าที่ ให้ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
1.8.3 ให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
1.9 กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เป็นวาระเร่งด่วนเนื่องจาก ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย เป็นอันดั บ ๒ ของโลก โดย ประมาณ ๓๗.๗๑ ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลมรณบัตรและ
หนั งสือรั บรองการตายในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (ปี 25๔8 – 255๗) และพบว่ามีจานวนผู้ บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก
ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ กาหนดเป็นนโยบายและเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุข
และจากการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีประเด็นข้อ
ค้นพบที่การด าเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ต้ องมีการบู รณาการร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลดอุบั ติเหตุ ทางถนน มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้ มีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ในประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระเร่งด่วน
๒. เป้าหมายในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม กระตุ้น เร่งรั ดการดาเนินการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนน ให้ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายตามนโยบายของรั ฐบาล และทศวรรษแห่ งความปลอดภั ยบนท้ องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
ขององค์การสหประชาชาติ และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามผลการดาเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
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๓.๒ เพื่อติดตามผลการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามข้อ
ห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (วันที่ ๔ ตุลาคม
255๙) แผนที่นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563
และแผนแม่บทแผนบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ (และ/หรือ แผนแม่บท ความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (กรณีประกาศใช้)) ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3.3 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
3.4 เพื่ อรั บ ทราบปั ญหาอุ ป สรรค ข้ อจ ากั ดในการด าเนิ นการป้ องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน
ให้สามารถลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๔.๑ เน้นการติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
๔.๑.๑ สถานการณ์ในสภาวะปกติ
๔.๑.๒ สถานการณ์ในช่วงเทศกาล
๔.๒ เน้นการติดตามปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ประเด็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน
- กระทรวงคมนาคม
- การจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตขับรถ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- การป้องปรามการเมาแล้วขับ/ง่วง
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
(๒) สภาพรถ
- กระทรวงสาธารณสุข
(๓) สภาพถนน
- กระทรวงการคลัง
(๔) สภาพแวดล้อมและทัศนวิสัย
- กระทรวงวัฒนธรรม
(๕) การบังคับใช้กฎหมาย
๔.๓ เน้ น การตรวจติ ด ตามความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า งๆ ในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามประเด็นข้อ ๔.๒ ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี
๕. ระยะเวลาการตรวจติดตามเห็นควรตรวจติดตาม ๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑
๖. ประเด็นการตรวจติดตาม
ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
๖.๑ สถานการณ์และสถิติการอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน (เปรียบเทียบระหว่างช่วง
เทศกาล กับตลอดปี)
๖.๒ ผลการดาเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด

ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
๖.๑ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
๖.๒ ผลความก้าวในภาพรวมในการขับเคลื่ อน เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๓ ผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามข้อห่วงใย
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ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
อุบัติเหตุทางถนน
๖.๓ ผลการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ห่ ว งใยของ
นายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการ
ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม
255๙) แผนที่นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map)
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 –
2563 และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ
๖.๔ ผลการร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๕ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
ของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน และแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ
๖.๔ ผลก้าวหน้าของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๕ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
๗.๑ พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยม
สังเกตการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๒ การตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามร่วมกัน โดย
ตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี แผนที่นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แผนแม่บทแผนบทความปลอดภัยทางถนนฯ
๗.๓ วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ ตามดุลพินิจ
ของผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ประเด็นคาถาม
หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล
(๑.1) สถานการณ์และสถิติการอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 –
- สานักงานป้องกันและบรรเทา
ปัจจุบัน (เปรียบเทียบระหว่างช่วงเทศกาล กับตลอดปี)
สาธารณภัยจังหวัด
(1.1.1) ผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๑.๑.๒) คนใช้รถใช้ถนนที่เกิดอุบั ติเหตุ (คนเดินเท้า/ผู้ใช้ยานพาหนะ - ตารวจภูธรจังหวัด
(จักรยานยนต์/รถยนต์/รถกระบะ/รถตู้/รถโดยสาร/รถบรรทุก ฯลฯ))
- สานักงานขนส่งจังหวัด
(๑.๑.๓) ปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดอุบั ติทางถนน เช่น พฤติกรรมบุคคล - หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๓๖
ประเด็นคาถาม
(ง่วงเมา โทรแล้วขับ ขับรถโดยประมาท ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ขับรถย้ อนศร) สภาพรถไม่เหมาะสม ถนนช ารุด หรือออกแบบไม่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมข้างทางที่บดบังทัศนวิสัยการขับขี่ เป็นต้น)
(๑.๒) ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง
(๑.๒.๑) สถิติการจดทะเบียนรถ
(๑.๒.๒) สถิติการขอใบอนุญาตขับรถ
(๑.๒.๓) ถนน/เส้นทางภายในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ประเภท ระยะทาง และจานวนจุดเสี่ยง)

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

- สานักงานขนส่งจังหวัด
- สานักงานทางหลวง /
แขวงทางหลวงจังหวัด
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
- สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

(๑.๓) การป้องปรามการเมาแล้วขับ
(๑.๓.๑) สถิติการขอใบอนุญาตขายสุราจาหน่ายแต่ละประเภท ของ - สานักงานสรรพสามิตจังหวัด
สถานบริการ หรือสถานประกอบการการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๓.๒) ผลการติดตาม กากับ ควบคุมสถานบริการ หรือ
สถานประกอบการในการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตฯ
(๑.๔) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี
(๑.๔.๑) การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานป้องกันและบรรเทา
(๑.๔.๒) ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกัน
สาธารณภัยจังหวัด
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงระบบ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - สานักงานตารวจภูธรจังหวัด
- สานักงานขนส่งจังหวัด
- สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑.๕) ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑.๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การสังเกตการณ์แนวทางการดาเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
7.4 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๗.๔.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
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๔๓๗
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานในลั ก ษณะภาพรวมโครงการ เสนอ
ปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปั ญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
7.4.2 การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดทารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการโดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ จัดทารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๓๘

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๓๙

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๐

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๑

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๒

ประเด็นที่ ๑ : ประเด็นนโยบายรัฐบาล (Issue) : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 กระทรวง 19 หน่วยงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนาไปใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพ
การจัดเก็บ ขนส่ง การกาจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างและที่เกิดขึ้นใหม่ ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ เพิ่มศักยภาพ
การจัดการกากอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ
และบั งคั บ ใช้ก ฎหมายอย่ า งเข้ม งวด ตลอดจนควบคุ ม มลพิ ษ ในพื้ น ที่เ ขตควบคุ มมลพิ ษ และในเขตเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
1.1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระทาของมนุษย์ เช่น มลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นซิลิกา สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ก๊าซต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์อ็อกไซด์ คาร์บอนมอนอ็อกไซด์ รวมทั้งโลหะหนักและสารเคมีต่างๆ ที่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างและต่อเนื่อง เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันภาคเหนือและภาคใต้ นอกจาก
นี้ยังเกิดจากกิจการพลังงานต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือมลพิษที่เกิดจากขยะ ทั้ งขยะอิเล็คทรอนิกส์ และขยะทั่วไปที่กาจัดไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล ต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลกระทบแบบเรื้อรัง ประเด็นที่โรคและผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมมีความยากและแตกต่างจากโรคอื่นๆ
คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจไม่มีการแสดงอาการป่วยที่เห็นได้ชัดเจนแต่อาจส่งผลกระทบฅต่อระดับสติปัญญา
และพัฒนาการของเด็ก เช่น การสัมผัสมลพิษประเภทโลหะหนักต่างๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้ หรือ
การสัมผัสมลพิษประเภทสารก่อมะเร็งในปริมาณต่า หรือมลพิษทางอากาศทั้งประเภทที่เป็นฝุ่นละอองขนาด
เล็กหรือก๊าซต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อาจใช้ระยะเวลานานในการก่อให้เกิดโรค ดังนั้น การดาเนินการใน
การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อป้องกันการสัมผัสเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานเครือ ข่าย จึงได้
ดาเนินกิจ กรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในงานการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพคนทางานและประชาชนที่สัมผัสขยะ
ปี 2559 ได้เริ่มดาเนินการในพื้นที่ขยะอิเล็คทรอนิกส์และในจังหวั ดที่มีขยะทั่วไปสะสมสูงสุดของประเทศใน
พื้นที่ 8 จังหวัด ซึ่งในปี 2560 จะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ของ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค รวมเป็น 20 จังหวัด รวมทั้งต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโรคและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๓
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนและผู้ทางานสัมผัส
ขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนากลไก องค์ความรู้ ศักยภาพเครือข่ายการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อพัฒ นาภาคีเครื อข่าย ประกอบด้ว ย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วย
บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ผลผลิตของโครงการ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30)
4. ตัวชี้วัดตามเล่มขาวคาดแดง
กลุ่มเป้าหมายมีการเฝ้าระวัง ป้องกันด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่สัมผัสขยะ 20 จังหวัด
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย
46 จังหวัด
2. ร้อยละของ รพศ./รพท. สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50)
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 12 แห่ง
6. ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันด้านสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพ และประชาชนที่สัมผัสขยะ 7,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันด้านสุขภาพ
ของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่สัมผัสขยะ ร้อยละ 80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้
สัมผัสขยะ แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ 90

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๔
โครงการย่อยที่ 1 การประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวั ง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (275,100 บาท)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (16,900 บาท) จานวน 10 คน :
นั กวิช าการของส านั กโรคจากการประกอบอาชี พฯ นัก วิช าการจาก สคร./ สสจ./ สสอ. นักวิช าการจาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เกี่ ย วข้อ ง (หน่ว ยงานอื่น ๆ) ผู้ เชี่ ยวชาญจากโรงพยาบาล ผู้ เ ชี่ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน/ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 การประชุมพัฒนาเกณฑ์การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (46,200 บาท) จานวน 15
คน : นักวิชาการของสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ นักวิชาการจาก สคร./ สสจ./ สสอ. นักวิชาการ จาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เกี่ ย วข้อ ง (หน่ว ยงานอื่น ๆ) ผู้ เชี่ ยวชาญจากโรงพยาบาล ผู้ เ ชี่ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การประชุมพัฒนาเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (40,000
บาท) จานวน 13 คน : นักวิชาการของสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ นักวิชาการจาก สคร./ สสจ./ สสอ.
นั ก วิ ช าการจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (หน่ ว ยงานอื่ น ๆ) ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2.1 การประชุ มพั ฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเวชศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อมสาหรั บบุ คลากรสาธารณสุ ข
(40,000 บาท) จานวน 13 คน : นักวิชาการของสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ นักวิชาการจาก สคร./
สสจ./ สสอ. นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานอื่นๆ) ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2.2 การประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทีม Auditor การตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม (40,000 บาท) จานวน 13 คน : นักวิชาการของสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯนักวิชาการจาก สคร./
สสจ./ สสอ. นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานอื่นๆ) ผู้ เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิ จ กรรมที่ 3 การประชุ มเพื่ อพั ฒนามาตรฐานการจั ดบริ การอาชี วอนามั ยของหน่ วยบริ การ
สาธารณสุข (18,000 บาท) : คณะทางานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการ จานวน 20 คน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเพื่อพัฒนากลไกเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (64,000 บาท) จานวน 25 คน : นักวิชาการจากสานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการจากสานักระบาดวิทยา นักวิชาการจากสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 นักวิชาการ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 5 การประชุมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (10,000 บาท) จานวน 60 คน : คณะทางานระบบข้อมูลสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ฐานข้อมูล สถิติ เวชระเบียน ระบาดวิทยา และงาน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสารสนเทศโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายนอก
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๕
โครงการย่อยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (8,806,700 บาท)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ
1.1 การประชุมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาหรับบุคลากรสาธารณสุขในพืน้ ที่
(2,254,100 บาท) จานวน 60 คน : ผู้บริหาร/วิทยากร/ผู้จัดการประชุม สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการจากสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
1.2 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ
สัมผัสขยะ (463,000 บาท) จานวน 100 คน : สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ/ส่วนกลาง สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สถาบั นป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/ส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุค ลากรในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้น ที่ร อบเหมือง
ทองคา (463,000 บาท) จานวน 80 คน : สานักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 และ 3 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอาเภอ พยาบาล/นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพศ/
รพท. รพช. และ รพ.สต.
1.4 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (300,000 บาท) จานวน 90 คน : ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12 สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง ผู้บริหารระดับสูงในกรมควบคุมโรค นักวิชาการจากสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วิทยากร ผู้จัดการอบรม และผู้สังเกตการณ์
1.5 การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายหลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (300,000 บาท) จานวน 50 คน : ผู้บริหารสานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม นักวิชาการใหม่ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ผู้รับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมและ/หรือผู้รับผิดชอบงานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทางานจากสานักงานควบคุมป้องกันโรค 1-12
และ สป.คม. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิทยากร คณะทางาน
1.6 การประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรการสอบสวนโรคด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม (160,000 บาท) จานวน 20 คน : คณะทางานจัดทาหลักสูตร และนักวิชาการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานใน
รพช. (1,200,000 บาท) จานวน 300 คน : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
1.8 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชี พและ สิ่ งแวดล้อ ม (600,000 บาท) จานวน 70 คน : ส านั กโรคจากการประกอบอาชีพ และ
สิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่ข่าย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๖
1.9 การประชุมเพื่อพั ฒนาทีม Auditor สาหรั บการตรวจประเมินการจัดบริ การเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
(463,000 บาท) จานวน 70 คน : ผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และสานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาล
1.10 การอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง) (400,000 บาท) จานวน 55 คน
: พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
วิทยากร ผู้จัดการประชุมและผู้สังเกตการณ์ประชุม
1.11 การประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาแพทย์ ด้ า นโรคและภั ย สุ ข ภาพจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่งแวดล้อม (500,000 บาท)
1) การประชุมเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (50,000 บาท) จานวน 6 คน : แพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
มหาวิทยาลัย ฯลฯ
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนหลักสูตรพัฒนาแพทย์ด้านโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (100,000 บาท) จานวน 15 คน : แพทย์ นักวิช าการ
สาธารณสุข และอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
3) การอบรมการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน สาหรับแพทย์รุ่น
ที่ 2 ปี 2560 (หลักสูตร 4 วัน) (150,000 บาท) จานวน 54 คน : แพทย์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนใน
พื้น ที่เสี่ ย งมลพิษสิ่ งแวดล้ อม 12 โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 12
โรงพยาบาล โรงพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทางาน และแพทย์ในสังกัดกรมควบคุมโรค และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แพทย์ทั่วไปในหน่วยงานรัฐบาลที่สนใจ วิทยากร บุคลากร และคณะทางาน คณะทางาน
และผู้จัดการประชุม สานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ
4) การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
ปี 2560 (หลักสูตร 5 วัน) (200,000 บาท) จานวน 36 คน : วิทยากร แพทย์ และคณะทางาน
1.12 การประชุมเพื่อพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชนให้ดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัย (303,600 บาท)
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการควบคุมคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการภาคเอกชน (55,300 บาท) จานวน 240 คน : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค หน่วยบริการภาคเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนภูมิภาค
2) การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีว อนามัย (248,300 บาท) จานวน 120 คน : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค หน่วยบริการภาคเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนภูมิภาค
1.13 การประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวทางพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (450,000 บาท) จานวน 60 คน : แพทย์และพยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สถิติ เวชระเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๗
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเพื่อพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (700,000 บาท) จานวน 100 คน : ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุม
โรค สคร. 7 แห่ง (1, 2, 5, 6, 8, 10, 11), สสจ. 10 จังหวัด (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา,
กาญจนบุรี, เชียงราย, หนองคาย, นครพนม, นราธิวาส) รพศ./รพท./รพช., รพ.สต., หน่วยบริการสธ. ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่ว ยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใน
พื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
กิจ กรรมที่ 3 การประชุม รั บ รองผลการประเมิน มาตรฐานการจัด บริ การอาชี วอนามัย และ
ประเมินความเสี่ยงการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 5 และ 5 ต่อเนื่อง (200,000 บาท)
จานวน 300 คน : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (50,000 บาท) จานวน 10 คน : ผู้บริหารและนักวิชาการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วิทยากร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (คณะทางานพัฒนาโปรแกรมคลังข้อมูลฯ)
โครงการย่อยที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
และผู้สัมผัสขยะ (4,324,900 บาท)
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาคู่มือ แนวทาง องค์ความรู้ในการดาเนินงานกับหน่วยงานเครือข่ายใน
พื้นที่และประชาชน (400,000 บาท) : โปสเตอร์ 1,000 แผ่น เล่มคู่มือ/แนวทาง 1,000 เล่ม
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อมและชีวภาพ (2,000,000 บาท)
2.1 การพัฒ นาเทคโนโลยี ห รื อวิ ธี การตรวจวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษชนิ ด ใหม่ จ านวน 3 เรื่ อ ง
(600,000 บาท)
2.2 การประชุมราชการเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2005 (20,000 บาท) จานวน 30 คน : ผู้บริหาร นักวิชาการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
2.3 การตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 (80,000 บาท)
2.4 การทดสอบความชานาญ (Proficiency Testing: PT) ด้านการตรวจวิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (420,000 บาท)
2.5 การทวนสอบอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ (150,000 บาท)
2.6 การกาจัดสารเคมีและกากของเสียอันตรายทางห้องปฏิบัติการ (200,000 บาท)
2.7 การปรับปรุงระบบการให้บริการและระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต (530,000 บาท)
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุน เสริมสร้างการดาเนินงานพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
ของหน่วยบริการสาธารณสุข (218,000 บาท) : จานวนโล่และใบประกาศเกียรติคุณที่มอบให้โรงพยาบาลและ
สถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณารับรองผลการดาเนินงาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๔๘
กิจ กรรมที่ 4 การจ้ า งดู แลความปลอดภัยระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (TOR) (90,000 บาท)
กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนการดาเนิน งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนและผูส้ ัมผัสขยะในระดับเขต (1,616,900 บาท)
โครงการย่อยที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (1,495,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 การติ ดตาม และสนับสนุน การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม และตรวจสภาพแวดล้อมในการทางานพื้นที่ปัญหาสาคัญ (850,000 บาท) กลุ่มเป้าหมาย :
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
กิจกรรมที่ 2 การติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยของ
หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน (300,000 บาท) กลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
พื้นที่สานักงานป้องกันควบคุมโรค
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม สอบสวนโรค สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (300,000 บาท) จานวน 5 คน : คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คณะทางานสอบสวนโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 การติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (45,000 บาท) จานวน 5 คน
: นักวิชาการสาธารณสุข สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ข้อมูลพื้นที่จังหวัดเพื่อดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.พื้นที่ปัญหามลพิษขยะ จานวน 20 จังหวัด
เขตสุขภาพ
จังหวัดเป้าหมาย
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
ลาพูน
เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก
พิษณุโลก
เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์
นครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
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เป้าหมายการดาเนินงาน (ราย)
400
200
400
250
357
400
400
300
400
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เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี
เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา

จังหวัดเป้าหมาย
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
สงขลา

รวมทั้งหมด

เป้าหมายการดาเนินงาน (ราย)
300
300
400
400
400
500
250
400
300
400
500
7,000

หมายเหตุ : ข้อมูลเป้าหมายการดาเนินงาน (ราย) เป็นจานวนประมาณการ ซึ่งอยู่ระหว่างการสารวจและ
รวบรวมข้อมูล
2. พื้นที่ปัญหามลพิษทางอากาศ จานวน 11 จังหวัด
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก
เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี
เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา

จังหวัดเป้าหมาย
เชียงใหม่ (หมอกควัน)
เชียงราย (หมอกควัน)
แพร่ (หมอกควัน)
ลาพูน (หมอกควัน)
แม่ฮ่องสอน (หมอกควัน)
พะเยา (หมอกควัน)
น่าน (หมอกควัน)
ลาปาง (หมอกควัน)
ตาก (หมอกควัน)
สระบุรี (ฝุ่นหน้าพระลาน)
ชลบุรี (ฝุ่นหิน)
ระยอง (มลพิษอุตสาหกรรม)
นครราชสีมา (ฝุ่นหิน)
สุรินทร์ (ฝุ่นหิน)
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3. พื้นที่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
3.1. พื้นที่เหมืองทอง
เขต 2 เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
เขต 3 พิจิตร
เขต 8 เลย

3.3 เหมือง
โปแตช

3.2 พื้นที่เหมืองเก่า
เขต 2 ตาก (แคดเมียม)
เขต 3 *อุทัยธานี (สารหนู)
เขต 5 กาญจนบุรี (ตะกั่ว)
*สุพรรณบุรี (สารหนู)
เขต 11 นครศรีธรรมราช
(สารหนู)

เขต 8 อุดรธานี
เขต 9 ชัยภูมิ

3.4 พื้นที่โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน
เขต 1 ลาปาง
เขต 11 กระบี่
เขต 12 สงขลา

3.5 โรงไฟฟ้าชีวมวล
เขต 7 ร้อยเอ็ด
เขต 9 บุรีรัมย์
สุรินทร์
นครราชสีมา

พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
3.6 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รายชื่อจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง
เขต 1 เชียงราย (อ.แม่สาย/อ.เชียงแสน/อ.เชียงของ)
เขต 2 ตาก (อ.แม่สอด/อ.พบพระ/อ.แม่ระมาด)
เขต 5 กาญจนบุรี (อ.เมือง)
เขต 6 สระแก้ว (อ.อรัญประเทศ/อ.วัฒนานคร)
ตราด (อ.คลองใหญ่)
เขต 8 *หนองคาย (อ.เมือง/อ.สระใคร)
*นครพนม (อ.เมือง/อ.ท่าอุเทน)
เขต 10 มุกดาหาร (อ.เมือง/อ.หว้านใหญ่/อ.ดอนตาล)

3.7 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

เขต 12 สงขลา (อ.สะเดา)
*นราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก/อ.ตากใบ/อ.แว้ง/อ.ยี่งอ/
อ.เมือง)
เขต 4 พระนครศรีอยุธยา
เขต 5 สมุทรสาคร
เขต 6 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ
เขต 13 *ปทุมธานี
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี
ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 081 834 4566 E-mail : prempree@hotmail.com
ผู้ประสานงานโครงการ
1. นางสุธิดา อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2590 4393 โทรสาร 02 591 8218
มือถือ 086 520 7905 E-mail : env-med@googlegroups.com
2. นางภัคนี สิริปูชกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2590 4392 โทรสาร 0 2591 8189
มือถือ 081 343 2544 E-mail : occupah@gmail.com
3. นายประหยัด เคนโยธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2590 4393 โทรสาร 0 2591 8189
มือถือ 092 501 5709 E-mail : env-med@googlegroups.com
4. นางอรพรรณ ศิริวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4392 โทรสาร 0 2591 8189
มือถือ 086 244 3192 E-mail : occupah@gmail.com
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1.2 โครงการพัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการกากับดูแลบังคับใช้กฎหมาย
ในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : 1. ส่งเสริม พัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยและการนาขยะไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกากับดูแล บังคับใช้
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญและกาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยติดเชื้อ
และของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งจากสถานการณ์การจั ดการมูลฝอยทั่วไปในปัจจุบัน พบว่ายังคงมี ปัญหา
การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ พบการเทกองและเผาในที่โล่ง การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อและของ
เสียอันตรายในที่สาธารณะโดยพบว่ามูลฝอยที่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 30 และสถานการณ์มูลฝอย
ติดเชื้อปี พ.ศ. 2557 คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 52,147 ตัน มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกส่ง
เข้าเตาเผาทั้งเตาเผาของโรงพยาบาล เตาเผาของ อปท. และเตาเผาเอกชน รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 33,055 ตัน
(ร้อยละ 63) มูลฝอยที่เหลือร้อยละ 37 ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ เกิดจากเตาเผาของ
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมไม่ครอบคลุม
คลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ระบบการรวบรวมและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนมีปัญหามูล
ฝอยติดเชื้อตกค้างจากปัญหาการขนส่งของบริษัทเอกชน และตกค้างเพื่อรอการกาจัด เนื่องจากปัญหาศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถาน
บริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก เช่น คลินิกเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และคลินิกสัตว์ที่ยังมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับการรวบรวม การขนส่ง และการกาจัด แม้ว่ามีปริมาณการเกิดไม่มาก แต่การเก็บรวบรวมและ
นาไปกาจัดอย่างถูกต้องเป็นไปได้อย่างจากัด รวมทั้งโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่มีการใช้ระบบควบคุมกากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Infections waste Manifest system) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังไม่มีความพร้อมในการกาจัดขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย
(กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. 2545) จึงส่งผลให้โรงพยาบาลผู้เป็นเจ้าของขยะติดเชื้อ ต้องแบก
รับภาระในการกาจัดขยะติดเชื้อด้วยตนเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อจึงเป็นสิ่งสาคัญที่
ต้องดาเนินการทั้งจากแหล่งกาเนิดและหน่วยบริการระดับท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจาก
ผลกระทบของปัญหาขยะติดเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีมาตรการการดาเนินงานที่
สาคัญ ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๒) พัฒนาระบบป้องกันและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ๓) พัฒนาระบบบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ๔) พัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยระดับจังหวัดได้สนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจัง หวัด
76 จังหวัด ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสาธารณสุข มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะอนุกรรมการฯ และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เป็นเลขานุการฯ เพื่อเป็นกลไกตามกฎหมายสาธารณสุขทาหน้าที่ ประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสุขภาพด้วย
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย หรือมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการจัดการมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
3. เป้าหมาย
ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ดูแลสุขภาพจากผลกระทบของปัญหามูลฝอย ด้วยการบริหารจัดการมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
4. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2560
5. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
สถานบริการการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย
2) ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการจัดการมูลฝอย
3) พัฒนาให้เกิดระบบการจัดการมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4) ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ผ่านมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
7. ผลผลิต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัย ชุมชนต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง มีการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
4) สถานบริการการสาธารณสุขดาเนินงานตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
8. ตัวชี้วัด
1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชนต้นแบบที่มีการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง อย่างน้อยจังหวัดละ2 แห่ง
2) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ด้านการจัดการมูลฝอย จานวน 3 เรื่อง
3) สถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น งานตามมาตรฐาน
GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 75
9. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ

วัตถุประสงค์

1. การจัดการมูลฝอยทั่วไป
1.1 การจัดทา (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขภายใต้ร่าง
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
1.2 การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการมูล
ฝอยทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ครบวงจรตั้งแต่
การรวบรวม คัด

พื้นที่ดาเนินการ/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
(งบดาเนินงาน)
อปท./ชุมชน/
ต้นแบบองค์กร
32,128,700
อสม.
ปกครองส่วนท้องถิ่น/
บาท
ชุมชน ที่มีการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
ชุมชนทีต่ ้นทาง อย่าง
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กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ

วัตถุประสงค์

ต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอย
1.3 ส่งเสริมบทบาท อสม.ในการจัด
การมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชน
1.4 พัฒนาขีดความ สามารถ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
1.5 สนับสนุนการดาเนิน งานของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนงาน
2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2.1 ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2.2 พัฒนาต้นแบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ
2.3 ประเมินผลการจัดการมูล
ฝอยของสถานบริการการสาธารณสุข
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2.5 ส่งเสริมการดาเนินงานตาม
มาตรฐานGREEN&CLEAN
2.6 สนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรม การสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน

แยก เก็บรวบรวม
ขนส่งและกาจัด
อย่างถูก
สุขลักษณะ และ
เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

พัฒนาระบบ
การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อให้ได้
มาตรฐานและ
เป็นไปตาม
ที่กฎหมายกาหนด

พื้นที่ดาเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
น้อยจังหวัดละ
2 แห่ง

สถานบริการ
การสาธารณสุข
และสานักงาน
สาธารณสุขทั่ว
ประเทศ
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สถานบริการ
การสาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินงานตาม
มาตรฐาน
GREEN&CLEAN
Hospital ระดับ
พื้นฐาน ร้อยละ 75

งบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

๔๕๖

10. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4317 โทรสาร 0 2590 4321
ผู้ประสานงานโครงการ
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4321
มือถือ 081 566 8879
E-mail : a.neeranuch@gmail.com
2. นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4128 โทรสาร 0 2590 4200
มือถือ 081 626 4111
E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th
3. น.ส.นวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4321
มือถือ 083 777 6229
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
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1.3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : 1. ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล 896 แห่ง ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องร้อยละ 90
(20,607 ตัน/ปี)
เป้าหมาย : ขยะติดเชื้อได้รับการกาจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของจังหวัดมีการเบิกจ่ายและกากับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : มีการรายงานการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงานตามกิจกรรมจากจังหวัด
ร้อยละ 90

หมายเหตุ

รอ template จากสานักบริหารการสาธารณสุข สป.
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามโดยตรงไปที่
สานักบริหารการสาธารณสุข สป.
โทร. 02 590 1635, 02 590 1762 - 63
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๒. ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
2. สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
A. ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
- แนวโน้มและสถานการณ์ RTI ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2554-2559 (5 ปีย้อนหลัง)
- จาแนกการตาย ตามปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม)
B. ผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อพิจารณา เสนอแนะที่สาคัญ

1. หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก
และเป็นอันดับหนึ่งในสาม อันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด จานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้
พิการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ข้อมูลจาก Global Status Report on Road Safety 2015 ขององค์การ
อนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 2 ของโลก
โดยมีอัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคน และจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข ตารวจ และบริษัท
กลางฯ) พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละ 23,000 - 24,000 คน หรือชั่วโมงละ
3 คน บาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคนและนอนรักษาตัวโรงพยาบาลเกือบสองแสนคนต่อปี พิการอีก
ปีละกว่า 7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี
สาเหตุหลักจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ดื่มแล้วขับ ง่วง/หลับใน และพฤติกรรมเสี่ย งที่
ทาให้อุบัติเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น ได้แก่ การไม่ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือ
ถนนและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย เหล่านี้ล้วนส่งผลให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น และอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดขึ้นบนถนนของ อบต. หมู่บ้าน กลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทางานที่มีการดื่มสุราก่อนขับขี่รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
กรมควบคุมโรค ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีเป้าหมายลดการตายจากปี 2554 ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 และในปี 2560 กาหนดค่าเป้าหมายลด
การตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดกรอบการดาเนินงาน 2 ประเด็น ดังนี้ 1)
ชุมชนปลอดภัย 2) เมืองปลอดภัย
1. ชุมชนปลอดภัย โดยมีโครงการการดาเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่าน
ระบบสุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอาเภอผ่านกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและบูรณาการในระดับอาเภอลงไปสู่ท้องถิ่น ได้แก่
ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS), อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (DC), ตาบลจัดการสุขภาพ โดยประยุกต์
แนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกลยุทธ์ 5 ส. ดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูล (Information)
1.2 การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร (Investigation)
1.3 การชี้เป้าจุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง (Focus on priority problem)
1.4 ขับเคลื่อนโดยสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary approach)
1.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน Stakeholder & Community participation
มาตรการชุมชน (Community participation)
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๔๕๙
มาตรการองค์กร (Organization)
1.6 การประเมินผล (Evaluation)

2. เมืองปลอดภัย การขับเคลื่อนในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ ง พบว่า อัตราการบาดเจ็บและเสี ยชีวิต สู งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ การ
ดาเนินงานป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการ
มี ส่ ว นร่ ว มของท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น คิ ด หามาตรการแก้ ไขร่ ว มกั น อย่ า งจริ งจั ง ตั้ งแต่ การจั ด การข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพการสอบสวนการบาดเจ็บเพื่ อแก้ไขจุดเสี่ ยง การออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด การกาหนด
เป้าหมายและพื้นที่เข้มข้น และประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI) อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมและมีกรอบการดาเนินงานดังนี้
2.1 ส่งเสริมให้มีกลไกการจัดการข้อมูล/วิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์( Situation
Room) ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน เช่น การจัดการจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
2.2 พัฒนาพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อเป็นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic Safety Zones) ได้แก่ การ
จัดการพื้นผิวการจราจร การจัดการความปลอดภัยของรถจักรยานการจัดการความปลอดภัยในเด็ก การจัดการ
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น สวมหมวกนิรภัย ความเร็ว การดื่มแล้วขับขี่การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ เป็นต้น
2.3 ร่วมกันสนับสนุนวิชาการ เทคโนโลยี และงบประมาณ ในการดาเนินกิจกรรมตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพ
อาเภอและอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
2.2 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
2.3 เพื่อพัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
3. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
ผลผลิตของโครงการ
1 เชิงปริมาณ จานวนอาเภอที่มีการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
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จานวน
อย่างน้อย
241

หน่วยนับ
อาเภอ

๔๖๐
ลาดับ

2

3

๔

ผลผลิตของโครงการ
จานวน
เชิงคุณภาพ จานวนอาเภอที่มีการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก อย่างน้อย
การจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรค
120
เข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)และผ่านเกณฑ์ประเมินอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาเภอที่ดาเนินการ
เชิงปริมาณ จานวนหน่วยงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ขับเคลื่อน
30
การดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
เชิงคุณภาพ จานวนองค์กรที่มีกลไกการจัดการข้อมูล/วิเคราะห์ เพื่อ
15
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ (Situation Room)และพัฒนาพื้นที่
ควบคุมพิเศษเพื่อเป็นเขตจราจรปลอดภัย(Traffic Safety Zones)
มีระบบการจัดการข้อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
1
ทางถนนและแสดงข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ(Dashboard)
สาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
2
ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของจังหวัด และติดตามประเมินผลนโยบาย/
ข้อสั่งการ

หน่วยนับ
อาเภอ

องค์กร
องค์กร

ระบบ

ครั้ง

4. งบประมาณโครงการ 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
5. กิจกรรมการดาเนินงานในโครงการ
ประเด็น
กิจกรรม
1. เชิงระบบบริหาร 1. กลไกดาเนินงานของ ศปถ.
จัดการ
ระดับต่างๆ
2. กลไกจัดการ “ระบบข้อมูล”
3. กาหนดให้มี “มาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน”

2. เชิงความเสี่ยงหลัก 1. การจัดการ “ความเร็ว”
โดยเฉพาะความเร็วในเขตเมือง
2. การจัดการแก้ไข “จุดเสี่ยง”
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น/
ชุมชน
3. การจัดการปัญหา “ดื่ม/เมา
แล้วขับ”
4. การจัดการ “พฤติกรรมเสี่ยง
หลักอื่นๆ”
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หน่วยงาน
1. มหาดไทย : สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/ท้องถิ่น
2. สาธารณสุข : สสจ. / รพศ. / รพท.
3. ตารวจภูธรจังหวัด
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง แขวงทาง
หลวงชนบท ขนส่งจังหวัด
5. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศึกษาธิการ สวัสดิการแรงงานจังหวัด
1. มหาดไทย : สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/ท้องถิ่น
2. สาธารณสุข : สสจ. / รพศ. / รพท.
3. ตารวจภูธรจังหวัด
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง แขวงทาง
หลวงชนบท ขนส่งจังหวัด
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ศึกษาธิการ สวัสดิการแรงงานจังหวัด

๔๖๑
6. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ
ค่าเป้าหมายการ
ลดโรคและภัย
สุขภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระดับประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
22.89 19.96 17.81 16.0

14.0

13.0

12.0

11.0

หมายเหตุ ข้อมูลปี 56 เป็นข้อมูลมรณบัตร (กรมการปกครอง) ที่ตรวจสอบ (verify) กับหนังสือ
รับรองการตาย (กระทรวงสาธารณสุข) ส่วนปี 57-58 เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบกับหนังสือรับรองการตาย
ค่าเป้าหมายจาแนกรายเขตสุขภาพปีงบประมาณ 2559-2563
ค่า
ค่า
เป้าหมาย median
(จานวน)/
ปี
เขต
2553 สุขภาพ 2555
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,362
888
773
994
1,465
1,828
862
722
1,393
850
1,364
1,126
194

ปี 2559
ลดลงร้อยละ
21
จาก median
53-55

1,076
702
611
785
1,157
1,444
681
570
1,100
672
1,077
889
153

ปี 2560

ปี 2561

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
28
35
จาก median จาก median
53-55
53-55

981
639
557
716
1,054
1,316
621
519
1,003
612
982
810
140

885
577
502
646
952
1,188
560
469
905
553
886
732
126

ปี 2562

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
42
50
จาก median จาก median
53-55
53-55

790
515
448
577
849
1,060
500
418
808
493
791
653
113

หมายเหตุ ข้อมูลจาก median 53-55 เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบกับมรณะบัตรแล้ว

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2563

681
444
387
497
733
914
431
361
697
425
682
563
97
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7. มาตรการเป้าหมาย พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ค่าเป้าหมาย
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมสาคัญ
มาตรการ/ตัวชี้วัด
สานัก/สถาบัน
สคร.
(Setting)
สานัก
สคร.
มาตรการที่ 1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
ตัวชี้วัดที่ 1 : จานวนอาเภอที่มีการ
76 จังหวัด
คานวณจานวนอาเภอ
จังหวัดพื้นที่เสี่ยง จากฐาน 1. จัดเวทีชี้แจง
1. จัดเวทีชี้แจงนโยบาย
ดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
(มี 878 อาเภอ) ตามจังหวัดพื้นที่เสี่ยง
ข้อมูลมรณบัตรปี 2557 ดังนี้ นโยบายและมาตรการ และมาตรการการ
การจราจรทางถนนผ่านระบบ
มีการดาเนินงาน จากฐานข้อมูลมรณบัตร 1) พื้นที่สีส้มและแดง
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน (DHS/DC)
สุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรค
DHS/DC
ปี 2557 ดังนี้
ดาเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ (DHS/DC) ระดับ
ระดับเขต (จังหวัด/อาเภอ)
เข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) และผ่าน
ไม่น้อยกว่า
สคร.1 = 30 อาเภอ
30 ของอาเภอทั้งหมด
ประเทศ (สคร./สสจ) 2. สนับสนุนจังหวัด
เกณฑ์ประเมินอาเภอควบคุมโรค
241 อาเภอ
สคร.2 = 14 อาเภอ
2) พื้นที่สีเหลือง
2. จัดทาคู่มือแนวทาง ดาเนินการประเมินการ
เข้มแข็ง ระดับดี ไม่น้อยกว่า 50%
และผ่านเกณฑ์
สคร.3 = 17 อาเภอ
ดาเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ การดาเนินงานขับ
ดาเนินงานในระดับอาเภอ
ของ 241 อาเภอ
ประเมินระดับดี สคร.4 = 21 อาเภอ
20 ของอาเภอทั้งหมด
เคลื่อนการดาเนินงาน (แบบประเมินตนเอง)
เกณฑ์การประเมินอาเภอควบคุม
≥ 120 อาเภอ
สคร.5 = 21 อาเภอ
3) พื้นที่สีเขียว
ผ่านระบบสุขภาพ
3. ลงพื้นที่ประเมินผล
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
สคร.6 = 24 อาเภอ
ดาเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ อาเภอและอาเภอ
ยืนยันการดาเนินงาน
ระดับดีเยี่ยม >90%
สคร.7 = 17 อาเภอ
10 ของอาเภอทั้งหมด
ควบคุมโรคเข้มแข็ง
DHS/DCในอาเภอที่ผ่าน
ระดับดีมาก 80-90%
สคร.8 = 22 อาเภอ
ยั่งยืน (DHS/DC)
เกณฑ์ประเมินระดับดี
ระดับดี 70-79%
สคร.9 = 18 อาเภอ
*** จากการคานวณตามพื้นที่ 3. จัดทาระบบการ
(ร้อยละ 70)
ระดับปานกลาง 60-69%
สคร.10 = 15 อาเภอ
จะมีพื้นที่ดาเนินการ
ติดตามการดาเนินงาน 4. จัดร่วมจัดทาระบบการ
สคร.11 = 23 อาเภอ
ไม่น้อยน้อย 241 อาเภอ เพื่อใช้ประโยชน์
ติดตามการดาเนินงานเพื่อ
สคร.12 = 19 อาเภอ
ร่วมกันในระดับ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
สคร.13 = ประเทศ/เขต/จังหวัด ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
รวม 241 อาเภอ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๖๓
ค่าเป้าหมาย
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
สานัก/สถาบัน
สคร.
(Setting)
มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่(City RTI)
ตัวชี้วัดที่ 2 :จานวนหน่วยงาน
ร้อยละ 50
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ของเทศบาลนคร
(เทศบาลนคร 30 แห่ง)
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
(15 แห่ง)
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ (City
RTI)
มาตรการ/ตัวชี้วัด

กรอบการดาเนินงาน
1.จัดการข้อมูล วิเคราะห์สถาน
การณ์และปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยง สวน
การบาดเจ็บฯ เพื่อชี้ประเด็นปัญหา
2.การจัดการข้อมูลห้องติดตาม
สถานการณ์ (Situation Room หรือ
Control Room)
3.กาหนดขอบเขตพื้นที่ดาเนินการ
ควบคุมพิเศษ (Safety Zone)
4.จัดทาข้อตกลงความร่วมมือการ
ทางานกับหน่วยงานท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5.มีมาตรการลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมสาคัญ
สานัก

สคร.

1.ขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับประเทศ และ
นโยบายของ สธ. เพื่อ
การบูรณาการในภาพรวม
2.จัดทาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการ
ทางานที่เหมาะใน
ระดับพื้นที่
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่
“workshop 1”
4. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เชิงปฏิบัติ
ติดตามคาวามก้าวหน้า
การขับดาเนินงาน
“workshop 2”
5.ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน
การดาเนินงาน กิจกรรม
Site visit

ร่วมขับเคลื่อนการดาเนิน
งานในระดับท้องถิ่นและ
บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่และ
ผู้เชี่ยวชาญ ตามกรอบการ
ดาเนินงานและบริบทของ
พื้นที่

๔๖๔
ค่าเป้าหมาย
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
สานัก/สถาบัน
สคร.
(Setting)
มาตรการที่ 3..การพัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีระบบการจัดการ
มีการจัดทาคลังข้อมูล
มีขับเคลื่อนการ
สสอ./รพ.ชุมชน/เครือข่าย
ข้อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บ
และระบบแสดง
ดาเนินงานการสอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน
จากการจราจรทางถนนและแสดง
ข้อมูลการสอบสวน
การบาดเจ็บจาก
(เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน
ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ
การจราจรทางถนนและ ระบบสุขภาพอาเภอ และ
(Dashboard)สาหรับใช้ประโยชน์
(Dashboard)
การใช้ประโยชน์จาก
อาเภอความคุมโรคเข้มแข็ง)
ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
ข้อมูล
มาตรการ/ตัวชี้วัด
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กิจกรรมสาคัญ
สานัก

สคร.

1. จัดทาคลังข้อมูล
และระบบแสดงข้อมูล
การสอบสวนการ
บาดเจ็บ (Dashboard)
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสังเคราะห์
ความรู้จากการ
สอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจร
3. จัดทาหลักสูตรและ
จัดพิมพ์คู่มือการ
สอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจร

1. ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานการสอบสวน
การบาดเจ็บจากการจราจร
และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในระดับพื้นที่
2. ร่วมจัดทาคลังข้อมูล
และระบบแสดงข้อมูลการ
สอบสวนการบาดเจ็บ
เพื่อให้มีข้อมูลนาเข้า
สาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในระดับประเทศ/เขต/
จังหวัด

๔๖๕
8. การติดตามประเมินผล
- การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ตัวชี้วัด
วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล
เครื่องมือ
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบหลัก
มาตรการที่ 1..ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอาเภอและอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
ตัวชี้วัดที่ 1 :จานวนอาเภอที่มีการ
จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินอาเภอควบคุม
รอบ 6 และ12 เดือน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจาก จานวนอาเภอที่ดาเนินการ
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
- สานักงานป้องกันควบคุมโรค
การจราจรผ่านระบบสุขภาพอาเภอ
DHS/DC จากรายงานผลการ ระดับดีเยี่ยม >90%
ที่ 1-12
และอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (DHS/ ประเมินตนเอง และจังหวัด
ระดับดีมาก 80-90%
- สานักจัดการความรู้
DC)ยั่งยืนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินอาเภอ จากผลการประเมินโดย และ ระดับดี 70-79%
- กองแผนงาน
ควบคุมโรคเข้มแข็งระดับดีไม่น้อยกว่า สคร.
ระดับปานกลาง 60-69%
- สานักโรคไม่ติดต่อ
ร้อยละ 50 ของ 241 อาเภอ
มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวนหน่วยงาน
หน่วยงาน
รายงานสรุปผลการ
รอบ 6 และ12 เดือน
- สานักโรคไม่ติดต่อ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาเนินงานรายงานการจัด
- สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
ที่มีการขับเคลื่อนการ
ประชุมกับท้องถิ่น
ที่ 1-12
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง
(City RTI)
ถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
มาตรการที่ 3..การพัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีระบบการจัดการ
มีคลังข้อมูลและระบบแสดง
Program
รอบ 9 และ12 เดือน
- สานักโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บ
ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ
รายงานผลการสอบสวน
- สานักงานป้องกันควบคุมโรค
จากการจราจรทางถนนและแสดง
(Dashboard)
ที่ 1-12
ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ
(Dashboard)สาหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
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๔๖๖
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมควบคุมโรค สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานป้ องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอาเภอ และอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) ที่ครอบคลุมอาเภอเสี่ยงทั่วประเทศ
และดาเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI) พร้อมทั้ง
พัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถวัดผล
ผลิตการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายระดับกระทรวงและระดับประเทศ
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๔๖๙
กรอบการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS/DC)
กรอบกิจกรรมการดาเนินงาน
DHS/DC
1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและ
จัดทาสถานการณ์ปัญหา
2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
3) การขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของทีมสหสาขา (RTI team อาเภอ)
4) มีแผนงาน/โครงการ
5) การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง
6) การดาเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน

7) การดาเนินงานมาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนน
8) การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
9) การขับเคลื่อนทีมระดับตาบล/หมู่บ้าน/
หน่วยงาน (RTI Team ตาบล)
10) การสรุปผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
แต่ละกิจกรรมมี10 คะแนน

เป้าหมายการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560

ระดับดี
(Good)
ย้อนหลัง
2 ปี
3 ครั้ง/ปี

ระดับดีเยี่ยม
(Advanced)
ย้อนหลัง
มากกว่า 3 ปี
มากกว่า
5 ครั้ง/ปี
3 หน่วยงาน
5หน่วยงาน
มากกว่า
5หน่วยงาน
1 แผนงาน
1 แผนงาน
1 แผนงาน
3 จุด
5 จุด
มากกว่า
5 จุด
3 ตาบลหรือ
5 ตาบล
มากกว่า
5 ด่าน
หรือ 10 ด่าน
5 ตาบล
หรือ 15 ด่าน
3 หน่วยงาน
5 หน่วยงาน
มากกว่า
5 หน่วยงาน
3 ครั้ง
5 ครั้ง
มากกว่า
5 ครั้ง
3 ทีม
5 ทีม
มากกว่า
5 ทีม
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
6 กิจกรรม
7 กิจกรรม
8 กิจกรรม
หรือ
หรือ
หรือ
60 คะแนน
70 คะแนน
80 คะแนน
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการดาเนินงานนอกเหนือ 10 กิจกรรมนี้
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และดาเนินงานประสบความสาเร็จเป็นที่
ยอมรับ ที่วัดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้สามารถนาเสนอเพิ่มเติมได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน
เชิงปริมาณ ดาเนินการ 241 อาเภอทั้งประเทศ
เชิงคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (Good) 50% (120 อาเภอ)
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ระดับดีมาก
(Excellent)
ย้อนหลัง
3 ปี
5 ครั้ง/ปี

๔๗๐
แนวทางการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS/DC)
กรอบกิจกรรมการดาเนินงาน
DHS/DC
1. การจัดการข้อมูล เฝ้าระวังและ
จัดทาสถานการณ์

เกณฑ์การดาเนินงานระดับดี
(Good)
1. จัดทาข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของอาเภอ ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
 2. ไม่จากัดฐานข้อมูล
2. การสอบสวนการบาดเจ็บหรือการ

มีรายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณี จราจร อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่
3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบ 1. มีการขับเคลื่ อนโดยการประชุมร่ว มของทีมสหสาขาในอาเภอ
มี ส่ ว นร่ ว มของที ม สหสาขา (RTI (RTI team อาเภอ) อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
2. มี ร ายงานที่ แ สดงว่ า มี ก ารประชุ ม หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่
team อาเภอ)
รายชื่ อ /หน่ ว ยงาน/ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ ตามที่ ที ม ก าหนดร่ ว ม
วางแผน การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และมีภาพถ่ายการประชุม /หรือ
การจัดกิจกรรม
4.
มี แ ผนงาน/โครงการในปี
ที่
มี แ ผนงาน/โครงการ ในปี ที่ ด าเนิ น การ ที่ ร ะบุ กิ จ กรรมและ
ระยะเวลาในการแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา
ดาเนินการ
5. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อ 1. มีการชี้เป้าและจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง อย่างน้อย 3 จุด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
 2. มีการการชี้เป้าจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง โดยการนาข้อมูลของ
หน่วยงานสาธารณสุขและเครื อข่าย หรือข้อมูลจากการสอบสวนฯ
มาวิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาและกาหนดจุดเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง เช่น
ถนน สี่แยก สามแยก หน้าโรงเรียน โรงงาน หมู่บ้าน ตลาดสด หรือ
พฤติกรรมเสี่ยงบนถนน เช่น ย้อนศร บรรทุกเกินขับรถเร็ว จอดรถ
ไหล่ทาง เป็นต้น
 3. การนาเสนอข้อมูลเพื่อชี้เป้าการแก้ไขในการประชุมทีมสหสาขา
เพื่ อผลั กดั นให้ เกิ ดการแก้ ไ ข ทั้ ง เชิ ง กายภาพ หรื อ การแก้ ไ ขเชิ ง
พฤติกรรม เช่น การขับรถย้อนศร การจอดบนไหล่ทางของรถใหญ่
การบรรทุกเกิน เช่น รถบรรทุกอ้อย เป็นต้น
 4. ระบุการแก้ไข ภาพถ่าย ตาแหน่ง ที่ตั้ง พิกัด เช่น ชื่อถนน/แยก
หมู่ท…ี่ ตาบล…อาเภอ
6. 6. การดาเนินงานมาตรการชุมชน/
 1. มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน/ศูนย์
สร่ า งเมา ในช่ ว งเทศกาลหรื อ ในช่ ว งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ด่านชุมน
อุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อย 3 ตาบลในอาเภอ โดยมีกิจกรรมที่
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๗๑
กรอบกิจกรรมการดาเนินงาน
DHS/DC

เกณฑ์การดาเนินงานระดับดี
(Good)





7. การดาเนินงานมาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนน




8. การรณรงค์ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการบาดเจ็บ
ทางถนน

9. การขับเคลื่อนทีมระดับตาบลหรื
อ
หน่วยงานในการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน (RTI Team ตาบล)





10. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน



กาหนด ดังนี้
1.1 มีการทาประชาคม/ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน
1.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ/
อบรมกลุ่มเสี่ยง/เสียงตามสาย/ติดตั้งป้ายมาตรการ
1.3 การเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ
2. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานและภาพถ่าย
1. มี การด าเนิ นงานมาตรการองค์ กรความปลอดภั ย ทางถนนใน
หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ โรงเรียน เป็นต้น อย่างน้อย
3 หน่วยงาน
1.1 มีการทาประชาคม/ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน
1.2 มีการระบุเป้าหมาย เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย การขับ
รถเร็วของรถยนต์ราชการ รถยนต์สถานประกอบการ
1.3 มีการติดตามประเมินผล
2. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานและภาพถ่าย
1. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ร่วม
กับสหสาขาและเครือข่ายในหน่วยงานของรัฐ
สถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 3 ครั้ง
2. มีภาพกิจกรรมการเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระบุ
วัน/เดือน/ปีและชื่อชุมชนหรือองค์กร หรือหน่วยงาน
ที่ดาเนินการบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ
1. มีการขับเคลื่อนทีมระดับตาบลหรือหน่วยงาน ที่มีสมาชิกมาจาก
องค์การบริหารส่วนตาบล, เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครของชุมชน เช่น อาสาสมัครกู้
ชีพ, อปพร., อสม., ชรบ. เป็นต้น ร่วมกันเป็นทีมระดับตาบลในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team ระดับตาบล) อย่างน้อย 3
ทีม หรือ 3 ตาบล
1.1 มีเอกสารประกอบการจัดตั้ง RTI Team ตาบล
1.2 มีการประชุมRTI Team ตาบล
1.3 มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI Team
ตาบล
2. มีภาพการประชุม/ภาพกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ
RTI Team ตาบล
มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน 1 ฉบับ
1. มีการจัดทารายงานสรุปกิจกรรมดาเนินงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔๗๒
กรอบกิจกรรมการดาเนินงาน
DHS/DC

เกณฑ์การดาเนินงานระดับดี
(Good)
 2. มีสรุปการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่
ผ่ า นมา ได้ แ ก่ จ านวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิต เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ประเด็น ในกรณีดาเนินงานไม่
ครบ 1 ปี สามารถใช้ข้อมูลถึงเดือนก่อนที่จะเข้ารับการประเมินได้
 3. ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ได้ แ ก่ โรงพยาบาล, ต ารวจ, บริ ษั ท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (www.ThaiRSC.com) หรือจาก
การบูรณาการข้อมูล 3 หน่วยงานได้

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
1) สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทร02 590 3980 Fax 02 590 3967
1.1) นพ.ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
1.2) นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
มือถือ 08 9788 3020
E-mail: nuchtt@yahoo.com
1.3) นายแพทย์ไผท สิงห์คา
นายแพทย์ชานาญการ
มือถือ 08 9799 0825
E-mail: zalenxxx@gmail.com
1.4) นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
มือถือ 08 4672 4678
E-mail: khajohn_j@hotmail.com
1.5) นายศาสตรา รีพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
มือถือ 08 4275 2706
E-mail:sattrar_reprom@hotmail.co.th
1.6) นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 08 1818 8915
E-mail: suthathip.ncd@gmail.com
1.7) นางสาวชลธิชา คาสอ
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 08 9924 3915
E-mail: c.kamsor@gmail.com
1.8) นายพานนท์ ศรีสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 08 9625 8097
E-mail: ppanon025@gmail.com
1.9) นางสาวพรรษา สวนพุฒ
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 09 1779 3936
E-mail: pansa_3@hotmail.com
2) สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. โทรศัพท์ 02 590 1851 โทรสาร 02 590 1771
2.1) นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
2.2) น.ส.นิตยา คณิตสาร
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 093 126 5708 E-mail : kanitsarn@gmail.com
2.3) น.ส.พรสุดา คาเหลือง
นักวิชาการสาธารณสุข
มือถือ 098 582 7709
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก

๔๗๔

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจาปี 2560
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 จัดทาแผนการตรวจราชการฯ(ต.ค. – พ.ย. 59)
1.1ประชุม TBM สตร. : -กาหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ
- กาหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ
1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดทาแนวทางการตรวจราชการปี 2560
(เน้นให้กรม/สานักที่เกี่ยวข้องเตรียม Template ตัวชี้วัดและประเด็นให้
พร้อม)
1.3รวบรวมรายชื่อจัดทาคาสั่ง คกต. 5คณะ / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
กาหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ
1.4ประธาน คกต. แต่ละคณะ นาเสนอ กรอบประเด็นการตรวจราชการของแต่
ละคณะ ในการประชุม TBM (เพื่อพิจารณาร่วมกัน เพิ่มเติม)
1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2560 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน
1.6 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ตรวจราชการกรม และ ผู้ร่วมทีมตรวจฯ
จากเขต/จังหวัด (สป.)
1.7 จัดทาคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี
2560
1.8ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจาปี 2560
(Tele- Conference)
1.9 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12
1.10 กรมวิชาการและสานักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและทีมสนับสนุนการตรวจราชการ

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 59 สตร. สตป.
กรมวิชาการ
14 ต.ค.59

สตร. สตป.
กรมวิชาการ

17-31 ต.ค.59

สตป.คกต.

1, 8 พ.ย.59
10 พ.ย. 59

ประธาน และเลขานุการ
คกต. 5 คณะ
หัวหน้าผู้ตรวจฯ

10 พ.ย.–25 พ.ย.59 สตป.
8-15 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
ธ.ค. 59-ม.ค. 60
ธ.ค. 59

สตป.
สตร. / สตป.
เขตสุขภาพที่
1-12
กรมวิชาการและ
สานักใน สป.

ขั้นที่ 2 ดาเนินการตรวจราชการฯ
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี )
รอบที่ 1
ม.ค.-มี.ค.60
ทีมตรวจราชการ
รอบที่ 2
มิ.ย.-ส.ค.60
ทีมตรวจราชการ
ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ
3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ ปีละ 2 รอบ
(1) ทีมตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม รอบ 1 : ม.ค.-มี.ค.60 ทีมตรวจราชการ
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส
รอบ 2: มิ.ย.-ส.ค.60
(ตามความเหมาะสมของประเด็นตรวจราชการ)
(2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 1 : เม.ย.60
รอบ 2 : ส.ค.60

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง

๔๗๕
กิจกรรม
(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.1,2,3 )
ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล เพื่อส่งให้ คกต.5 คณะ ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ
(4) สานักตรวจและประเมินผล รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ
(5) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คกต.) 5 คณะ พิจารณา
กลั่นกรอง ประมวล สรุป และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ
3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หมายเหตุ สรุปผลรอบที่ 1 จัดภายในกระทรวงฯ
สรุปผลรอบที่ 2 จัดภายนอก โดย ช่วงเช้าเป็นการนาเสนอ
สรุปผลของแต่ละคณะ (ปลัดเป็นประธาน) และช่วงบ่ายเป็นการชี้แจง
นโยบายกสธ. ปี 2561 ของ สนย. (รมว. เป็นประธาน)
3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
3.4 จัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯปีงบประมาณ 2560และเผยแพร่
4. การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
4.1 ทบทวนและปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 ประชุมคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
หมายเหตุ ประเด็นสาคัญที่ขบั เคลื่อน ได้แก่
1. ระบบการจัดทาแผนแนวทางการตรวจราชการ
2. ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ
(ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการ/ผูน้ ิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าทีต่ รวจราชการ/สนับสนุนการ
ตรวจราชการ (ดาเนินการโดย สตป.)
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
5. M&E งานนโยบายสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข(1-2เรื่อง)
- ดาเนินการหลังจากเสร็จสิน้ การตรวจราชการรอบที่ 1
- สธน.เป็นหัวหน้าทีมร่วมกับนักวิชาการจากกรมที่เกี่ยวข้อง และสตป.
ตรวจประเมินพื้นที่ (ไขว้เขต)
- เพื่อเป็นการกระตุ้น ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
- ดาเนินการในพื้นที่ เขตละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 วัน
- ผล M&E นาเสนอร่วมในการสรุปผลตรวจรอบ 1
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กาหนดเวลา
รอบ 1 ภายใน 30
เม.ย.60
รอบ 2 ภายใน 30
ส.ค. 60
รอบ 1 : เม.ย.60
รอบ 2 : ส.ค.60
รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.60
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานตรวจ
ราชการ
สตป.
คกต.

รอบ 1 : 15 พ.ค.60 สตป.
รอบ 2 : 11 ก.ย.60 สตป. สนย.

รอบ 1 : พ.ค.60
รอบ 2 : ก.ย.60
รอบ 1 : มิ.ย.60
รอบ 2 : พ.ย.60

สตป.

3-10 ต.ค. 59

สตป.

เดือนละ 1 ครั้ง

สตป.คกก.
ขับเคลื่อนฯ

คกต./สตป.

เม.ย. – พ.ค. 60
สตร. CIPO
สตป.
กรมวิชาการ

๔๗๖
กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 และ 2
เขต
สุขภาพที่
1

2

3

4

5

จังหวัด

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2

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

16 - 18 มกราคม 2560
18 - 20 มกราคม 2560
24 – 27 มกราคม 2560
30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560
1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
11-13 มกราคม 2560
18-20 มกราคม 2560
25-27 มกราคม 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
7-9 กุมภาพันธ์ 2560
14-16 กุมภาพันธ์ 2560
21-23 กุมภาพันธ์ 2560
7-9 มีนาคม 2560
14-16 มีนาคม 2560
25-27 มกราคม 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560
8-10 มีนาคม 2560
15-17 มีนาคม 2560
17-19 มกราคม 2560
25-27 มกราคม 2560
1-3 กุมภาพันธ์ 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560
8-10 มีนาคม 2560

12 – 14 มิถุนายน 2560
14 – 16 มิถุนายน 2560
20 – 23 มิถุนายน 2560
26 – 28 มิถุนายน 2560
28 – 30 มิถุนายน 2560
3 – 5 กรกฎาคม 2560
5 – 7 กรกฎาคม 2560
12 – 14 กรกฎาคม 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

6-8 มิถุนายน 2560
13-15 มิถุนายน 2560
20-22 มิถุนายน 2560
27-29 มิถุนายน 2560
4-6 กรกฎาคม 2560
24-26 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560
7-9 มิถุนายน 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม 2560
2-4 สิงหาคม 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
28-30 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม 2560
26-28 กรกฎาคม 2560

๔๗๗
เขต
สุขภาพที่
6

7

8

9

10

11

จังหวัด
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ตราด
สมุทรปราการ
จันทบุรี
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
นครพนม
สกลนคร
เลย
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
หนองคาย
อุดรธานี
สุรินทร์
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2

4-6 มกราคม 2560
11-13 มกราคม 2560
18-20 มกราคม 2560
25-27 มกราคม 2560
8-10กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
8-10 มีนาคม 2560
1-3 กุมภาพันธ์ 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560
11-13 มกราคม 2560
18-20 มกราคม 2560
25-27 มกราคม 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560
8-10 มีนาคม 2560

7-9 มิถุนายน 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม 2560
26-28 กรกฎาคม 2560
2-4 สิงหาคม 2560
7-9 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
7-9 มิถุนายน 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม 2560
26-28 กรกฎาคม 2560
21-23 มิถุนายน 2560
28-30 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560

25-27 มกราคม 2560
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
8 - 10 มีนาคม 2560
15-17 มีนาคม 2560
22-24 มีนาคม 2560

7-9 มิถุนายน 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560

25 – 27 มกราคม 2560
1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
1 – 3 มีนาคม 2560
8 – 10 มีนาคม 2560

14 – 16 มิถุนายน 2560
21 – 23 มิถุนายน 2560
28 – 30 มิถุนายน 2560
5 – 7 กรกฎาคม 2560
12 – 14 กรกฎาคม 2560
19 – 21 กรกฎาคม 2560
26 – 28 กรกฎาคม 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๔๗๘
เขต
สุขภาพที่
12

จังหวัด
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
พัทลุง
สตูล
ตรัง
สงขลา

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1

กาหนดการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 2

11-13 มกราคม 2560
18-20 มกราคม 2560
25-27 มกราคม 2560
8-10 กุมภาพันธ์ 2560
15-17 กุมภาพันธ์ 2560
22-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-3 มีนาคม 2560

7-9 มิถุนายน 2560
14-16 มิถุนายน 2560
21-23 มิถุนายน 2560
5-7 กรกฎาคม 2560
2-4 สิงหาคม 2560
12-14 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบรายงานผลการตรวจราชการปี 2560

แบบรายงานการตรวจราชการ
คณะที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

๔๘๘

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 กลุ่มเด็กสตรีและเด็กปฐมวัย
………………………………………………
คาชี้แจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2
ตารางในแบบ ตก.1
A
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

1.

อัตราส่วนการตายมารดา

ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน

2.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์

3.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง

4.

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์ คุ ณ ภาพครบ 5 ครั้ ง ตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะนา
WHO

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการข้อมูล

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

อาเภอ 1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๔๘๙
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

5.

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์

ร้อยละ 60

6.

ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ การ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ร้อยละ 65

7.

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

8.

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ระบบบริ ก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก
คุณภาพ

ไม่เกินร้อยละ ๒๐

รายการข้อมูล

อาเภอ 1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาเพื่อใช้วิเคราะห์การดาเนินงาน
เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพื้นที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว จึงกาหนดให้ลงค่าผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A) เพื่อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการดาเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย ส่วนการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 ก็มีกาหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๔๙๐
ตารางในแบบ ตก.2
B
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

1.

อัตราส่วนการตายมารดา

2.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์

3.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง

4.

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์ คุ ณ ภาพครบ 5 ครั้ ง ตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะนา
WHO
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์

5.

ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ต.ค.59-มิ.ย.60
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๔๙๑
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

6.

ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้ รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ร้อยละ 65

7.

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

ไม่เกินร้อยละ 20

8.

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ ก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก
คุณภาพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 กาหนดขอบเขตของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
- รอบ 1 กาหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
- รอบ 2 กาหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
เป้าหมาย หมายถึง จานวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด
ผลงาน หมายถึง จานวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กาหนด
ร้อยละ/ อัตรา หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด “อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน”
เป้าหมาย คือ จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลงาน คือ จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ประมวลผล: อัตราต่อแสนประชากร (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000)
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ต.ค.59-มิ.ย.60
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๔๙๒
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. สถานการณ์
................................................................................................................................................................... ............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๔๙๓
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

1.

อัตราส่วนการตายมารดา

2.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์

3.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง

4.

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์ คุ ณ ภาพครบ 5 ครั้ ง ตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะนา
WHO
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์

ร้อยละ 60

6.

ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ การ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ร้อยละ 65

7.

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

5.

ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ไม่เกินร้อยละ 20

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการข้อมูล

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย

อาเภอ1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๔๙๔
ลาดับ

8.

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ระบบบริ ก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก
คุณภาพ

รายการข้อมูล

อาเภอ1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ผลงาน
ร้อยละ

4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๔๙๕

มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
1.2 ใช้ ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นโดยMCHboard
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน
โครงการ การกากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที่
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการ
ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติANC&LR
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์

2.การจั ด การ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดทา
Conference caseวิเคราะห์แก้ปัญหา รวมถึง
การส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย
ภายใน 30 วัน
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการเฝ้าระวังและวางแผนงาน
2.3.มี ร ายงานการตายมารดา สาเหตุ การ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๔๙๖
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
วางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์
และห้องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา
- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24
ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด
- มี ย าจ าเป็ น ส าหรั บ ห้ อ งคลอด 3 ตั ว ได้ แ ก่
oxytocin methergincytotec
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงคลอดและการส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา
3.4 หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ / คลอดที่ มี ภ าวะเสี่ ย ง ต้ อ ง
ได้รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด
3.5.สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๔๙๗
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

4 . ส่ ง เ ส ริ ม 4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ด้ ว ย ต น เ อ ง
สุขภาพ
4.2 จั ด บริ ก ารโรงเรี ย นพ่ อ แม่ เ พื่ อ ให้ ห ญิ ง
ตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
.
5.ส่งเสริมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง คร ร ภ์
ของครอบครั ว
ชุมชน

5.1 ที ม หมอครอบครั ว (FCT) ค้ น หาหญิ ง
ตั้งครรภ์ส่ งฝากท้องทันที และแนะนากิ นยาเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก
5. 2 ชุ ม ช น ท้ อง ถิ่ น มี ส่ ว น ร่ ว มโ ดย จั ด ท า
แผนพั ฒ นาแม่ แ ละเด็ ก องค์ ร วมในระดับ ต าบล
5.3 มี แ ผนการประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น สื่ อ
บุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ ภาวะ
เสี่ยงฯ
5.4 สามี/ ญาติร่ ว มเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพื่อการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๔๙๘
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน
2.การจั ด การ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
4 . ส่ ง เ ส ริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

๔๙๙
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

5.ส่งเสริมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง คร ร ภ์
ของครอบครั ว
ชุมชน
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๐๐
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. สถานการณ์
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๐๑
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

1.

อัตราส่วนการตายมารดา

2.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12
สัปดาห์

3.

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง

4.

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์ คุ ณ ภาพครบ 5 ครั้ ง ตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะนา
WHO
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์

ร้อยละ 60

ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้ รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ร้อยละ 65

5.

6.

ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ต.ค.59-มิ.ย.60
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๕๐๒
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

7.

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

ไม่เกินร้อยละ 20

8.

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ ก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก
คุณภาพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ต.ค.59-มิ.ย.60
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๕๐๓

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน
โครงการ การกากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที่
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการ
ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติANC&LR
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์

2.การจั ด การ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดาโดยใช้ แ บบฟอร์ ม ก1-CEและการจั ด ท า
Conference caseวิเคราะห์แก้ปัญหา รวมถึงการ
ส่ ง กลั บ ข้ อ มู ล สู่ ห น่ ว ยบริ ก ารและศู น ย์ อ นามั ย
ภายใน 30 วัน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๐๔
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการเฝ้าระวังและวางแผนงาน
2.3 มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผน
แก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน

3.พั ฒ นาระบบ
บริ ก ารและการ
บริ ห ารจัด การที่
มีประสิทธิภาพ

3.1 การพั ฒ นาคุ ณภาพระบบบริก ารฝากครรภ์
และห้องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา
-ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24
ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด
- มี ย าจ าเป็ น ส าหรั บ ห้ อ งคลอด 3 ตั ว ได้ แ ก่
oxytocin methergincytotec
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงคลอดและการส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต้องได้ รับ
การติดตามเยี่ยมหลังคลอด
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๐๕
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

4 . ส่ ง เ ส ริ ม 4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
พ ฤ ติ ก ร ร ม ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สุขภาพ
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
5.ส่งเสริมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง คร ร ภ์
ของครอบครั ว
ชุมชน

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์
ส่งฝากท้องทันที และแนะนากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดทาแผนพัฒนา
แ ม่ แ ล ะ เ ด็ ก อ ง ค์ ร ว ม ใ น ร ะ ดั บ ต า บ ล
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล
เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ
5.4 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพื่อการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๐๖
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาตรการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ในพื้นที่
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน
2.การจั ด การระบบ
ข้ อ มู ล แล ะก าร เฝ้ า
ระวัง
3.พัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4.ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
สุขภาพ
5.ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว น
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ข อ ง
ครอบครัว ชุมชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

๕๐๗
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๐๗

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
………………………………………………
คาชี้แจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2
ตารางในแบบ ตก.1
A
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

1.

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2.

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เดื อ นหมายถึ ง เด็ ก ที่ ต รวจคั ด กรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้าภายใน
30 วัน

3.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการข้อมูล

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

อาเภอ1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๕๐๘
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

4.

ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า2,500
กรัม

ไม่เกินร้อยละ 7

5.

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิ ด ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด
ระหว่างคลอด
มีชีพพันคน

6.

อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
หรือเท่ากับ 28 วัน
เกิดมีชีพ

7.

ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

๘.

ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

รายการข้อมูล

อาเภอ1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาเพื่อใช้วิเคราะห์การดาเนินงาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๕๐๙
เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพื้นที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว จึงกาหนดให้ลงค่า ผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A) เพื่อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการดาเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย ส่วนการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 ก็มีกาหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ
ตารางในแบบ ตก.2
B
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

1.

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2.

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เดื อ นหมายถึ ง เด็ ก ที่ ต รวจคั ด กรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้าภายใน
30 วัน
ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า2,500
ไม่เกินร้อยละ 7
กรัม

3.

4.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๑๐
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

5.

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิ ด ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด
ระหว่างคลอด
มีชีพพันคน

6.

อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
หรือเท่ากับ 28 วัน
เกิดมีชีพ

7.

ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

๘.

ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 กาหนดขอบเขตของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
- รอบ 1 กาหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
- รอบ 2 กาหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๑๑
เป้าหมาย หมายถึง จานวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด
ผลงาน หมายถึง จานวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กาหนด
ร้อยละ/ อัตรา หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด “อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน”
เป้าหมาย คือ จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลงาน คือ จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ประมวลผล: อัตราต่อแสนประชากร (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๑๒
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย
2. สถานการณ์
...............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... ........................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๑๓
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

1.

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2.

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เดื อ นหมายถึ ง เด็ ก ที่ ต รวจคั ด กรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้าภายใน
30 วัน

3.

4.

ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า2,500
กรัม

ไม่เกินร้อยละ 7

5.

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิ ด ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด
ระหว่างคลอด
มีชีพพันคน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการข้อมูล

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน

อาเภอ 1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

๕๑๔
ตัวชี้วัด

ลาดับ

เกณฑ์เป้าหมาย

6.

อัตราตายทารกแรกเกิด อายุ น้อยกว่า ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
หรือเท่ากับ 28 วัน
เกิดมีชีพ

7.

ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

๘.

ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

รายการข้อมูล

อาเภอ 1

อาเภอ 2

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

ภาพรวม
จังหวัด
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

4. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.ระบบบริห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก
และคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด
เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๑๕
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทุก 3 เดือน
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
อย่างองค์รวม
1.3 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร
- อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ป ฐ ม วั ย ป ร ะ จ า โ ร ง พ ย า บ า ล
- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ค รู พี่ เ ลี้ ย ง เ ด็ ก
- อบรมหลักสูตรมิสนมแม่โรงพยาบาล
ชุมชน
- อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
1.4 มี ก ารควบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาด
อาหารทารกและเด็ก เล็ กและผลิ ตภั ณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๑๖
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

2.ระบบบริ การ 2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตาม
ที่มีคุณภาพ
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เข้ า ถึ ง เท่ า เที ย ม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
2.2 มี ก ารจั ด หน่ ว ยบริ ก ารคลิ นิ ก สุ ข ภาพ
เด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยง
ดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้น
ให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก
2.4 ประเมิ น ตนเองตามมาตรฐาน WCC
และศูน ย์ เด็กเล็ ก คุณภาพ ส่ งทีม ประเมิ น
มาตรฐานระดับ จั งหวัดประเมินซ้า ส่งผล
การประเมิน ฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่ ม
ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ
2.5 การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี
เครือข่าย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๑๗
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

3.การส่ ง เสริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
เด็กปฐมวัย

3.1 มี แ ผนการสอนพ่ อ แม่ ผู้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก
(โรงเรี ย นพ่ อ แม่ ) การเลี้ ย งดู เ ด็ ก ด้ ว ย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า ในหน่วย
บริ ก ารฯ ทุ ก ระดั บ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น
อนุ บ าล และครอบครั ว ด้ ว ยสมุ ด บั น ทึ ก
สุขภาพแม่และเด็ก
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่ น
ตามรอยพระยุคลบาท
3.3 มี กิ จ กรรมการสื่ อ สารสั ง คมด้ ว ยสื่ อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า
3.4 ที ม หมอครอบครั ว (FCT)เยี่ ย มบ้ า น
ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสงต่อเข้ารับ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก พบเด็ ก สงสั ย
พั ฒ นา การ ล่ า ช้ าขึ้ น ท ะเบี ยนก ระตุ้ น
พัฒนาการ

4.การจั ด การ 4.1 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง
ระบบข้อมูลและ (ทารกแรกเกิด น้ าหนั ก ≥2,500กรัม และ
การเฝ้าระวัง
ทารกแรกเกิด ขาดออกซิเ จน) โดยใช้คู่ มื อ
ประเมิ น และคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก กลุ่ ม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๑๘
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
เสี่ยง (DAIM)
4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก 43
แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบ
วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและการป้องกัน
ได้แก่
1) ทารกคลอดก่อนกาหนด
2) ทารกแรกเกิดน้าหนัก≥2,500กรัม
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน
4) อัต ราเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่ อย่ า งเดี ยว 6
เดือน
5) พั ฒ นาการเด็ ก สงสั ย พั ฒ นาการล่ า ช้ า ,
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
6) ภาวะโภชนาการ
7) สุขภาพช่องปาก
8) การได้รับวัคซีนตามวัย เป็นต้น
4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2559 โดยการสารวจ
ศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๑๙

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

1.ระบบบริห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน
2.ระบบบริ การ
ที่มีคุณภาพ
3.การส่ ง เสริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
เด็กปฐมวัย
4.การจั ด การ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

๕๒๐

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. .....................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
................................................................................................................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...........................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๒๑

แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย
2. สถานการณ์
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๒๒

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

1.

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2.

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)
ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เดื อ นหมายถึ ง เด็ ก ที่ ต รวจคั ด กรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้าภายใน
30 วัน
ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า2,500
ไม่เกินร้อยละ 7
กรัม

3.

4.

5.

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิ ด ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

ภาพรวมเขต
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)

๕๒๓
ตัวชี้วัด

ลาดับ

เกณฑ์เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

ระหว่างคลอด

มีชีพพันคน

6.

อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
หรือเท่ากับ 28 วัน
เกิดมีชีพ

7.

ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

๘.

ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตราส่วน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.
......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60)

ภาพรวมเขต
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)

๕๒๔

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.ระบบบริห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก
และคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด
เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทุก 3 เดือน
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
อย่างองค์รวม
1.3 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร
- อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยประจาโรงพยาบาล
- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ค รู พี่ เ ลี้ ย ง เ ด็ ก
- อบรมหลักสูตรมิสนมแม่
โรงพยาบาลชุมชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๒๕
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
- อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
1.4 มี ก ารควบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาด
อาหารทารกและเด็ก เล็ กและผลิ ตภั ณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง

2.ระบบบริ การ 2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตาม
ที่มีคุณภาพ
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เข้ า ถึ ง เท่ า เที ย ม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
2.2 มี ก ารจั ด หน่ ว ยบริ ก ารคลิ นิ ก สุ ข ภาพ
เด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยง
ดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้น
ให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC
และศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพ ส่ ง ที ม ประเมิ น
มาตรฐานระดับ จั งหวัดประเมินซ้า ส่งผล
การประเมิน ฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่ ม
ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๒๖
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
2.5 การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี
เครือข่าย

3.การส่ ง เสริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
เด็กปฐมวัย

3.1 มี แ ผนการสอนพ่ อ แม่ ผู้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก
(โรงเรี ย นพ่ อ แม่ ) การเลี้ ย งดู เ ด็ ก ด้ ว ย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า ในหน่วย
บริ ก ารฯ ทุ ก ระดั บ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น
อนุ บ าล และครอบครั ว ด้ ว ยสมุ ด บั น ทึ ก
สุขภาพแม่และเด็ก
3.2 จั ง หวัดมี การจั ด มหกรรมชวนลู กเล่ น
ตามรอยพระยุคลบาท
3.3 มี กิ จ กรรมการสื่ อ สารสั ง คมด้ ว ยสื่ อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า
3.4 ที ม หมอครอบครั ว (FCT) เยี่ ย มบ้ า น
ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสงต่อเข้ารับ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก พบเด็ ก สงสั ย
พั ฒ นา การ ล่ า ช้ าขึ้ น ท ะเบี ยนก ระตุ้ น

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๒๗
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
พัฒนาการ

4.การจั ด การ 4.1 ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง
ระบบข้อมูลและ (ทารกแรกเกิดน้าหนัก ≥2,500 กรัม และ
การเฝ้าระวัง
ทารกแรกเกิด ขาดออกซิเ จน) โดยใช้คู่ มื อ
ประเมิ น และคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก กลุ่ ม
เสี่ยง (DAIM)
4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก 43
แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบ
วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและการป้องกัน
ได้แก่
1) ทารกคลอดก่อนกาหนด
2) ทารกแรกเกิดน้าหนัก≥2,500กรัม
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน
4) อัต ราเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่ อย่ า งเดี ยว 6
เดือน
5) พั ฒ นาการเด็ ก สงสั ย พั ฒ นาการล่ า ช้ า ,
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
6) ภาวะโภชนาการ
7) สุขภาพช่องปาก
8) การได้รับวัคซีนตามวัย เป็นต้น
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

๕๒๘
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

สรุปประเด็นสาคัญ
(ผลการดาเนินงาน/กลไกลการดาเนินงาน/ความเสี่ยง
จากการตรวจติดตาม)

ผลลัพธ์ (small success)

4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2559 โดยการสารวจ
ศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาตรการ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานใน
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
พื้นที่
1.ระบบบริห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน
2.ระบบบริ การ
ที่มีคุณภาพ
3.การส่ ง เสริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

๕๒๙
มาตรการ
ดาเนินงานใน
พื้นที่
ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
เด็กปฐมวัย

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

4.การจั ด การ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ........................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๓๐
ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด

แบบรายงานการตรวจราชการ
จังหวัด.......................... เขตบริการสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่…........................
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
…………………………………………………………………
ประเด็นการตรวจราชการ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ลาดับ
ประเด็น/หัวข้อ
ข้อสังเกต ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
(1)
อุปสรรค
ต่อหน่วยรับตรวจ ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร
(2)
(3)
(4)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
1. เขตสุขภาพและจังหวัดมีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วนและการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยงให้แก่พื้นที่
2. แผนงานโครงการส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน และการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยง โดย PM
วัยเรียนจังหวัด หรือ PM
วัยเรียนอาเภอ
3. การถ่ายทอดโปรแกรม
นักจัดการน้าหนักเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Coacher: SKC)
สู่โรงเรียนเป้าหมายและ
สถานบริการสาธารณสุข
4. การรณรงค์และสื่อสารในพื้นที่
4.1 การดื่มนมทุกวันอย่าง
น้อย วันละ 2 แก้ว
4.2 การมีกิจกรรมทางกาย
ทุกวันอย่างน้อย 60 นาที

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๓๑
ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ
(1)

ข้อสังเกต ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
ต่อหน่วยรับตรวจ ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร
(2)
(3)
(4)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC
1. โรงเรียนที่มีเด็กภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน ร้อยละ10 คัดกรอง
และจัดการน้าหนัก
-เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ
obesity sign
1) รอบคอดา 2) นั่งหลับ 3)
นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว
-การส่งต่อเข้าระบบ Service
plan และคลินิก DPAC
2. รายงานผลจานวนเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ
เข้าระบบ service plan
3. ระบบฐานข้อมูลภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน และ
การนาข้อมูลไปใช้ในการ
จัดการปัญหาในพื้นที่
4. รายงานภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน
ระบบ HDC
5. การติดตามผลการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง
-ภาคเรียนที่ 1: พ.ค.-ก.ค.
-ภาคเรียนที่ 2: ต.ค.-ธ.ค.
เน้น 1) ความครอบคลุม
2) มาตรฐานการใช้
เครื่องมือและวิธีการ
ประเมิน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๓๒
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
ประเด็นการ
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ประเมินผล

1.

แผนงาน และกิจกรรม
สาคัญ การส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน และแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
(อ้วน ผอม เตี้ย) ระดับ
จังหวัดและอาเภอ

1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
แผนงาน

ระดับจังหวัด
(ชื่อแผนงาน)

ระดับอาเภอ
(ชื่อแผนงาน)

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน
2.แก้ไขปัญหา
2.1 เด็กเริ่มอ้วน
และอ้วน
2.2 เด็กผอมเตี้ย

2.กิจกรรมสาคัญ/กระบวนการดาเนินงาน : ระดับจังหวัดและระดับ
อาเภอ
กระบวนการ
1.ส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน
2.แก้ไขปัญหา
2.1 เด็กเริ่มอ้วน
และอ้วน
2.2 เด็กผอมเตี้ย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมสาคัญ
ระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ

๕๓๓
ลาดับ
2.

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ภาวะโภชนาการ

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
1.ความครอบคลุมของการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
ภาคเรียนที่ .................. ปีการศึกษา .......................
จานวนนักเรียนทั้งหมด
ในพื้นที่
(คน)

จานวนนักเรียนที่ได้รับ
การชั่ง นน.และวัด สส.
(คน)

ความครอบคลุม
(ร้อยละ)

2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน
จานวน

ร้อยละ

(คน)

เริ่มอ้วนและอ้วน
จานวน

ร้อยละ

ผอม
จานวน

(คน)

เตี้ย
ร้อยละ

(คน)

จานวน

ร้อยละ

(คน)

3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน
3.1 สูงดีสมส่วน (น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) และส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน )
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) )
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

3.3 ภาวะผอม (น้าหนักตามเกณฑ์อายุ (W/H) )
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) )
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59)
จานวน (คน)

ร้อยละ

๕๓๔
ลาดับ

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

3.

การคัดกรอง ส่งต่อ
เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง
จากสถานศึกษาเข้า
ระบบ Service plan
และคลินิก DPAC

4.

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นการ
ประเมินผล

1.จานวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่ เสีย่ ง
...............................แห่ง
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ
จานวน.......................คน
3.จานวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข
รพศ./รพท.
(คน)

โรงเรียนในพื้นที่มี
กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อ
เด็กสูงดีสมส่วน

ประเภทโรงเรียน

รพช.
(คน)

รพ.สต.
(คน)

คลินิก DPAC
(คน)

จานวนโรงเรียน
ทั้งหมดในพื้นที่
(แห่ง)

จานวนโรงเรียนที่มี
กระบวนการ/กิจกรรม
มุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดีสมส่วน
(ดาเนินงานตาม 5
ขั้นตอน:ตามรายละเอียด
แนบท้าย)
(แห่ง)

ร้อยละ

ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยาย
โอกาส
มัธยมศึกษา (ม.1-ม.-3)

5.

การคัดกรอง ส่งต่อ
เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง
จากสถานศึกษาเข้า
ระบบ Service plan
และคลินิก DPAC

1.จานวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่ เสีย่ ง
...............................แห่ง
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ
จานวน.......................คน
3.จานวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข
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รพศ./รพท.
(คน)

รพช.
(คน)

รพ.สต.
(คน)

คลินิก DPAC
(คน)

๕๓๕
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
1.
2.
3.
4.
5.
ส่วนที่ 4 ความสาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
การดาเนินงานไม่บรรลุ
ประสานหรือดาเนินการต่อ
วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน ชื่อ........................................สกุล..................................ตาแหน่ง...........................โทร......................
e-mail :............................................................ วัน / เดือน / ปี...................................................................
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๕๓๖
(เอกสารแนบท้าย)
กระบวนการที่มุ่งเน้นเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ขั้นตอน

รายละเอียดกระบวนการ

1.

โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และจัดทาแผนการส่งเสริมควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
โรงเรียนมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการทุกระดับ: สูงดีสมส่วน อ้วน ผอม เตี้ย และนาข้อมูลไปใช้ใน
การจัดการปัญหา
3.1 โรงเรียนมีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และรายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
- รายงานรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- รายงานรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
3.2 โรงเรียนมีการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559) เพื่อดูแนวโน้มของสถานการณ์ภาวะโภชนาการทั้ง 2 ภาคเรียน
โรงเรียนมีการดาเนินการดังนี้
4.1 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน
4.2 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign 1) รอบคอดา 2) นั่งหลับ
3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว และส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข (service plan)
หรือคลินิก DPAC (ตามรายละเอียดในคู่มือการคัดกรอง)
4.4 ติดตามและรายงานผล ส่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงเรียนมีรายงานจานวนแกนนานักเรียนด้านการจัดการน้าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader)

2.
3.

4.

5.
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๕๓๗

แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
(cavity free)
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
……………………………………………………
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
กลุ่มอายุ

ตัวชี้วัดสภาวะ
ทันตสุขภาพ

อาเภอ....
2557 2558

2559

อาเภอ....
2557 2558

2559

อาเภอ....
2557 2558

๑๘ เดือน

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ร้อยละเด็ก
ได้รับการแปรง
ฟันจาก
ผู้ปกครอง
3 ปี
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
6 ปี (ป.1) ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันน้านม
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันถาวร
12 ปี
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันถาวร
ร้อยละเด็กฟันดี
ไม่มีผุ (cavity
free)
ร้อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ
ร้อยละเด็ก
แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล ปี 2558 – 2560
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2559

อาเภอ....
2557 2558

2559

จังหวัด.......
2557 2558 2559

๕๓๘
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

อาเภอ
อาเภอ อาเภอ อาเภอ ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
.......
......
...... ..........
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี
1 ร้อยละของเด็ก0- เป้าหมาย
2 ปี ผู้ ป กครอง ผลงาน
ได้รับการฝึกแปรง อัตรา/
ฟั น โ ด ย ล ง มื อ ร้อยละ
ปฏิบัติ
2 ร้อยละของเด็ก 0- เป้าหมาย
2 ปีเคลือบ/ทา
ผลงาน
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ อัตรา/
ร้อยละ
วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

อาเภอ
อาเภอ อาเภอ อาเภอ ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
.......
......
...... ..........
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี
1 ร้อยละของเด็ก 3- เป้าหมาย
5 ปีได้รับการ
ผลงาน
ตรวจสุขภาพช่อง
อัตรา/
ปาก
ร้อยละ
2 ร้อยละของเด็ก 3- เป้าหมาย
5 ปีเคลือบ/ทา
ผลงาน
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ อัตรา/
ร้อยละ
3 ร้อยละของ ศพด. เป้าหมาย
มีกิจกรรม
ผลงาน
แปรงฟันหลัง
อัตรา/
อาหารกลางวันทุก
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๓๙
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

อาเภอ
อาเภอ อาเภอ อาเภอ ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
.......
......
...... ..........
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

วันด้วยยาสีฟัน
ร้อยละ
ผสมฟลูออไรด์
วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

อาเภอ
อาเภอ อาเภอ อาเภอ ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
.......
......
...... ..........
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

3.กลุ่มอายุ 12 ปี
1 ร้อยละของเด็ก
เป้าหมาย
อายุ 6 ปีได้รับการ ผลงาน
เคลือบหลุมร่อง
อัตรา/
ฟัน
ร้อยละ
2 ร้อยละของเด็ก
เป้าหมาย
อายุ 6-12 ปี
ผลงาน
ได้รับบริการ
อัตรา/
ทันตกรรม
ร้อยละ
3 ร้อยละของ
เป้าหมาย
โรงเรียนปลอด
ผลงาน
น้าอัดลม ลูกอม
อัตรา/
ขนมกรุบกรอบ
ร้อยละ
และเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของ
น้าตาลเกิน 5%
วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๕๔๐
4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
............................................................................................................................................ ............................
........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………
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๕๔๑
แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
(cavity free)
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
……………………………………………………

1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
กลุ่มอายุ

ตัวชี้วัดสภาวะ
ทันตสุขภาพ

จังหวัด....
2557 2558 2559

จังหวัด....
2557 2558 2559

จังหวัด....
2557 2558 2559

๑๘ เดือน

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ร้อยละเด็ก
ได้รับการแปรง
ฟันจาก
ผู้ปกครอง
3 ปี
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
6 ปี (ป.1) ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันน้านม
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันถาวร
12 ปี
ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ
ในฟันถาวร
ร้อยละเด็กฟันดี
ไม่มีผุ (cavity
free)
ร้อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ
ร้อยละเด็ก
แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล ปี 2558 – 2560

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จังหวัด....
2557 2558 2559

ภาพรวมเขต
2557 2558 2559

๕๔๒
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จังหวัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขต
.......
......
...... .......... (ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมเขต
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี
1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เป้าหมาย
เด็ก 0-2 ปี
ผลงาน
ผู้ปกครอง
อัตรา/
ได้รับการฝึก
ร้อยละ
แปรงฟันโดย
ลงมือปฏิบัติ
2 ร้อยละของ
เป้าหมาย
เด็ก 0-2 ปี
ผลงาน
เคลือบ/ทา
อัตรา/
ฟลูออไรด์
ร้อยละ
เฉพาะที่
วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลาดับ

ตัวชี้วัด

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี
1 ร้อยละของ
เด็ก 3-5 ปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก
2 ร้อยละของ
เด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที่

รายการ
ข้อมูล

จังหวัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขต
.......
......
...... ..........
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ)

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/
ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพรวมเขต
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

๕๔๓
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จังหวัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขต
.......
......
...... ..........
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมเขต
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

3

ร้อยละของ
เป้าหมาย
ศพด.มี
ผลงาน
กิจกรรม
อัตรา/
แปรงฟันหลัง ร้อยละ
อาหาร
กลางวันทุกวัน
ด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์
วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จังหวัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขต
.......
......
...... ..........
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ)
วันที่รับตรวจ)

ภาพรวมเขต
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60)

3.กลุ่มอายุ 12 ปี
1 ร้อยละของ
เป้าหมาย
เด็กอายุ 6 ปี ผลงาน
ได้รับการ
อัตรา/
เคลือบหลุม
ร้อยละ
ร่องฟัน
2 ร้อยละของเด็ก เป้าหมาย
อายุ 6-12 ปี ผลงาน
ได้รับบริการ
อัตรา/
ทันตกรรม
ร้อยละ
3 ร้อยละของ
เป้าหมาย
โรงเรียนปลอด ผลงาน
น้าอัดลม ลูกอม อัตรา/
ขนมกรุบกรอบ ร้อยละ
และเครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของ
น้าตาลเกิน 5%
วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๔๔
4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .....
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๔๔
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
๑. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เน้นการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า
หมายเหตุ: ต้องเป็นทีมใหม่จากปีที่ผา่ นมา หรือทีมเดิมที่ระยะเวลาการรับรองสิน้ สุดลงและได้มีการด้าเนินงานใหม่

๒. สถานการณ์
 จ้านวนการจมน้้าเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตของเด็กจ้าแนกรายอ้าเภอ
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้้าในภาพรวมของจังหวัด
 มาตรการหรือจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ที่มีการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา
๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/การตรวจติดตาม/ผลการดาเนินงาน
การตรวจติดตาม
รอบที่ 1
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล
การจมน้้าเป็นรายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด้าเนินงาน
ป้ องกัน เด็ กจมน้้า ตามองค์ป ระกอบ
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง
หมายเหตุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึ ง ทีมที่มีการ
ด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในรูปแบบสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรที่ มี ใ นพื้ น ที่ โดยมี ก ารด้า เนิ น งาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังนี้
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี
(ปริมาณและคุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง (3 แห่ง)
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)
(สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้าเสี่ยง
และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ)
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถานบริการสาธารณสุข/
ชุมชน (3 แห่ง)
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้า้ เพือ่ เอาชีวิตรอด
(มีครูสอน ๕ คน และเด็กได้เรียน 100 คน)
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ทุก 4 เดือน)

ประเด็นการประเมินผล

ผลการดาเนินงาน (ระดับจังหวัด)
มีข้อมูลในเชิงปริมาณ
มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ไม่มีข้อมูล
มีการสนับสนุน/กระตุ้น
ไม่มีการสนับสนุน/กระตุ้น

๕๔๕
การตรวจติดตาม
๓. ทุ กอ้า เภอมีทีมผู้ก่อการดีด้าเนินการ
ในองค์ประกอบที่ 1 – 3 ดังนี้
๑) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี
(ปริมาณและคุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง (3 แห่ง)
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)
(สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้า
เสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ)

รอบที่ 2
1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี * ในแต่ละจังหวั ด
ตามที่ก้าหนด ดังนี้
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 ของ
จ้านวนอ้าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อยอ้าเภอละ 1 ทีม
- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม

ประเด็นการประเมินผล

ผลการดาเนินงาน (ระดับจังหวัด)
การคานวณผลงาน:
อาเภอที่ดาเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ x ๑๐๐
จานวนอาเภอที่มีในจังหวัด

ประเด็น

จานวน ผลงาน
(อาเภอ) (%)

๑) อาเภอที่มีในจังหวัด
๒) อาเภอที่ ดาเนินการครบ
๓ องค์ประกอบ
จานวนทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่ปี ๖๐) …………….. ทีม
ครอบคลุม..............................อาเภอ

* ผู้ก่อการดีต้องด้าเนินการครบ 6 องค์ประกอบ

2. จ้านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่ก้าหนด
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 คน

เป้าหมาย
การเสียชีวิต (คน)
(๑)

จานวน
การเสียชีวิต (คน)
(๒)

ลดลง/เพิ่มขึ้น
(คน)**
(๒) - (๑)

** + หมายถึง มีจานวนการเสียชีวิตมากกว่าค่าเป้าหมาย
- หมายถึง มีจานวนการเสียชีวิตน้อยกว่าค่าเป้าหมาย

๔. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ

๕๔๖
๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................................... ...............................
.........................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน.......................................................................................
ต้าแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail………………………………………

๕๔๗

แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
๑. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เน้นการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า
หมายเหตุ: ต้องเป็นทีมใหม่จากปีที่ผา่ นมา หรือทีมเดิมที่ระยะเวลาการรับรองสิน้ สุดลงและได้มีการด้าเนินงานใหม่

๒. สถานการณ์
 จ้านวนการจมน้้าเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตของเด็กจ้าแนกรายจังหวัด
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้้าในภาพรวมของเขต
 มาตรการหรือจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ที่มีการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ในภาพรวมของเขต
๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/การตรวจติดตาม/ผลการดาเนินงาน
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ.......................จังหวัด
การตรวจติดตาม
รอบที่ 1
๑. จังหวัดมีการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล
การจมน้้าเป็นรายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
๒. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด้าเนินงาน
ป้ องกัน เด็ กจมน้้า ตามองค์ป ระกอบ
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง
หมายเหตุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึ ง ทีมที่มีการ
ด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในรูปแบบสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรที่ มี ใ นพื้ น ที่ โดยมี ก ารด้า เนิ น งาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังนี้
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี
(ปริมาณและคุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง (3 แห่ง)
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)
(สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้าเสี่ยง
และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ)
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถานบริการสาธารณสุข/
ชุมชน (3 แห่ง)
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้า้ เพือ่ เอาชีวิตรอด
(มีครูสอน ๕ คน และเด็กได้เรียน 100 คน)
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ทุก 4 เดือน)

ประเด็นการประเมินผล

ผลการดาเนินงาน (ภาพเขต)
มีข้อมูลในเชิงปริมาณ....................จังหวัด
มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ.........จังหวัด
ไม่มีข้อมูล.............จังหวัด
มีการสนับสนุน/กระตุ้น....................จังหวัด
ไม่มีการสนับสนุน/กระตุ้น....................จังหวัด

๕๔๘
การตรวจติดตาม
๓. ทุ กอ้า เภอมีทีมผู้ก่อการดีด้าเนินการ
ในองค์ประกอบที่ 1 – 3 ดังนี้
๑) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี
(ปริมาณและคุณภาพ)
2) การจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง (3 แห่ง)
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)
(สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้า
เสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ)

ประเด็นการประเมินผล

ผลการดาเนินงาน (ภาพเขต)
การคานวณผลงาน:
จังหวัดทีม่ ีทุกอาเภอดาเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ x ๑๐๐
จานวนจังหวัดที่มีในเขต

ประเด็น

จานวน ผลงาน
(จังหวัด) (%)

๑) จังหวัดที่มีในเขต
๒) จังหวัด ที่มีทุกอาเภอ
ดาเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ

รอบที่ 2
1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี * ในแต่ละจังหวั ด
ตามที่ก้าหนด ดังนี้
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 ของ
จ้านวนอ้าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อยอ้าเภอละ 1 ทีม
- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม

จานวนทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่ปี ๖๐) …………….. ทีม
ครอบคลุม................อาเภอ ใน.....................จังหวัด
จังหวัด
ในเขต
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ทีม
ผู้ก่อการดี
(ทีม)
(๑)

ทีมผู้ก่อการดี
ผลงาน
ที่ทาครบ ๖ เปรียบเทียบ
องค์ประกอบ
กับค่า
(ทีม)
เป้าหมาย**
(ทีม)
(๒)
(๒) - (๑)

จังหวัด........

* ผู้ก่อการดีต้องด้าเนินการครบ 6 องค์ประกอบ
** + หมายถึง มีจานวนทีมมากกว่าค่าเป้าหมาย
- หมายถึง มีจานวนทีมน้อยกว่าค่าเป้าหมาย

2. จ้านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่ก้าหนด
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 คน

จังหวัด
ในเขต
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
การ
เสียชีวติ
(คน)
(๑)

จานวน
การเสียชีวิต
(คน)

ลดลง/
เพิ่มขึ้น**
(คน)

(๒)

(๒) - (๑)

จังหวัด........

** + หมายถึง มีจานวนการเสียชีวิตมากกว่าค่าเป้าหมาย
- หมายถึง มีจานวนการเสียชีวิตน้อยกว่าค่าเป้าหมาย

๕๔๙

๔. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน.......................................................................................
ต้าแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail………………………………………

๕๕๐
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
การคั ดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งและการลดปัจจั ยเสี่ ย งทั้ง ในระดับ บุคคลและ
ประชากร
2. สถานการณ์และแนวโน้ม(ภาพรวมของจังหวัดและรายอาเภอ)
ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมาย อัตราการคัดกรอง และกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ผลสาเร็จ

รอบที่ 1
1. จังหวัดมีการสนับสนุน/
จัดทาแผนการเฝ้าระวัง คัด
กรอง และลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล)
2. จังหวัดมีการสนับสนุนกากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง≥
80 % และมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
3.

จังหวัดกากับติดตามการ
ดาเนินงานลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล) และดาเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดทาแผน
□ ข้อมูลเชิงปริมาณ
□ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 %
2. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 %
3. จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการลดเสี่ยง
1. ตาบลจัดการสุขภาพ
2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๑
ลาดับ
4.

ผลสาเร็จ
จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสริมการ
รับประทานผัก ผลไม้
ลดเค็ม หวาน ออกกาลังกาย
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก)

รอบที่ 2
1. จังหวัดมีการสนับสนุนกากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง≥
90 % และมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2.

จังหวัดกากับติดตามการ
ดาเนินงานลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล) และดาเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา
การดาเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 %
2. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 %
3. จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการลดเสี่ยง
1. ตาบลจัดการสุขภาพ
2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข
3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๒
ลาดับ

ผลสาเร็จ

3.

จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสริมการ
รับประทานผัก ผลไม้
ลดเค็ม หวาน ออกกาลังกาย
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก)
ลดจานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ร้อย
ละ 5.0 ต่อปี เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559*
ลดจ านวนผู้ ป่ ว ยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ
2 . 5 ต่ อ ปี เ ที ย บ กั บ
ปีงบประมาณ 2559*

4.

5.

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
รายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

1. จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานราย
ใหม่
รายงาน
1. จานวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงรายใหม่

*หมายเหตุ:ค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบ

4. สรุ ปประเด็ นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่ อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรื อการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ประเด็น/หัวข้อ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ข้อเสนอแนะที่ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่
ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ ให้ต่อหน่วยรับ ตรวจราชการรับ
บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ
1. การจัดทาแผนการเฝ้าระวัง คัดกรอง
และลดเสี่ยงในชุมชน (สถานประกอบการ
และตาบล) และดาเนินงาน/กิจกรรมตาม
แผน
2. การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
พร้อมกับประเมินความเสีย่ งด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง
3. การดาเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน (สถาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๓
ประกอบการและตาบล)
4. กิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
.................................................................................................................................................... ....................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๔
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูงและการลดปัจจัยเสี่ ยงทั้งในระดับบุคคลและ
ประชากร
2. สถานการณ์และแนวโน้ม(ภาพรวมของจังหวัดและรายเขต)
ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมาย อัตราการคัดกรอง และกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ผลสาเร็จ

รอบที่ 1
1. จังหวัดมีการสนับสนุน/
จัดทาแผนการเฝ้าระวัง คัด
กรอง และลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล)
2. จังหวัดมีการสนับสนุนกากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง≥
80 % และมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
3.

จังหวัดกากับติดตามการ
ดาเนินงานลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล) และดาเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดทาแผน
□ ข้อมูลเชิงปริมาณ
□ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 %
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 %
2. จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการลดเสี่ยง
1. ตาบลจัดการสุขภาพ
2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๕
ลาดับ

ผลสาเร็จ

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา

4.

จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรค ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสริมการ
รับประทานผัก ผลไม้
ลดเค็ม หวาน ออกกาลังกาย
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก)

รอบที่ 2
1. จังหวัดมีการสนับสนุนกากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง≥
90 % และมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2.

จังหวัดกากับติดตามการ
ดาเนินงานลดเสีย่ งในชุมชน
(สถานประกอบการและ
ตาบล) และดาเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน

การดาเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 %
1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 %
2. จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการลดเสี่ยง
1. ตาบลจัดการสุขภาพ
2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข
3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๖
ลาดับ

ผลสาเร็จ

3.

จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสริมการ
รับประทานผัก ผลไม้
ลดเค็ม หวาน ออกกาลังกาย
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก)
ลดจานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ร้อย
ละ 5.0 ต่อปี เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559*
ลดจ านวนผู้ ป่ ว ยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ
2 . 5 ต่ อ ปี เ ที ย บ กั บ
ปีงบประมาณ 2559*

4.

5.

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
รายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

1. จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานราย
ใหม่
รายงาน
1. จานวนผู้ป่วยโรคความดันราย
ใหม่

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ประเด็น/หัวข้อ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ข้อเสนอแนะที่ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่
ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ ให้ต่อหน่วยรับ ตรวจราชการรับ
บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ
1. การจัดทาแผนการเฝ้าระวัง คัดกรอง
และลดเสี่ยงในชุมชน (สถานประกอบการ
และตาบล) และดาเนินงาน/กิจกรรมตามแผน
2. การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป
พร้อมกับประเมินความเสีย่ งด้วยวาจา
และให้คาปรึกษาลดเสีย่ ง
3. การดาเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน (สถาน
ประกอบการและตาบล)
4. กิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๗
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๕๘

แบบลาดัตก.
บที่.1...........
(ร่าง) แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1หัวข้อ กลุ่มวัยทางาน (อุบัติเหตุทางถนน)
เขตบริการสุขภาพที่
ตรวจราชการวันที่
1. ประเด็นการตรวจราชการ ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน
2. ข้อมูลแนวทางการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้
2.1 มาตรการการบริหารจัดการ
2.2 มาตรการจัดการข้อมูล
2.3 มาตรการป้องกัน
2.4 มาตรการการรักษา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

.

๕๕๙

3. ผลการดาเนินงาน
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ได้ดาเนินการ หรือเติมคาตอบในช่องว่างที่กาหนด
ประเด็นการ
ลาดับ
ผลการดาเนินงาน
ประเมินผล
1. มาตรการ
1.1 จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ SAT/EOC-RTI ในจังหวัด
บริหารจัดการ
 ไม่มี  มี

หมายเหตุ

1.2 จานวนอาเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/
คณะทางานใน ศปถ.อาเภอ/ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) และมี
การนาเสนอข้อมูล สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่
จานวน...............................อาเภอ
ได้แก่อาเภออะไรบ้าง

1.3 มีการดาเนินงาน TEA Unit คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1
มีจานวน
แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลอะไรบ้าง

2.

มาตรการ
จัดการข้อมูล

2.๑ มีการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน ของจังหวัด
 ๑) ดาเนินการแล้ว และมีข้อมูลแสดงเป็นรายเดือน
และมีการนาเสนอข้อมูลใน ศปถ.จังหวัดหรือการประชุมของ
สหสาขา
จานวนตาย ตค
สาธารณสุข
ตารวจ
บ.กลาง
รวม 3 ฐาน

พย

ธค

มค

กพ

มีค

 ๒) อยู่ระหว่างดาเนินการ ไม่มีข้อมูล
 ๓) ยังไม่ได้ดาเนินการ เพราะ

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

๕๖๐
ลาดับ

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
2.2 นาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด
หรือ ศปถ.อาเภอ หรือการประชุมของสหสาขา
อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส
 นาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงจานวน
 ได้รับการแก้ไข
จุด
แสดงข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดที่ได้รับการแก้ไข

3.

หมายเหตุ

จุด

มาตรการป้องกัน 3.1 อาเภอในจังหวัดที่มีการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI)
รอบที่ 1
 จานวนอาเภอที่ดาเนินการ DHS-RTI
อาเภอ
 คิดเป็นร้อยละ
ของอาเภอในจังหวัด
รอบที่ ๒
 จานวนอาเภอทีด่ าเนินการ DHS-RTI ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(Good)
อาเภอ
 คิดเป็นร้อยละ
ของอาเภอที่ดาเนินการ DHS-RTI ทั้งหมด
3.2 การดาเนินงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน
 เทศกาลปีใหม่
1. จานวนอาเภอที่ดาเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน มี
กี่อาเภอ : .....................................อาเภอ
2. ร้อยละของผู้บาดเจ็บ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอาเภอที่
ดาเนินการด่านชุมชน ลดลงได้ 5% ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีกี่
อาเภอ : .........................อาเภอ อาเภออะไรบ้าง
 เทศกาลสงกรานต์
3. จานวนอาเภอที่ดาเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน มี
กี่อาเภอ : .....................................อาเภอ
4. ร้อยละของผู้บาดเจ็บ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอาเภอที่
ดาเนินการด่านชุมชน ลดลงได้ 5% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มี
กี่อาเภอ : .................อาเภอ อาเภออะไรบ้าง

๕๖๑
ลาดับ

ประเด็นการ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

3.3 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560
 จานวนการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล จานวนผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต และร้อยละของการลดลง/เพิ่มขึ้น
จานวน
ในปี 59

จานวน
ในปี 60

ลดลง/
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

จานวนครั้ง
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ ให้เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ

 การดาเนินการความปลอดภัยของรถพยาบาล
จานวน
ทั้งหมด
(คัน/คน)

รายการ

จานวนที่
ดาเนินการ
(คัน/คน)

ร้อยละที่
ดาเนินการ

1.การติดตั้ง GPS
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR
3.การทาประกันภัย
4.การอบรมพนักงานขับรถ
5.การจากัดความเร็วรถ

4.

มาตรการรักษา

พัฒนาคุณภาพ ในประเด็นเฉพาะผูป้ ่วยจากอุบัติเหตุทางถนน
1. EMS คุณภาพ
2. ER คุณภาพ
3. In-hos คุณภาพ
4. Referral System
๕. ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75 เสียชีวิต ไม่เกิน 1.5%
จานวนผู้บาดเจ็บ
จาก RTI ที่มีค่า
Ps>0.75 ทั้งหมด

จานวนผู้เสียชีวิต
จาก RTI ที่มีค่า
Ps>0.75

ร้อยละ

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
เป้าหมาย : อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากรแสนคน
ลาดับ
1

รายการตัวชี้วัด

การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค. - ธ.ค. 59) (ม.ค. - มี.ค. 60) (เม.ย. - มิ.ย. 60) (ก.ค. - ก.ย. 60)

จานวนการเสียชีวิตจาก
เป้าหมาย
อุบัติเหตุทางถนน
ผล
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ www.healthdata.moph.go.th

รวม

๕๖๒

4. ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................ ...................................
...........................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง........................................................................................
วัน/เดือน/ปี..................................................................................
โทร........................e-mail……………............................................

๕๖๓

แบบ ตก. 2
แบบสรุปการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภารกิจหลัก..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
เขตบริการสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ: ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด: อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย
2.1 กรอบประเด็นการตรวจราชการ
จานวนจังหวัดที่รับผิดชอบ …………. จังหวัด ได้แก่ ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลาดับ
1.
2.

3.
4.
5

6.

7.

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
(จานวนจังหวัดที่ดาเนินการ)
จานวนจังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
SAT/EOC-RTI ในจังหวัด
จานวนจังหวัดที่มีอาเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อาเภอ และมีการนาเสนอ
ข้อมูล สถานการณ์ปญ
ั หา
ร้อยละ 50 ของอาเภอในจังหวัด
จานวนจังหวัดที่มี TEA Unit คุณภาพ
ในโรงพยาบาล A S M1
จ านวนจั ง หวั ด มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล การ
ตาย 3 ฐาน และมีข้อมูลแสดงเป็นรายเดือน
และนาเสนอข้อมูลใน สปถ.จังหวัด
จานวนจังหวัดที่นาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน
ศปถ.จังหวัด หรือ ศปถ.อาเภอ หรือการ
ประชุมของสหสาขา อย่างน้อย 5 จุด/
จังหวัด/ไตรมาส
จานวนจังหวัดที่ดาเนินงานผ่านระบบ
สุขภาพอาเภอ (DHS-RTI) ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของอาเภอในจังหวัด และมี
จานวนอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับดี(Good)
ได้ร้อยละ 50 อาเภอที่ดาเนินการ
จานวนจังหวัดที่ดาเนินการด่านชุมชนได้
อย่างน้อย 5 ด่าน และร้อยละของผู้บาดเจ็บ
(Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในจังหวัดลดลง
5% ในช่วงเทศกาล

จานวน
จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

จังหวัดที่ไม่มีการดาเนินงาน
หรือมีดาเนินการได้ดี

๕๖๔
ลาดับ
1.
2.

3.
8

9.

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด
(จานวนจังหวัดที่ดาเนินการ)
จานวนจังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
SAT/EOC-RTI ในจังหวัด
จานวนจังหวัดที่มีอาเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อาเภอ และมีการนาเสนอ
ข้อมูล สถานการณ์ปญ
ั หา
ร้อยละ 50 ของอาเภอในจังหวัด
จานวนจังหวัดที่มี TEA Unit คุณภาพ
ในโรงพยาบาล A S M1
จานวนจังหวัดของการเกิดอุบัติเหตุ
รถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560
ลดลงร้อยละ 50

จานวน
จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

จังหวัดที่ไม่มีการดาเนินงาน
หรือมีดาเนินการได้ดี

จานวนจังหวัดทีผ่ ู้บาดเจ็บที่มีคา่ Ps>0.75
เสียชีวิต ไม่เกิน 1.5%

4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน ......................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................................
หน่วยงาน.......................................................................................
วัน/เดือน/ปี ..................................................................................
โทร ................................. E-mail …………………………………………
สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaincd.com
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 2560
จังหวัด..........................................เขตบริการสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...............................
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อการตรวจราชการ : ร้อยละตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
สถานการณ์ : สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ประมาณร้อยละ 20 อยู่คนเดียว จานวน 9
แสนคน หรือร้อยละ 18.7 ร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์เพียง ร้อยละ 26 มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 12.4 และ เข้าถึงระบบบริการร้อยละ 56.7
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
1.ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงาน
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญ/สภาพปัญหาของพื้นที่
......................................................................................................
1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลผูส้ ูงอายุ กลุ่ม 1 - 4 / ตาบล LTC/ Care Manager/Care Giver
ข้อมูล ณ วันที่ ................................ผู้รายงาน .........................................
1.พื้นที่

3.จานวนผู้สูงอายุในโครงการLTC

เขต จังหวัด จานวนตาบล จานวน จานวน จานวน กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม รวม
เป้าหมาย ตาบล ผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุ 1 2
3 4
LTC ที่ สิทธิ์UC สิทธิอ์ ื่นๆ
ผ่าน
เกณฑ์

1
2
3

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4. จานวน 5.
Care จานวน
Manager Care
Giver

6.
จานวน
กองทุน
ที่ซื้อ
บริการ
ตาม
Care
plan

7.
จานวน
Care
planที่
ทาใน
พื้นที่

8.พื้นที่ 9.พื้นที่ทีมี
ที่จัดทา การจ่าย
Care ค่าตอบแทน
plan CG (แห่ง)

10.ผุ้สูงอายุดีขึ้น

กลุ่มติด
บ้าน
เปลี่ยนเป็
นติดสังคม

กลุ่มติด
เตียง
เปลี่ยนเป็
นติดบ้าน
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1.3 รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
ประกอ
บการ
วิเคราะ
ห์
ลาดับที่
1 ต าบลต้ น แบบ
Long Term
Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50
๒ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ
การประเมินและ
จั ด ท าแผนการ
ดูแลรายบุคคล
ร้ อ ย ล ะ 8 0 100
๓ จ า น ว น Care
Manager ผ่ า น
การอบรม
4

รายการ
ข้อมูล ณ
วันที่ ......

จังหวัด จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด ภาพรวม
เขต …ณ
วันที่ ....

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ
จ า น ว น Care เป้าหมาย
giver ผ่านการ
อบรม
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน.........................................................................................................................
3. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

567
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ
(1)

ข้อสังเกต ปัญหา
อุปสรรค
(2)

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร
(4)

1.
2.
3.
4.
4. ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
..............................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
.
.

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

..
..

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
....................................................................................................................................................
7 .นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................
ผู้รายงาน. .......................................................
ตาแหน่ง .......................................................
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ..............................................
เบอร์โทร...............................................................
E-mail .......................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
………………………………………………..
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
2.1.การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทาแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
4) สื่อสารความเสี่ยง(Risk Management) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อปท.
เพื่อการจัดการปัญหา
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .....................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................ ................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2 ดาเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค)
เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

1

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
เป้าหมาย

เป้าหมาย
(A) : จานวน
ตย.ที่ส่งตรวจ
และได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

อาเภอ 1
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ 2
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ อาเภอ
...... ..........

ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันทีร่ ับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................. ......................
........................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่................................
……………………………………………..
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
2.1 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดในเขตสุขภาพ
1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทาแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
4) สื่อสารความเสี่ยง(Risk Management) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อปท.
เพื่อการจัดการปัญหา
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................... ....................................
2.2 สรุปการดาเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
ในเขตสุขภาพ
1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค)
เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต
..................................................................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.......................................................................................................................................................... ..............
.................................................................................................................... ....................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
เป้าหมาย

รายการข้อมูล

จว.1

จว.2

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

รอบ 1
ข้อมูล 6
เดือน
ต.ค.59-มี.ค.
60
รอบ 2
ข้อมูล 9
เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.
60

จว. จว.
...... ......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

เป้าหมาย (A) :
จานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ (Key
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
................................................................................................................................. .......................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๗๒
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

1

ร้อยละของ
ผักและ
ผลไม้สดมี
ความ
ปลอดภัย
จากสารเคมี
กาจัด
ศัตรูพืช

2

ร้อยละของ
เนื้อสัตว์สด
มีความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารเร่งเนื้อ
แดง

เป้าหมาย (A) :
จานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
เป้าหมาย (A) :
จานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

อาเภอ 1
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ 2
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อาเภอ อาเภอ
...... ..........

ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

๕๗๓
ลาดับ

ตัวชี้วัด

3

ร้อยละของ
น้าบริโภคใน
ภาชนะ
บรรจุที่ปิด
สนิท กลุ่ม
เป้าหมายมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์
ที่มีการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่
กาหนด

4

5

6

รายการข้อมูล

อาเภอ 1
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ 2
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

เป้าหมาย (A) :
จานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
เป้าหมาย (A) :
จานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน (B):
จานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
ร้อยละของ เป้าหมาย (A) :
ผลิตภัณฑ์ จานวน ตย.ที่ส่ง
เสริมอาหาร ตรวจและได้รับ
มีความ
ผลการตรวจ
ปลอดภัย
วิเคราะห์
จากการ
ผลงาน (B):
ปลอมปน
จานวน ตย.ที่
สารที่มีฤทธิ์ ผ่านมาตรฐาน
ทางยา
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
ร้อยละของ เป้าหมาย (A) :
ผลิตภัณฑ์ จานวน ตย.ที่ส่ง
นมโรงเรียน ตรวจและได้รับ
ณ สถานที่
ผลการตรวจ
ผลิต มี
วิเคราะห์
คุณภาพ
ผลงาน (B):
มาตรฐาน
จานวน ตย.ที่
ตามเกณฑ์ที่ ผ่านมาตรฐาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อาเภอ อาเภอ
...... ..........

ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

๕๗๔
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

อาเภอ 1
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ 2
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ อาเภอ
...... ..........

ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

กาหนด
7

8

อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
ร้อยละของ เป้าหมาย (A) :
ผลิตภัณฑ์ จานวน ตย.ที่ส่ง
จากแป้งมี
ตรวจและได้รับ
การใช้วัตถุ
ผลการตรวจ
เจือปน
วิเคราะห์
อาหารตาม
ผลงาน (B):
เกณฑ์ที่
จานวน ตย.ที่
กาหนด
ผ่านมาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100
ร้อยละของ เป้าหมาย (A) :
น้ามันทอด จานวน ตย.ที่ส่ง
อาหาร ณ
ตรวจและได้รับ
สถานที่ผลิต ผลการตรวจ
กลุ่มเป้า
วิเคราะห์
หมายและ
ผลงาน (B):
สถานที่
จานวน ตย.ที่
จาหน่าย มี ผ่านมาตรฐาน
ปริมาณสาร อัตรา/ร้อยละ :
โ พ ล า ร์ (B/A) x 100
เป็ น ไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ที่
กาหนด

4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้ การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๗๕
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๗๖
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จว.1
รอบ 1

จว.2
รอบ 1

ข้อมูล 6 เดือน ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60 ต.ค.59-มี.ค.60

รอบ 2

รอบ 2

ข้อมูล 9 เดือน ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60 ต.ค.59-มิ.ย.60

1

ร้อยละ
ของผัก
และผลไม้
สดมีความ
ปลอดภัย
จาก
สารเคมี
กาจัด
ศัตรูพืช

เป้าหมาย
(A) :
จานวน
ตย.ที่ส่ง
ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จว. จว.
...... ......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๗๗
ลาดับ ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จว.1
รอบ 1

จว.2
รอบ 1

ข้อมูล 6 เดือน ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60 ต.ค.59-มี.ค.60

รอบ 2

รอบ 2

ข้อมูล 9 เดือน ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60 ต.ค.59-มิ.ย.60

2

ร้อยละ
ของ
เนื้อสัตว์
สด มี
ความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารเร่ง
เนื้อแดง

เป้าหมาย
(A) :
จานวน
ตย.ที่ส่ง
ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

3

ร้อยละ
เป้าหมาย
ของน้า
(A) :
บริโภคใน
จานวน
ภาชนะ
ตย.ที่ส่ง
บรรจุที่ปิด ตรวจและ
สนิท
ได้รับผล
กลุ่มเป้าห การตรวจ
มายมี
วิเคราะห์
คุณภาพ
ผลงาน
มาตรฐาน
(B):
ตามเกณฑ์ จานวน
ที่กาหนด ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

4

ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
จาก
เนื้อสัตว์ที่
มีการใช้
วัตถุเจือ

เป้าหมาย
(A) :
จานวน
ตย.ที่ส่ง
ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จว. จว.
...... ......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๗๘
ลาดับ ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จว.1
รอบ 1

จว.2
รอบ 1

ข้อมูล 6 เดือน ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60 ต.ค.59-มี.ค.60

รอบ 2

รอบ 2

ข้อมูล 9 เดือน ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60 ต.ค.59-มิ.ย.60

ปนอาหาร
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

วิเคราะห์
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

5

ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
เสริม
อาหารมี
ความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารที่มี
ฤทธิ์ทาง
ยา

เป้าหมาย
(A) :
จานวน
ตย.ที่ส่ง
ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

6

ร้อยละ
เป้าหมาย
ของ
(A) :
ผลิตภัณฑ์ จานวน
นม
ตย.ที่ส่ง
โรงเรียน
ตรวจและ
ณ สถานที่ ได้รับผล
ผลิต มี
การตรวจ
คุณภาพ
วิเคราะห์
มาตรฐาน ผลงาน
ตามเกณฑ์
(B):
ที่กาหนด
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จว. จว.
...... ......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๗๙
ลาดับ ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

จว.1
รอบ 1

จว.2
รอบ 1

ข้อมูล 6 เดือน ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60 ต.ค.59-มี.ค.60

รอบ 2

รอบ 2

ข้อมูล 9 เดือน ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60 ต.ค.59-มิ.ย.60
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

7

ร้อยละ
เป้าหมาย
ของ
(A) :
ผลิตภัณฑ์ จานวน
จากแป้งมี ตย.ที่ส่ง
การใช้
ตรวจและ
วัตถุเจือ
ได้รับผล
ปนอาหาร การตรวจ
ตามเกณฑ์ วิเคราะห์
ที่กาหนด
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

8

ร้อยละ
ของน้ามัน
ทอด
อาหาร ณ
สถานที่
ผลิต
กลุ่มเป้าห
มายและ
สถานที่
จาหน่าย
มีปริมาณ
สาร
โ พ ล า ร์
เ ป็ น ไ ป
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

เป้าหมาย
(A) :
จานวน
ตย.ที่ส่ง
ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์
ผลงาน
(B):
จานวน
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน
อัตรา/ร้อยละ :
(B/A) x 100

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จว. จว.
...... ......

ภาพรวมเขต

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน -รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ต.ค.59-มี.ค.60
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๘๐
4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การดาเนินงาน
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๘๑
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
…………………………………………………..
1. ประเด็นการตรวจราชการ
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. สถานการณ์
................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
ข้อมูล

อาเภอ 1
(ข้อมูล ณ
วันที่
รับตรวจ)

อาเภอ 1 อาเภอ อาเภอ ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
(ข้อมูล ณ ...... .......... จังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
วันที่
(ข้อมูล ณ (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
รับตรวจ)
วันที่
- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
รับตรวจ) (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

สถานพยาบาล เป้าหมาย
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย
กาหนด
ผลงาน
อัตรา/
ร้อยละ
สถาน
เป้าหมาย
ประกอบการ
ผลงาน
เพื่อสุขภาพ
อัตรา/
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
มาตรฐานตาม
ที่กฎหมาย
กาหนด
ร้อยละ
อัตรา/
สถานพยาบาล ร้อยละ
และสถาน
ประกอบการ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
กาหนด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๘๒
4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๘๓

แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
หัวข้อ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการ
จว.1
รอบ
1
ข้อมูล

ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

จว.1
รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.59-มิ.ย.60

สถานพยาบาล เป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย
กาหนด
ผลงาน
อัตรา/
ร้อยละ
สถาน
เป้าหมาย
ประกอบการ ผลงาน
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ อัตรา/
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ร้อยละ
มาตรฐาน
ตามที่
กฎหมาย
กาหนด
ร้อยละ
อัตรา/
สถานพยาบาล ร้อยละ
และสถาน
ประกอบการ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
กาหนด
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จว.
......

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต

ภาพรวมเขต
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.59-มี.ค.60
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)
ต.ค.59-มิ.ย.60

๕๘๔
4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๘๕
คาอธิบาย
เป้าหมาย หมายถึง จานวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด
ผลงาน หมายถึง จานวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กาหนด
ร้อยละ/ อัตรา หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด “ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด”
เป้าหมาย คือ จานวนสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด/จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่น
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลงาน คือ จานวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
การประมวลผล
สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(ผลงาน / เป้าหมาย) x 100
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(ผลงาน / เป้าหมาย) x 100
ร้อยละสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(ผลรวมร้อยละสถานพยาบาลฯ + ผลรวมร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ) / 2

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕๘๖
แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
………………………………………………..
1. ประเด็นการตรวจราชการ
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ
1

ตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital
(ร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและเตรียม
ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลในพืน้ ที่

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

3. จังหวัดดาเนินการประเมินโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN Hospital
4. ผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลในพืน้ ที่มี
แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในพืน้ ที่
พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน

หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๘๗
4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนิ นงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๕๘๘

แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่………………………
…………………………………………….
1. ประเด็นการตรวจราชการ
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

1

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital
(ร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ภาพรวมเขต
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59)
- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60)

2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและ
เตรียมทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลใน
พื้นที่
3. จังหวัดดาเนินการประเมินโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN Hospital
4. ผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital ในพื้นที่รับผิดชอบ
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลในพืน้ ที่มี
แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในพืน้ ที่
พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน
หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐)
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๕๘๙
4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..........
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………
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แบบรายงานการตรวจราชการ
คณะที่ 2
การพัฒนาระบบบริการ
(ใช้แบบฟอร์มรายงาน ตก.1,ตก.2 ตาม
แบบฟอร์มกลาง)

แบบรายงานการตรวจราชการ
คณะที่ 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๕๙๒
แบบ ตก.๑
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐
จังหวัด..................เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่..........................................
คณะที่ 3 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
.......................................................
หัวข้อ : ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพ/จังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
ส่วนที่ ๑ สถานการณ์การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพ
- โครงสร้าง/กรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด
- องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนากาลังคนของจังหวัด
- กลไกระบบสนับสนุนของเขตสุขภาพ
 สร้างความเข้าใจ
 การพัฒนาผู้รับผิดชอบ
 การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
 การพัฒนาฐานข้อมูล
- ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนของจังหวัด
- แผนปฏิบัติการของงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- จานวน/แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- การกากับ ติดตามงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดใน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคน
องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนของจังหวัด

ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของ
จังหวัด
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้ง
จานวน/ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุม
ทั้ง ๓ กลุม่ สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้ง
จานวน/ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุม่ สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ
- เอกสารแผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้งจานวนและ
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๕๙๓
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคน
องค์ประกอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือด้านการผลิต
และพัฒนากาลังคน

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารงบประมาณด้านการ
พัฒนากาลังคนมีประสิทธิภาพ และทันเวลา

องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการด้านการผลิตและ
พัฒนากาลังคน

องค์ประกอบที่ ๕ การประเมินผลกระทบของระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัด

ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของ
จังหวัด
ศักยภาพ)
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ใน/นอกพื้นที่ของเขตสุขภาพ
ครอบคลุมร้อยละ ๔๐
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ใน/นอกพื้นที่ของเขตสุขภาพ
ครอบคลุมร้อยละ๖๐
- เอกสารข้อตกลงการผลิตและพัฒนาร่วมกัน
- รายงานการดาเนินการร่วมกันด้านการผลิตและพัฒนา(บริหาร
จัดการฯ/หลักสูตรการผลิตและพัฒนา)
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๐
-รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการ
พัฒนาบุคลากร(คงเหลือ/ผูกพัน/คืน) และปัญหา/อุปสรรคการใช้
จ่ายงบประมาณ
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย
-รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
แผนการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด และปัญหา/อุปสรรคการ
พัฒนาบุคลากร
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคน
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๕ ของภาพรวม
กระทรวง
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคน
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๐ ของภาพรวม
กระทรวง
- ข้อร้องเรียนและการต่อรองทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใน
ระดับหน่วยงาน/จังหวัด/เขตสุขภาพ/ประเทศ
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๕๙๔
สรุปผล : การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
จังหวัด
ผลการดาเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่
๑
๒
๓
๔
๕
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
...................................................................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........................
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
..................................................................................................................................................... ...............................
....................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน ชื่อ........................................................สกุล...............................................................................
ตาแหน่ง.........................................โทร.........................................................................................................
e-mail:………………………………………………………….วัน / เดือน / ปี.............................................................
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๕๙๕
แบบ ตก.๒

สรุปภาพรวมเขต
ผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 25๖๐
เขตตรวจราชการที่......................รอบที่................................
จังหวัด : ๑..................................๒............................๓........................๔..........................๕............................
คณะที่ 3 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
.......................................................
หัวข้อ :ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
ส่วนที่ ๑ สถานการณ์การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพ
- โครงสร้าง/กรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
- องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนากาลังคนของเขตสุขภาพ/จังหวัด
- กลไกระบบสนับสนุนของเขตสุขภาพ
 สร้างความเข้าใจ
 การพัฒนาผู้รับผิดชอบ
 การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
 การพัฒนาฐานข้อมูล
- ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ
- แผนปฏิบัติการของงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- จานวน/แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- การกากับ ติดตามงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคน ๕ ด้าน
องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนของจังหวัด

ค่าเป้าหมายขององค์ประกอบฯ
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้งจานวน/
ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่มสาขา/
วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ แผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้งจานวน/
ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มสาขา/
วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ
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๕๙๖
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากาลังคน ๕ ด้าน
องค์ประกอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือด้านการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารงบประมาณด้าน
การพัฒนากาลังคนมีประสิทธิภาพ และ
ทันเวลา
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการด้านการผลิต
และพัฒนากาลังคน

องค์ประกอบที่ ๕ การประเมินผลกระทบของระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากาลังคนของ
จังหวัด

ค่าเป้าหมายขององค์ประกอบฯ
-เอกสารแผนความต้องการ/พัฒนากาลังคน(ทั้งจานวนและศักยภาพ)
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ใน/นอกพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ ๔๐
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่ตั้งอยู่ใน/นอกพืน้ ที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ๖๐
- เอกสารข้อตกลงการผลิตและพัฒนาร่วมกัน
- รายงานการดาเนินการร่วมกันด้านการผลิตและพัฒนา(บริหารจัดการฯ/
หลักสูตรการผลิตและพัฒนา)
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๐
-รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการพัฒนา
บุคลากร (คงเหลือ/ผูกพัน/คืน) และปัญหา/อุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณ
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขต
สุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขต
สุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย
-รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด และปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาบุคลากร
การตรวจราชการ รอบที่ ๑ มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคน ของเขต
สุขภาพ/จังหวัด น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๕ ของภาพรวมกระทรวง
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีปญ
ั หาเรื่องการจัดการการพัฒนากาลังคน ของเขต
สุขภาพ/จังหวัด น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๐ ของภาพรวมกระทรวง
- ข้อร้องเรียนและการต่อรองทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในระดับ
หน่วยงาน/จังหวัด/เขตสุขภาพ/ประเทศ

สรุปผล : การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
จังหวัด

ผลการดาเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่
๑
๒
๓
๔
๕
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๕๙๗
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้รายงาน ชื่อ........................................................สกุล...............................................................................
ตาแหน่ง.........................................โทร.........................................................................................................
e-mail:………………………………………………………….วัน / เดือน / ปี.............................................................
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๕๙๘

แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อ : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
จังหวัด...................................... เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่......................................
……………………………………………
ประเด็นการตรวจราชการ
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
๒.๑ ข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพเครือข่ายภาคประชาชน: พัฒนา อสค.และ
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว
ลาดับ

รายการข้อมูล

1

การคัดเลือกและพัฒนา อสค.

2

ครอบครั ว ที่ มีศั ก ยภาพในการดู แล
สุ ข ภาพตนเองได้ ต ามเกณฑ์ ที่
กาหนด

อาเภอ
1

อาเภอ
2

อาเภอ
......

อาเภอ
..........

รวม

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

หมายเหตุ
1) รายการข้อมูลที่ 1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3
2) รายการข้อมูลที่ 2 การประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ประเมินในไตรมาสที่ 4
๒.๒ ข้อมูลตามเป้าหมาย มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ
ลาดับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่และการ
ตรวจติดตาม

๑

มีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับ
(โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพภาค
ประชาชน) เป็นกลไกการขับเคลื่อน
และหนุนเสริมการดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวแบบบูรณาการระดับ

มาตรการพัฒนากลไกการหนุนเสริม
การดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบ
บูรณาการ
1. มี ก ารสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายกระบวนการ
ดาเนินงาน บทบาทของแต่ละภาคส่วน
ในการขั บ เคลื่ อ นงานและสิ่ ง ที่ จ ะได้
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ผลการดาเนินงาน

๕๙๙
ลาดับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เขต/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล

2

มี อสค. ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และประพฤติปฏิบตั ิตนจริงอย่าง
เป็นรูปธรรมตามบทบาท อสค.ที่
กาหนด

๓

มีการขึ้นทะเบียน อสค. ในระบบ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อย่างถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่และการ
ตรวจติดตาม
ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในภาพรวม
ส่วนงานและประชาชน
๒. มีการประสานงานบูรณาการร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สถานพยาบาล ส านั ก งานสาธารณสุ ข
รพ.สต. ที ม หมอครอบครอบครั ว
ผู้ จั ด การ (Care Manager) ผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) อสม. ฯลฯ สร้าง
เป็นกลไกในการหนุนเสริมการดู สุขภาพ
ของครอบครัวแบบบูรณาการ
๓. ใช้ ก ลไกบูรณาการในการขั บเคลื่ อน
งาน
มาตรการพัฒนาศักยภาพ อสค.
เป็นแกนนาในการดูแลศักยภาพ
ครอบครัว
1. มีข้อมูลในการดาเนินงาน อสค.
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลกาหนดจานวน
และกลุม่ เป้าหมายในการดาเนินงานตาม
เงื่อนไขกาหนดและหรือเพิ่มเติมตาม
จาเป็นและบริบท
3. มีแผนการดาเนินงาน
- พัฒนา อสค.
- ส่งเสริมบทบาท อสค.
- เสริมสร้างและประเมินศักยภาพ อสค.
- ติดตาม ประเมินผล
4. มีการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพ อสค. และแผนที่
เกี่ยวข้อง
5. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง
วิธีการ แผนงาน
มาตรการบริหารจัดการข้อมูล
1. มีการขึ้นทะเบียน อสค. ในระบบของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจังหวัด
ผ่าน http://fvphc.hss.moph.go.th/osk/
หรือ www.thaiphc.net

2. มีการใช้ข้อมูลในการกากับ ติดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ อสค.
เชื่ อ มต่ อ กั บ ข้ อ มู ล 43 แฟ้ ม ของพื้ น ที่
แ ล ะ hdcservice ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข
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ผลการดาเนินงาน

๖๐๐
ลาดับ

4

5

6

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มาตรการดาเนินงานในพื้นที่และการ
ตรวจติดตาม
3. มีการส่งต่อข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและประเมินผล
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพ
ระดับครอบครัว
มีระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรการพัฒนาระบบสื่อสารและ
อสค. อสม.และเจ้าหน้าที่สื่อสารถึง เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
กันได้ง่าย รวดเร็ว ทั่วถึง เหมาะสม 1. มีการสร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร
กับบริบท
ระหว่าง อสค.กับ อสค.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ
2. มีการสร้างและพัฒนา ระบบสื่อสาร
ระหว่าง อสค.กับ อสม.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุค๊ ฯลฯ
3. มีการสร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร
ระหว่าง อสค. อสม.และเจ้าหน้าที่โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์
เฟซบุค๊ ฯลฯ
มีระบบสื่อ สารเทคโนโลยีเ พื่อ การ มาตรการพัฒนาระบบสื่อสารและ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบครัวเข้าถึงได้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการดูแล
ง่าย
สุขภาพของครอบครัว
1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพของ อสค.
และของครอบครัว อาทิ แอพพลิเคชั่น
ไลน์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ
มีครอบครัวที่มศี ักยภาพในการดูแล มาตรการพัฒนากระบวนการประเมิน
สุขภาพด้วยตนเองได้ในระบบของ ครอบครัวที่มีศกั ยภาพในการดูแล
กระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพตนเอง
1.มี ร ะบบ/ที ม /กลไกการประเมิ น
ศั ก ยภาพของครอบครั ว ในการดู แ ล
สุขภาพตนเอง
2. มีการประเมินศักยภาพของครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2.1 ประเมินตนเอง (Self Assessment)
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสค.
ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.
๒.๒ สุ่มประเมินตามหลักการทางสถิติใน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30
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ผลการดาเนินงาน

๖๐๑
3. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................... .................
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๒

แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อ : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
…………………………………………..
ประเด็นการตรวจราชการ
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
๒.๑ ข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพเครือข่ายภาคประชาชน: พัฒนา อสค.และ
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว
ลาดับ

รายการข้อมูล

1

การคัดเลือกและพัฒนา อสค.

2

ครอบครั ว ที่ มีศั ก ยภาพในการดู แล
สุ ข ภาพตนเองได้ ต ามเกณฑ์ ที่
กาหนด

จังหวัด
1

จังหวัด
2

จังหวัด
……

จังหวัด
……

รวม

เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ

หมายเหตุ
1) รายการข้อมูลที่ 1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. ดาเนินการตามเป้าหมายรายจังหวัดให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 3
2) รายการข้อมูลที่ 2 การประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ประเมินในไตรมาสที่ 4
๒.๒ ข้อมูลตามเป้าหมาย มาตรการดาเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ
ลาดับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1

มีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทุกระดับเป็น
กลไกการขับเคลื่อน

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่และการตรวจ
ติดตาม
1.มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
2.มีการประสานงาน
บูรณาการร่วมกัน
๓. ใช้กลไกบูรณาการใน
การขับเคลื่อนงาน

จังหวัด จังหวัด
1
2

จังหวัด
……

จังหวัด รวม
……

เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๓
ลาดับ

2

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มี อสค. ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และประพฤติปฏิบตั ิ
ตนจริงอย่างเป็น
รูปธรรมตามบทบาท
อสค. ที่กาหนด

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่และการตรวจ
ติดตาม
1. มีข้อมูลในการ
ดาเนินงาน
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดจานวนและ
กลุ่มเป้าหมายในการ
ดาเนินงาน
3. มีแผนการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตาม
แผนดาเนินงานพัฒนา
ศักยภาพ อสค. และแผนที่
เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงวิธีการ
แผนงาน

3

4

จังหวัด จังหวัด
1
2

จังหวัด
……

จังหวัด รวม
……

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
มีการขึ้นทะเบียน
1. มีการขึน้ ทะเบียน อสค. เป้าหมาย
อสค. ในระบบของ ในระบบของกรมสนับสนุน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ
ผลงาน
อย่างถูกต้อง
2. มีการใช้ข้อมูลในการ
เป้าหมาย
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานของ อสค.
เชื่อมต่อกับข้อมูล 43
แฟ้มของพื้นที่และ
hdcservice ของ
กระทรวง สาธารณสุข
ผลงาน
3. มีการส่งต่อข้อมูลและ เป้าหมาย
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจและ
ประเมินผล
ผลงาน
มีระบบสื่อสาร
1. มีการสร้างและพัฒนา
เป้าหมาย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.กับ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๔
ลาดับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
อสค. อสม.และ
เจ้าหน้าที่สื่อสารถึง
กันได้ง่าย รวดเร็ว
ทั่วถึง เหมาะสมกับ
บริบท

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่และการตรวจ
ติดตาม
อสค.โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค
ฯลฯ
2. มีการสร้างและพัฒนา
ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.
กับ อสม.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์
เฟซบุค๊ ฯลฯ
3. มีการสร้างและพัฒนา
ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.
อสม.และเจ้าหน้าที่โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ
ไลน์ เฟซบุค๊ ฯลฯ

5

6

มีระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย
ครอบครัวเข้าถึงได้
ง่าย

มีครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
ได้ในระบบของ
กระทรวง
สาธารณสุข

มีการพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
การเรียนรู้และการดูแล
สุขภาพของ อสค.และของ
ครอบครัว อาทิ
แอพพลิเคชั่น ไลน์ เฟซบุ๊ค
ฯลฯ
1. มีระบบ/ทีม/กลไกการ
ประเมินศักยภาพของ
ครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเอง

จังหวัด จังหวัด
1
2

จังหวัด
……

จังหวัด รวม
……

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

ผลงาน
เป้าหมาย

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

2. มีการประเมินศักยภาพ
ของครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2.1 มีการประเมินตนเอง
ผลงาน
(Self Assessment) โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ
อสค. ประเมินศักยภาพ
ครอบครัวของ อสค.
๒.๒ มีการสุ่มประเมินตาม เป้าหมาย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๕
ลาดับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

มาตรการดาเนินงานใน
พื้นที่และการตรวจ
ติดตาม
หลักการทางสถิติในขนาด
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30

จังหวัด จังหวัด
1
2

จังหวัด
……

จังหวัด รวม
……

ผลงาน

2. สรุ ปประเด็ นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่ อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรื อการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................... ...............................
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..............................
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบรายงานการตรวจราชการ
คณะที่ 4
การบริหารจัดการ

๖๐๗
ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ : แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
จังหวัด............................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่.........................
……………………………………………….
ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ประเด็นที่มุ่งเน้น
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
หมายเหตุ
จัดทาแผนฯ ในทุกหมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)
- งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/
งบกองทุนตาบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี)
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
(1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559)
2.1 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ลาดับ

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

1

หน่วยงานมีการดาเนินการตามข้อ
คาถามการประเมินใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity and Transparency
Assessment)
ข้อ EB 4-EB 6 (EB 1-EB 3 เดิม)

จังหวัด อาเภอ อาเภอ รพช.
1
1
1
1
เป้าหมาย ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
ผลงาน
ระดับ

รพช.
1
ระดับ
5

รวม

2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ)
............................................................................................................................. .................................................
.........................................................................................................................................................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๘
3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................
4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
.........................................................................................................................................................................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
.........................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร................................................................................................
e-mail…………………………………………………………………..……………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๐๙

ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ : แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
จังหวัด....................................... เขตสุขภาพที่.................
………………………………………………
1. ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ลาดับ

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

1

หน่วยงานมีการดาเนินการตามข้อ
คาถามการประเมินใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity and Transparency
Assessment)
ข้อ EB 4-EB 6 (EB 1-EB 3 เดิม)

จังหวัด อาเภอ อาเภอ
1
1
1
เป้าหมาย ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5

รพช. รพช.
1
1
ระดับ ระดับ
5
5

รวม

2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ)
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ .............
3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..........................................
4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
บรรลุเป้าหมาย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๑๐
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .........................................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................ ..
................................................................................................................................. ........................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร................................................................................................
e-mail…………………………………………………………………..……………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๑๑

แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
จังหวัด................................. เขตสุขภาพที่.................... ตรวจราชการวันที่...............................
…………………………………………………
ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่ วนกลาง หรื อผู้ บริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดาเนินงาน
กฎระเบียบ กฎหมาย
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
2. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของ
มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด)
ชื่อ
โรงพยาบาล

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

1.รพ..........

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ คิดเป็น
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด ร้อยละ
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๖๑๒
ชื่อ
โรงพยาบาล

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

2.รพ..........

3.รพ.........

ภาพรวม
จังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ คิดเป็น
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด ร้อยละ
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding

3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
3.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
ความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังนี้
รพศ.
รพท.
รพช.ขนาดใหญ่
รพช.ขนาดเล็ก
รพ.สต.
3.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๖๑๓
3.4 มีการดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
3.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
3.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการสารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
3.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดาเนินงานตามลาดับชั้น ในเวลาที่กาหนด
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
4. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน............................................................................
ตาแหน่ง.............................................................................
วัน/เดือน/ปี.......................................................................
โทร................................... e-mail………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๖๑๔

แบบ ตก.2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เขตสุขภาพที่.................... รอบที่......................
…………………………………………..
ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดาเนินงาน
กฎระเบียบ กฎหมาย
..................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในภาพรวมของเขต (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20
ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด)
ชื่อจังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

ยา

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
1.จังหวัด....
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
2.จังหวัด.... ต่อรองราคาร่วม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คิดเป็น
ร้อยละ

๖๑๕
ชื่อจังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

ยา

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

คิดเป็น
ร้อยละ

แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
3.จังหวัด....
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
ภาพรวมเขต
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding

ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของเขตคิดเป็นร้อยละ ………….ของมูลค่าการจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด โดยที่จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
20 ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และจังหวัด........ คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามลาดับ
และจังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ น้อยกว่าร้อยละ 20ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และ
จังหวัด........คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามลาดับ
2. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารจั ด การยาและเวชภั ณ ฑ์ ต ามระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุกระดับ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
2.๒ มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้างยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
2.4 มีการดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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๖๑๖
2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการสารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดาเนินงานตามลาดับชั้น ในเวลาที่กาหนด
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ...................................
ผู้รายงาน............................................................................
ตาแหน่ง.............................................................................
วัน/เดือน/ปี.......................................................................
โทร................................... e-mail………………………………
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๖๑๗

แบบ ตก. 1

คู่มือการเขียนรายงาน
แบบรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
จังหวัด................................. เขตสุขภาพที่.................... ตรวจราชการวันที่....................................
………………………………………………..
ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ
...................................................................................................................................................................
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดาเนินงาน
กฎระเบียบ กฎหมาย
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของ
มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด)
ชื่อ
โรงพยาบาล

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

1.รพ.........

2.รพ..........

3.รพ..........

ภาพรวม
จังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding
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คิดเป็น
ร้อยละ

๖๑๘
เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า หมายถึ ง เวชภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ ซึ่ ง รวมถึ ง วั ส ดุ ก ารแพทย์ วั ส ดุ
ทันตกรรม วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง การดาเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมระดับจังหวัด/
กรมและระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
จังหวัด มีกิจกรรม/การดาเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ที่เป็นระบบ โปร่งใส ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในหน่วยงานเอง การเชื่อมต่อกัน
ในระดับจังหวัดและระดับเขต มีการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และการควบคุมกากับและรายงาน
เป็นลาดับชั้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการดาเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้
- จั งหวัด มีการบริห ารจั ดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ แต่ล ะประเภท ในระดับ
หน่วยงาน และระดับจังหวัด ในรูปของคณะกรรมการ หรือไม่ อย่างไร โดยมีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ระดับต่างๆ จานวนชุด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน (ยกเว้น รพ.สต.ซึ่ง
มีบุคลากรน้อยมาก การดาเนินการให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด
ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละจังหวัด)
- จังหวัดมีการบริหารจัดการร่วมในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในจังหวัดหรือเขต ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข จะแต่งตั้งกรรมการร่วมระดับจังหวัด หรือกรรมการร่วมระดับเขตตามความเหมาะสม
- องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการ
จะต้องมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการดาเนินการรวมถึงการควบคุมกากับการ
ดาเนินการตามแผนที่ชัดเจน โดยดูจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ระดับต่างๆ รายงานการประชุม นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน
2.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการจัดทากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล รวมทั้งกรอบบัญชี
รายการยาร่วมของจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการตามประเภท Service Plan เพื่อให้เกิด
การบริการและการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยมีแนวคิดดังนี้
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๖๑๙
รพศ.
รพท.
รพช.ขนาดใหญ่
รพช.ขนาดเล็ก
รพ.สต.
2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการดาเนินการ ให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนการ
จัดซื้อ จั ดจ้ างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ผ่ านคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในส่วนภูมิภาคให้ นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึงการปรับ
แผน โดยรายละเอียดที่จะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติหรือความถี่ในการเสนอขอปรับแผนให้ จังหวัดพิจารณา
กาหนด และต้องไม่ให้ขั้นตอนการขออนุมัติเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
2.4 มีการดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : เนื่องจากหลักการสาคัญของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไม่ได้เป็นการ
ยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ แต่เป็นกระบวนการบริหารจัดการก่อนที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งต้องดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ยกเว้นว่า ประเด็นใด จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการว่ าด้วยการ
พัสดุ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้นิเทศ สอบทานกระบวนการดาเนินงานและประเมิน
ว่า เมื่อมีการจั ดทาแผนจั ดซื้อประจ าปี (จะทาให้ทราบจานวนและวงเงินที่คาดการณ์ว่าจะซื้อในปีต่อไป)
จังหวัดมีการวางแผนในการดาเนินการจัดซื้อตามวงเงินที่ประมาณการในแผนในแต่ละรายการ ตามระเบียบ
พัสดุฯ และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณยกเว้นหากในช่วงระยะเวลาที่กาลังดาเนินการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการใดเกิดขาดจากคลัง ก็สามารถดาเนินการซื้อด้วยวิธีตกลงราคาไปพลาง
ก่อนในระหว่างการดาเนินการได้
2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม
............................................................................................................................. ................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการดาเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้
- ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ร่วมกันมากหรือมีมูลค่าสูง ควรมีการดาเนินการ
ร่วมกันในระดับจังหวัดหรือระดับเขต หรือระดับกรม
- การจัดซื้อร่วมในระดับเขต ในประเด็นเรื่องยา มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ให้
สามารถดาเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่
จากัดปริมาณ โดยสามารถจัดซื้อจาก 1-3 บริษัทได้ และให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซื้อตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละคราว
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๖๒๐
- ส าหรั บ เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ข อยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ
เช่นเดียวกับยา แล้ว
- กรณียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสามารถดาเนินการในระดับจังหวัด และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม
และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ พร้อมให้มอบอานาจให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออก
ใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราวได้ เช่นเดียวกับการจัดซื้อยาร่วมเขต ซึ่งจะเป็นการดาเนินการตาม
อานาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุฯ
2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการสารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................. ...............................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า นอกจากการจัดซื้อร่วมแล้ว จังหวัด มีการดาเนินการ
จัดการให้มีการบริหารจัดการร่วม สารองร่วมกัน หรือให้มีคลังร่วมกัน ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับ
จังหวัด เช่น ให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่ วไป ดาเนินการแทนโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด และให้
โรงพยาบาลต่างๆ มาเบิกจาก โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และจัดระบบการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน
หรือกรณีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เปิดบริการแล้วไม่คุ้มค่า เป็นต้น จังหวัดได้มีแนวทาง
บริหารจัดการร่วมอย่างไรในระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดาเนินงานตามลาดับชั้น ในเวลาที่กาหนด
............................................................................................................................. ................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีระบบการควบคุมและกากับติดตามการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในจังหวัด มีการสรุปรายงานตามช่วงเวลาที่กาหนด และรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ
3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า ในจังหวัด มีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการกาหนดในเรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายอย่างไรบ้าง ที่จะเอื้อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีของผู้เกี่ยวข้องกับระบบด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่
ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้และผู้ใช้ ผู้จัดซื้อจัดหา และรวมถึงระบบการกากับ รายงาน และประเมินผลการดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวของโรงพยาบาลและจังหวัด
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบ ตก.2

คู่มือการเขียนรายงาน
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เขตสุขภาพที่.................... รอบที่......................
………………………………………….
ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ
......................................................................................................................................................................
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่ วนกลาง หรื อผู้ บริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดาเนินงาน
กฎระเบียบ กฎหมาย
......................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในภาพรวมของเขต (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด)
ชื่อจังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
1.จังหวัด.... สอบราคา/
ประกวดราคา/ ebidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
2.จังหวัด.... สอบราคา/
ประกวดราคา/ ebidding
ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
3.จังหวัด.... สอบราคา/
ประกวดราคา/ ebidding
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คิดเป็น
ร้อยละ

๖๒๒
ชื่อจังหวัด

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
วิธีดาเนินการ

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

รวมมูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ ยา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ จัดซื้อ จัดซื้อ
การ ทันต- เอกซ- วิทยา
การ ทันต- เอกซ- วิทยา ร่วม ทั้งหมด
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์
แพทย์ กรรม เรย์ ศาสตร์

คิดเป็น
ร้อยละ

ต่อรองราคาร่วม
แล้วตกลงราคา
ภาพรวมเขต สอบราคา/
ประกวดราคา/ ebidding

เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า หมายถึ ง เวชภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ ซึ่ ง รวมถึ ง วั ส ดุ ก ารแพทย์ วั ส ดุ
ทันตกรรม วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหมายถึง การดาเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมระดับจังหวัด/
กรมและระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของเขตคิดเป็นร้อยละ ………….ของมูลค่าการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด โดยที่จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20
ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และจังหวัด........ คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามลาดับและ
จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ น้อยกว่าร้อยละ 20ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และ
จังหวัด........คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามลาดับ
2. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารจั ด การยาและเวชภั ณ ฑ์ ต ามระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุกระดับ
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการดาเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้
- เขตมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย าประเภทต่ า งๆ ในหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ
ดาเนิ นการในรูปของคณะกรรมการหรือไม่ เช่น มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับต่างๆ โดยจานวนชุด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน (ยกเว้น รพ.สต.ซึ่งมีบุคลากร
น้อยมาก การดาเนินการให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด ตามความ
เหมาะสมและบริบทของแต่ละจังหวัด)
- เขตมีการบริหารจัดการร่วมในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในจังหวัดหรือเขต ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างไร จะแต่งตั้งกรรมการร่ วมระดับจังหวัด หรือกรรมการร่วมระดับเขตตามความ
เหมาะสม
- องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการ
จะต้องมีหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการดาเนินการรวมถึงการควบคุมกากับการ
ดาเนินการตามแผนที่ชัดเจน
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2.๒ มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการจัดทากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาที่มีความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล รวมทั้งกรอบบัญชีรายการยาร่วมของเขตและ
จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการตามประเภท Service Plan เพื่อให้เกิดการบริการและการ
ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ
2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้างยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตสุขภาพมีการดาเนินการ ให้ทุกหน่วยงานจัดทา
แผนการจั ดซื้อ จั ดจ้ าง ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ผ่ านคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการ
นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาอนุมัติซึ่งในส่วนภูมิภาคให้ นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึง
การปรับ แผน โดยรายละเอียดที่จะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติหรือความถี่ในการเสนอขอปรับแผนให้จังหวัด
พิจารณากาหนด และต้องไม่ให้ขั้นตอนการขออนุมัติเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
2.4 มีการดาเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : เนื่องจากหลักการสาคัญของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไม่ได้เป็นการ
ยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ แต่เป็นกระบวนการบริหารจัดการก่อนที่จะดาเนินการจัดซื้อ ซึ่ง
ต้องดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ยกเว้นว่า ประเด็นใด จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้นิเทศ สอบทานกระบวนการดาเนินงานและประเมินว่า
เมื่อมีการจัดทาแผนจัดซื้อประจาปี (จะทาให้ทราบจานวนและวงเงินที่คาดการณ์ว่าจะซื้อในปีต่อไป) เขตมีการ
ดาเนินการจัดการอย่างไร เช่น ให้หน่วยงานมีการวางแผนในการดาเนินการจัดซื้อตามวงเงินที่ประมาณการใน
แผนในแต่ละรายการ ตามระเบียบพัสดุ ฯ และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณยกเว้นหาก
ในช่ว งระยะเวลาที่กาลั งดาเนิน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการใดเกิดขาดจากคลัง ก็สามารถ
ดาเนินการซื้อด้วยวิธีตกลงราคาไปพลางก่อนในระหว่างการดาเนินการได้
2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิ เ ทศ : ให้ ผู้ นิ เ ทศ ประเมิ น ว่ า เขตมี ก ารด าเนิ น การจั ด การอย่ า งไร ในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
- ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีการใช้ร่วมกันมากหรือมีมูลค่าสูง ควรมีการดาเนินการร่วมกันในระดับ
จังหวัดหรือระดับเขต หรือระดับกรม
- การจัดซื้อร่วมในระดับเขต ในประเด็นเรื่องยา มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ให้
สามารถดาเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่
จากัดปริมาณ โดยสามารถจัดซื้อจาก 1-3 บริษัทได้ และให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซื้อตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละคราว
- ส าหรั บ เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ข อยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ
เช่นเดียวกับยา แล้ว
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๖๒๔
- กรณียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสามารถดาเนินการในระดับจังหวัด และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม
และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ พร้อมให้มอบอานาจให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออก
ใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราวได้ เช่นเดียวกับการจัดซื้อยาร่วมเขต ซึ่งจะเป็นการดาเนินการตาม
อานาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุฯ
2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการสารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า นอกจากการจัดซื้อร่วมแล้ว เขตมีการดาเนินการจัดการ
ให้มีการบริหารจัดการร่วม สารองร่วมกัน หรือให้มีคลังร่วมกัน ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับจังหวัด/
เขต และจัดระบบการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน หรือกรณีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ที่เปิดบริการแล้วไม่คุ้มค่า เป็นต้นเขตได้มีแนวทางบริหารจัดการร่วมอย่างไรในระดับต่างๆ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดาเนินงานตามลาดับชั้น ในเวลาที่กาหนด
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีระบบการควบคุมและกากับติดตามการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในเขต มีการสรุปรายงานตามช่วงเวลาที่กาหนด และรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ
3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
.............................................................................................................................................................
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการกากับติดตามให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ ใน
เรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายอย่างไรบ้าง ที่จะเอื้อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีของ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้และผู้ใช้ ผู้จัดซื้อจัดหา และรวมถึงใน
ภาพรวมของระบบการรายงาน และประเมินผลการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๖๒๕

แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
จังหวัด..................................... เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...............................
………………………………………….
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
1.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
1.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
1.4 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560
ลาดับ

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

1

จ านวนครั้ ง การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของชุ ด
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ในแต่ ล ะ
จั ง หวั ด ที่ บั น ทึ ก ในระบบ ITEMS
ใน
ปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 95.5
ของค่ า เป้ า หมายการออกปฏิ บั ติ ก าร ในปี
2560 ที่ สพฉ.กาหนด

ผลงาน ปี
2559

เป้าหมาย ปี
2560

ผลงาน ปี
2560

ร้อยละ

2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ)
2.2.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
- คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด/ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาทในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
(คาสั่ง/กระประชุม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- แผนการดาเนินงาน/แผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๒๖
2.2.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
หน่วยปฏิบัติการ
จานวนหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
ทั้งหมด
ระดับสูง (ALS) ระดับพื้นฐาน (BLS) ระดับเบื้องต้น (FR)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวนตาบล
อาเภอ

ทั้งหมด

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน
ระบบ

ร้อยละ

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง

ร้อยละ

1. อาเภอ.......
2. อาเภอ.......
3. อาเภอ.......
4. อาเภอ.......
.......
รวมทั้งจังหวัด
- แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ในปี 2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
- สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผู้ที่รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหา อุปสรรคในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๒๗
2.2.4 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
บรรลุเป้าหมาย

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๒๘

แบบ ตก. 2

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
หัวข้อ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
เขตสุขภาพที่................................... รอบที่................................
…………………………………………….
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
1.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
1.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
1.4 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560
จานวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ในแต่ละจังหวัด ที่บันทึกใน
ระบบ ITEMS ในปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 95.5 ของค่าเป้าหมายการออกปฏิบัติการ
ในปี 2560 ที่ สพฉ.กาหนด
ลาดับ

1
2
3

ผลงาน ปี 2559

เป้าหมาย ปี 2560

ผลงาน ปี 2560

ร้อยละ

จังหวัด........
จังหวัด........
จังหวัด........
….
รวมทั้งเขต
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ)
2.2.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด
- คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด/ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาทในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
(คาสั่ง/กระประชุม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- แผนการดาเนินงาน/แผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๒๙
2.2.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
หน่วยปฏิบัติการ
จานวนหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ในปี
ทั้งหมด
ระดับสูง (ALS) ระดับพื้นฐาน (BLS) ระดับเบื้องต้น (FR)
2559
1. จังหวัด........
2. จังหวัด........
3. จังหวัด........
…
รวมทั้งเขต
จานวนตาบล
อาเภอ

ทั้งหมด

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน
ระบบ

ร้อยละ

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง

ร้อยละ

1. จังหวัด........
2. จังหวัด........
3. จังหวัด........
.......
รวมทั้งจังหวัด
- แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ในปี 2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
- สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผู้ที่รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหา อุปสรรคในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๓๐
2.2.4 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
บรรลุเป้าหมาย

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2560
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แบบ ตก.1

หัวขอ รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
เขตสุขภาพที่........ จังหวัด.......
…………………………………………………
1. หัวขอ การบริหารการเงินการคลัง
2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ (หนวยบริการผานเกณฑในแตละขอจํานวน 7 ขอ)
ประเด็นตรวจราชการ การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาวิกฤติทางการเงิน

(เปาหมาย ไมเกินรอยละ 8 ของหนวยบริการในพื้นที)่

ลําดับที่

ชื่อหนวย
บริการ

1

รพ...

2

รพ...

3

รพ...

1.แผนทาง
การเงิน
(Planfin) มี
ความ
ทันเวลา
ครบถวน
ถูกตอง

2.ผลตางของ
แผนและผล
ไมเกินรอยละ
5 (รายได
และ
คาใชจายสูง
กวาหรือต่ํา
กวาแผนไดไม
เกินรอยละ 5)

3.หนวย
4.หนวย
5.หนวย
บริการมี บริการผาน บริการมี
สัดสวน
เกณฑ
คาเฉลี่ย
ของตนทุน ประเมิน คะแนน FAI
ตอรายได ประสิทธิภาพ >90
ไมเกินคา มากกวา 4
mean+1
ตัว จาก
SD ของ
เกณฑ
หนวย ประเมิน 7

6.หนวย
7.เครือขาย
บริการผาน CFO/Auditor
เกณฑ
ระดับเขต/
คะแนน
จังหวัดผาน
คุณภาพบัญชี การอบรม
ดวยการ
ตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส
100 คะแนน

รวม

2.2 แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)
3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (กรณีที่บรรลุเปาหมาย)
4. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (กรณีที่ไมบรรลุเปาหมาย) และขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
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ตก.2

หัวขอ รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
เขตสุขภาพที.่ .......
……………………………………………
1. หัวขอ การบริหารการเงินการคลัง
2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ (จํานวนหนวยบริการที่ผานเกณฑแตละขอรวม 7 ขอ)
ประเด็นตรวจราชการ
จังหวัด

การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาวิกฤติทางการเงิน (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 8 ของหนวยบริการ
ในพื้นที)่

จํานวนหนวย 1.แผนทางการเงิน 2.ผลตางของแผน 3.หนวยบริการมี
บริการ (แหง) (Planfin) มีความ และผล ไมเกินรอยละ สัดสวนของตนทุน
ตอรายได
5 (รายไดและ
ทันเวลา ครบถวน
คาใชจายสูงกวาหรือ ไมเกินคาmean+1
ถูกตอง
SD ของหนวย
ต่ํากวาแผนไดไมเกิน
บริการในกลุม
รอยละ 5)
ระดับเดียวกัน (20
กลุม)

7.เครือขาย
6.หนวยบริการ
5.หนวย
4.หนวยบริการ
CFO/Auditor
ผานเกณฑ
บริการมี
ผานเกณฑ
คะแนนคุณภาพ ระดับเขต/จังหวัด
คาเฉลี่ย
ประเมิน
ผานการอบรม
ประสิทธิภาพ คะแนน FAI > บัญชีดวยการ
ตรวจทาง
90
มากกวา 4 ตัว
อิเล็คทรอนิกส
จากเกณฑ
100 คะแนน
ประเมิน 7 ตัว

รวม

2.2 แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)
3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (กรณีที่บรรลุเปาหมาย)
4. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (กรณีที่ไมบรรลุเปาหมาย) และขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)

3
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การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาวิกฤติทางการเงิน (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 8 ของหนวยบริการในพื้นที)่
การใหคะแนน

คําจํากัดความ

1. แผนทางการเงิน (Planfin) มีความ
ความทันเวลา = สงภายในกําหนด / ความครบถวน = สงครบทั้ง 7 แผน และ ผานการลงนามจาก สสจ.และเขต / ความถูกตอง =
ทันเวลา ครบถวน ถูกตอง
ตองมีการประมาณการในแผน 1-5 ตามรายการที่กําหนด (ตองผานทุกเงื่อนไข)
2. ผลตางของแผนและผล ไมเกินรอยละ ติดตามผลการดําเนินงาน เทียบกับ แผนทางการเงินทุกไตรมาส เงื่อนไข รายไดและคาใชจายจะตองมีผลตางไมเกิน รอยละ 5
5 (รายไดและคาใชจายสูงกวาหรือต่ํา
กวาแผนไดไมเกินรอยละ 5)

ผาน

ไมผาน

1

0

1

0

3. หนวยบริการมีสัดสวนของตนทุนตอ
รายไดไมเกินคา mean+1 SD ของ
หนวยบริการในกลุมระดับเดียวกัน (20
กลุม)

ตนทุนคาใชจายดานยา เวชภัณฑ ว.วิทยาศาสตรการแพทย ว.ทันตกรรม และคาตอบแทนทุกรายการ เทียบกับ รายไดคารักษา

1

0

4. หนวยบริการผานเกณฑประเมิน
ประสิทธิภาพ มากกวา 4 ตัว จากเกณฑ
ประเมิน 7 ตัว

เกณฑ 7 ตัวประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพการทํากําไร Operating margin 2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย Return on Asset
3) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้การคากลุมบริการ 4) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กลุมลูกหนี้ที่เรียกเก็บจาก สปสช. UC
-OP/IP (AE) 5) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กลุมลูกหนี้สิทธิขาราชการที่เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 6) ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กลุมลูกหนี้สิทธิประกันสังคม (ในเครือขาย) 7) การบริหารสินคาคงคลัง

1

0

1

0

5. หนวยบริการมีคาเฉลี่ยคะแนน FAI > ตามเกณฑการประเมิน FAI ป 60
90
6. หนวยบริการผานเกณฑคะแนน
คุณภาพบัญชีดวยการตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส 100 คะแนน

ตามเกณฑการตรวจสอบบัญชีอิเล็คทรอนิกสของกลุมประกันสุขภาพ

1

0

7. เครือขาย CFO/Auditor ระดับเขต/
จังหวัดผานการอบรม

มี CFO / Auditor ระดับเขต และจังหวัด ครบทุกแหง และ ไดรับการรอบรมพัฒนาศักยภาพ

1

0

๖๓๔

แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวข้อ..การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
จังหวัด........................... เขตบริการสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่..........................
…………………………………………..
๑. ประเด็นการตรวจราชการ........ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์
๒. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

อาเภอ
1

อาเภอ
2

อาเภอ
3

อาเภอ
4

อาเภอ
5

รวม

บุคลากรทางการแพทย์และ
เป้าหมาย
สาธารณสุขในจังหวัดผ่านการ
ผลงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ร้อยละ
ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย
(หลักสูตรการอบรมไม่ต่ากว่า 2
วันขึ้นไป) (มี/ไม่มี)
มีผลงานวิจยั / R2R ด้านสุขภาพ เป้าหมาย
อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด
ผลงาน
ร้อยละ
หน่วยงานที่มีคณะกรรมการ
เป้าหมาย
จริยธรรมการวิจัย ได้จัดทา SOP ผลงาน
และมีการพิจารณาจริยธรรม
ร้อยละ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๑ ครั้ง/ปี
(มีการประชุมพิจารณางานวิจัย)
จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
เป้าหมาย
ผลงานวิจัย/ R2R จาก
หน่วยงานในจังหวัด ส่งเป็น
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R
ผลงาน
ระดับเขตสุขภาพ (จังหวัด
ร้อยละ
รวบรวมข้อมูลส่งเขตสุขภาพได้
ในเวลาที่กาหนด)
ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
เป้าหมาย
สุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ผลงาน
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) ร้อยละ

๒.๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๓๕
๓. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
๔. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
บรรลุเป้าหมาย

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๓๖
แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภารกิจหลัก..........................................................
หัวข้อ...การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
……………………………………………………..
1. ประเด็นการตรวจราชการ.......ผลงานวิจยั /R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
2. ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
ลาดับ
1

2

3

4

5

ผลสาเร็จ/ตัวชี้วัด

จังหวัด
1

บุคลากรทางการแพทย์และ
เป้าหมาย
สาธารณสุขในทุกจังหวัดทุกเขต
ผลงาน
สุขภาพผ่านการอบรมเชิง
ร้อยละ
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีม
สนับสนุนงานวิจัย อย่างน้อย ๑
คน/จังหวัด (หลักสูตรการอบรมไม่
ต่ากว่า 2 วันขึ้นไป)
ในทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภาพมี
เป้าหมาย
ผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ
ผลงาน
อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด
ร้อยละ
หน่วยงานที่มีคณะกรรมการ
เป้าหมาย
จริยธรรมการวิจัย ได้จัดทา SOP
ผลงาน
และมีการพิจารณาจริยธรรม
ร้อยละ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑
ครั้ง/ปี (มีการประชุมพิจารณา
งานวิจัย)
มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/ R2R เป้าหมาย
ระดับเขตสุขภาพ โดยทุกจังหวัด ผลงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัย/ ร้อยละ
R2R จากหน่วยงานในจังหวัด ส่ง
เป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย / R2R
ระดับเขตสุขภาพ
ร้อ ยละผลงานวิจั ย /R2R ด้ า น เป้าหมาย
สุ ข ภาพที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ผลงาน
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)
ร้อยละ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัด
2

จังหวัด
3

จังหวัด
4

จังหวัด
5

รวม

๖๓๗
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการ)
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)
........................................................................................................................... ...................................................
................................................................................................................................. .......................
4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
บรรลุเป้าหมาย

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบรายงานการตรวจราชการ
คณะที่ 5
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี

แบบ PPR1

คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
แบบสอบทานแนวทางการดาเนินการของจังหวัด
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review)
งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เจ้าภาพหลัก : สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โครงการ : พัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการกากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................. เขตสุขภาพที่...........
เป้าหมาย/ผลผลิต

1. จังหวัดมีการพัฒนาต้นแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง
(ดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามแผนงานบูรณาการฯ)

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๒. ผลักดันให้มีมติของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพื่อ
๒.๑ สนับสนุนและกากับดูแลให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย
๒.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
๓. จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกาเนิด และ
ควบคุมกากับการดาเนินงานของสถานที่กาจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๔. จัดทาฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง ครอบคลุมกระบวนการดาเนินการ และข้อมูลปริมาณการเกิด การ
ลด คัดแยก และการนามูลฝอยไปใช้ประโยชน์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการลด คัด
แยก และนามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ อาทิ ให้ความรู้ อสม, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ กากับ
ติดตาม เป็นต้น
๖๓๙

แนวทางการดาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………………..........……………………....................................
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………………………........…………………..........……………………
ผู้รายงาน..........................................................
เจ้าภาพหลัก

สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
๑. นางณีรนุช อาภาจรัส

โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4316
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
มือถือ ๐๘๑ ๕๖๖ ๘๘๗๙ E-mail : a.neeranuch@gmail.com

2. นายประโชติ กราบกราน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

3. น.ส.นวรัตน์ อภิชัยนันท์

มือถือ 081 626 4111 E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
มือถือ ๐๘๓ ๗๗๗ ๖๒๒๙ E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th

๖๔๐

แบบPPR1
PPR1
แบบ

แบบสอบทานแนวทางการดาเนินการของจังหวัด
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review)
งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เจ้าภาพหลัก : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
โครงการ : เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ
กิจกรรม : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................... เขตสุขภาพที่............…
เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. จังหวัดมีการดาเนินการในพื้นที่เสี่ยง
๑) มลพิษขยะ ๒๐ จังหวัด
๒) มลพิ ษ ทางอากาศ จั ง หวั ด สระบุ รี
ระยอง และ ๙ จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ
๓) มลพิษด้านอื่นๆ
๒. จังหวัดมีข้อมูลสถาน การณ์และการเฝ้ า
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสาหรับพื้นที่
เสี่ยง
๓. สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพ
ทุกระดับ

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
๑. ระบบฐานข้อมูล :
๑.๑ ระบุปัญหาและความเสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๑.๒ กาหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ที่เป็นพื้นทีเ่ สี่ยง
๑.๓ ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการโดยใช้แบบสารวจ :
- พื้นที่มลพิษขยะ : สารวจข้อมูลทั่วไปและการบริหารจัดการบ่อขยะฯ
(แบบ ข-๑)
- พื้นที่มลพิษอื่นๆ : สารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (แบบ พส.๑)
๒. การจัดการ/การดาเนินการ
๒.๑ เฝ้าระวังเชิงรุก
๑) เฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
๒) ตรวจคัดกรอง สอบสวนโรค ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย
๖๔๑

แนวทางการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

เป้าหมาย/ผลผลิต

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
การดาเนินการโดยใช้แบบคัดกรอง/สารวจ :
- สารวจความเสี่ยงทางสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพสาหรับประชาชนที่
อาศัยรอบพื้นที่บ่อขยะ (แบบ ข-๒)
- ส ารวจความเสี่ ยงทางสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพส าหรั บ สมาชิ กใน
ครอบครัวผู้ประกอบอาชีพคัดแยก/รีไซเคิลขยะ (แบบ ข-๓)
- คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการทางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บคัดแยก
และรีไซเคิลขยะ (แบบ อชก.-๒)
- กรณีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ : ให้ทาการคัดกรองสุขภาพตาม
แบบฟอร์ม/แนวทางของประเด็นปัญหานั้น
๒.๒ เฝ้าระวังเชิงรับ : การตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งต่อผู้ป่วย/ ผู้ที่สงสัย
๒.๓ การสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้ประชาชน
๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
๒.๕ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพื้นที่
๒.๖ สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยบริการในพื้นที่
๒.๗ การติดตามและรายงานผลการจัดการ/การดาเนินการ :
- กรณีปัญหามลพิษขยะ : แบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานฯ
ของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ
- กรณีปัญหามลพิษอื่นๆ : แบบรายงานผลการดาเนินงานดูแล เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (แบบ พส.๒)
๖๔๒

แนวทางการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………………..........……………………....................................
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………………………........…………………..........……………………
ผู้รายงาน..........................................................
เจ้าภาพหลัก

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
1. นางสุธิดา อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02 590 4393 โทรสาร 02 590 4388
มือถือ ๐63 451 5644 E-mail : env-med@googlegroups.com
2. นางภัคนี สิริปูชกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 02 590 4392 โทรสาร 02 591 8189
มือถือ ๐๘๑ ๓๔๓ ๐๕๔๔ E-mail : occupah@gmail.com
3. นายประหยัด เคนโยธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2590 4393 โทรสาร 0 2591 8189
มือถือ 092 501 5709 E-mail : env-med@googlegroups.com
4. นางอรพรรณ ศิริวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4392 โทรสาร 0 2591 8189
มือถือ 086 244 3192 E-mail : occupah@gmail.com

๖๔๓

แบบ PPR1

แบบสอบทานแนวทางการดาเนินการของจังหวัด
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เจ้าภาพหลัก

1. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
2. สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

A. ภาพรวมสถานการณ์ อบุ ัติเหตุทางถนน

- แนวโน้มและสถานการณ์ RTI ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2554-2559 (5 ปีย้อนหลัง)
- จาแนกการตาย ตามปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม)

B. ผลการดาเนิน ปัญหาอุปสรรคและข้ อพิจารณาเสนอแนะทีส่ าคัญ
ประเด็นสาคัญ

1. ประเด็นเชิงระบบ
บริหารจัดการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................... เขตสุขภาพที่............…
แนวทางดาเนินงาน - กิจกรรมหลัก
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
1. กลไกดาเนินงานของ ศปถ. ระดับต่างๆ 1. 1. มหาดไทย : สานักงาน
1.1 ศปถ. จังหวัด
2. ป้องกันและบรรเทา
- ประชุมได้ต่อเนื่อง (ทุกเดือน)
3. สาธารณภัยจังหวัด,
- มีการรายงานข้อมูลสาคัญ (ตาย 3 ฐาน,4. ท้องถิ่นจังหวัด
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์สาคัญ)
2. สาธารณสุข : สานักงาน
- มีการกาหนดแผนบูรณาการและติดตาม
สาธารณสุขจังหวัด และ
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลในจังหวัด
1.2 ศปถ. อาเภอ / ศปถ. อปท.
(รพศ./รพท.)
- มีการกาหนดเลขานุการร่วมและประชุม 3. ตารวจภูธรจังหวัด
ได้ต่อเนื่อง
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง
- มีการรายงานข้อมูลสาคัญ (ตาย 3 ฐาน,
แขวงทางหลวงชนบท
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์สาคัญ)
ขนส่งจังหวัด
๖๔๔

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นสาคัญ

แนวทางดาเนินงาน - กิจกรรมหลัก
หน่วยงาน
- มีการกาหนดแผนบูรณาการและติดตาม 5. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศธ. สวัสดิการแรงงาน
2. กลไกจัดการ “ระบบข้อมูล” ได้แก่
จังหวัด
2.1 บูรณาการข้อมูลตาย 3 ฐาน (ตร. สธ.
ประกัน)
- รวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอ ศปถ.
จังหวัด/ ศปถ.อาเภอ
2.2 การสอบสวนอุบัติเหตุสาคัญ
- มีการสอบสวนหาสาเหตุ การบาดเจ็บ
และเสียชีวิต (แบบสหสาขา) พร้อมทั้งนาเสนอ
2.3 การระบุ “จุดเสี่ยง” และความเสี่ยง
หลักอื่นๆ (พฤติกรรม ยานพาหนะ ฯลฯ)
- มีการระบุ “จุดเสี่ยง” เพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
3. กาหนดให้มี “มาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนน” ในระดับต่างๆ
3.1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
- มีนโยบายและมาตรการให้หน่วยงาน
กาหนด “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน” เช่น การ MOU ระหว่างหน่วยงาน
- การการรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องอุบัติเหตุทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนนในสถาน
ประกอบการ / สถานศึกษา
๖๔๕

ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นสาคัญ

2. ประเด็นเชิง
ความเสี่ยงหลัก
ตามที่นโยบาย (มติ
ครม./นปถ.) มุ่งเน้น

แนวทางดาเนินงาน - กิจกรรมหลัก
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
(จป.) ในสถานประกอบการมีการนาเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน มากาหนดแนวทางดาเนินงาน
ตั้งแต่ บ่งชี้ความเสี่ยง ทบทวน/กาหนดแผนงาน
ดาเนินการและติดตามผล ฯลฯ
3.3 มาตรการในระดับชุมชน
- การกาหนด “ธรรมนูญชุมชน” ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดการความเสี่ยง
สาคัญในชุมชน
- การตั้ง “ด่านชุมชน” ของท้องถิ่น/ชุมชน
ทั้งในช่วงเทศกาล และงานบุญประเพณีสาคัญ
1. การจัดการ “ความเร็ว” โดยเฉพาะความเร็วใน5.
เขตเมือง
6.
- มีการกาหนดจุดจัดการเพื่อ “ลดความเร็ว” 7.
โดยเฉพาะ หน้าโรงเรียน ตลาด/ชุมชน
8.
- มีสื่อสารประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้
กฎหมาย
2. การจัดการแก้ไข “จุดเสี่ยง” โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน
- ระบุจุดเสี่ยง (ข้อมูลจากหน่วยงาน หรือการ
สารวจ)
- รวบรวมผลการจัดการจุดเสี่ยงสาคัญ อย่าง
น้อย 5 จุด/ไตรมาส (ผล Before-After)
1.
3. การจัดการปัญหา “ดื่ม/ เมาแล้วขับ”
2.
- ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง” (กลุ่มเป้าหมาย) ให้3.

หน่วยงาน

1. มหาดไทย : สานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด,
ท้องถิ่นจังหวัด
2. สาธารณสุข : สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลในจังหวัด
(รพศ./รพท.)
3. ตารวจภูธรจังหวัด
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบท
ขนส่งจังหวัด
5. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๖๔๖

ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นสาคัญ

แนวทางดาเนินงาน - กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
4. 6. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เช่น ศธ. สวัสดิการแรงงาน
6. จังหวัด

ชัดเจน
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการใช้
มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร เช่น วัด
ปลอดเหล้า งานศพ-งานบุญ งานเลี้ยงในองค์กร
ปลอดเหล้า
- บังคับใช้กฎหมาย โดยเพิ่มการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ด่านตรวจ โรงพยาบาลฯ
- ติดตามประเมินผล ทั้งภาพรวมและโดยเฉพาะ
กับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. การจัดการ “พฤติกรรมเสี่ยงหลักอื่นๆ” ได้แก่
4.1 หมวกนิรภัย 100%
- ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง”
(กลุ่มเป้าหมาย) ให้ชัดเจน
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการ
ใช้มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร
- กาหนดให้ “ผู้นาชุมชน-ผู้นาหน่วยงาน”
ต้องเป็นแบบอย่างในการสวมหมวก 100%
- มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหลักๆ ที่กาหนดไว้
- จัดทาข้อมูล “บาดเจ็บศีรษะ” เพื่อใช้
ประกอบการ monitor การดาเนินงาน
4.2 เข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะ
- เข้มงวดกับการติดตั้งและอานวยความ
สะดวกในการใช้งานของเข็มชัดนิรภัย

๖๔๗

ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นสาคัญ

แนวทางดาเนินงาน - กิจกรรมหลัก
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ
เพิ่มมาตรการเตือนผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย”
- กรณีเกิดเหตุ ทีมสอบสวนมีข้อมูลการใช้
เข็มขัดนิรภัยในผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ข้อเสนอแนะ (ในพืน้ ที่)
…………………………………………………………………………….…………………………………..........……………………
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย …………………………………………………………………………….…………………………………..........……………………

ข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน..........................................................
เจ้าภาพหลัก

1. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 02 590 3980 โทรสาร 02 590 3967
1.1 นพ.ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
1.2 นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ มือถือ 089 788 3020 E-mail : nuchtt@hotmail.com
1.3 นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1851 โทรสาร 02 590 1771
2.1 นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
2.2 น.ส.นิตยา คณิตสาร
นักวิชาการสาธารณสุข มือถือ 093 126 5708 E-mail : kanitsarn@gmail.com
2.3 น.ส.พรสุดา คาเหลือง
นักวิชาการสาธารณสุข มือถือ 098 582 7709
หมายเหตุ สามารถ Download แบบสอบทานแนวทางการดาเนินการของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2559 ได้ที่ http://bie.moph.go.th และส่งกลับมาที่
สานักตรวจและประเมินผล E-mail : health.inspect2559@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ สานักตรวจและประเมินผล โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๑๖๐๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๐๒๐ E-mail : health.inspect2559@gmail.com
1. นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ มือถือ 084 874 4096
2. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ มือถือ ๐๘๕ ๐๕๗ ๔๘๑๔
3. นายพีระพล กล้าหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มือถือ 095 749 9797
๖๔๘

๖๔๙

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………….
โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะ
ทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๔๘"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.
๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ

๖๕๐
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกากับของฝ่ายบริหาร
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสานักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ
เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
อธิบดี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย
ข้อ ๖ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ
………………………………………..
ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ
หรือไม่
(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพื้นที่
ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปี หรือ
ตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาตามรอบปีงบประมาณ โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น

๖๕๑
ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจาปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อยุตินั้น
ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ
ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของ
กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของกรม
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่อง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันดาเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ ๑๑ การแบ่งพื้นที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
หมวด ๒
อานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
………………………………..
ข้อ ๑๒ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมี
อานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา
โดยด่วน

๖๕๒
(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบ
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามคาสั่งนั้นโดย
พลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔
ข้อ ๑๕ เพื่อให้ การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิภ าพ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายมีอานาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหั วหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้
ในกรณีมีความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาจขอกาหนดให้มี
ตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได้
ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอานาจและหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ตรวจราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อม
ที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ
ราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่ ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดาเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
หมวด ๓
การรายงานและการดาเนินการตามผลการตรวจราชการ
………………………………………..
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้

๖๕๓
(๑) กรณีผู้ตรวจราชการสา นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และในกรณี ที่ ป ลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า มี ปั ญ หาส าคั ญ
ให้ ส รุ ป รายงานเสนอรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ก ากั บ การบริ ห ารราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสาคัญ
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นว่ามี
ปัญหาสาคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทารายงานที่จะคอยติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดาเนินการแก้ ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้ ร ายงานรั ฐ มนตรี ห รื อรองนายกรั ฐ มนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ กากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่เพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
สาหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล วิเคราะห์
และจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และนารายงานเสนอแนะผู้มีอานาจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ให้รีบจัดทารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้น เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ
เมื่อ ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้ าผู้ ต รวจราชการยังมิ ได้รั บแจ้ งผลการ
ดาเนิน การ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออานาจของหน่วยงานของรัฐนั้น
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรื ออุปสรรคดังกล่ าวภายในเวลาอันสมควร ส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ
ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอคา
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดาเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น
และให้บันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย
ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทาโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้

๖๕๔
ในกรณีที่ได้แนะนาหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคาแนะนาและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย
หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ
……………………………………..
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทาหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วย และให้นาความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน ทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
…………………………………
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจา ณ
สานักงานหรือที่ทาการ
หน่วยของรัฐอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ
ตามที่เห็นสมควรหรือจาเป็นก็ได้
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการ
ที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จาเป็นต้องดาเนินการโดย
รีบด่วน และได้แนะนาหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว
(๔) การดาเนินการของผู้รับการตรวจ

๖๕๕
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่สานักงานหรือที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ
ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง และวัน
เดือน ปี ที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็ ได้ แต่ต้อง
บันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ตรวจนั้นด้วย
ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจดาเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดาเนินการได้โดยทันที ให้รีบดาเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถดาเนินการได้ ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ
ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดทาสาเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดาเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ การตรวจหรื อ กิ จ กรรมที่ ต รวจอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นอก
กรุงเทพมหานคร ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
บทเฉพาะกาล
……………………………
ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ดาเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้
ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุง
ระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘
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สำเนำ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1826/๒๕59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อนุสนธิคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2133/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปีงบประมาณ
เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพิ่มขึ้น รวมถึง
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคาสั่งกระทรวง
สาธารณสุ ขที่ 2133/2558 และขอแต่ งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่ อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18. ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
19. ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. ผู้อานวยการสานัก...
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๕๗
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มประเมินผล สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

27. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ

สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดทาแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง
บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริห ารระดับสูง/หน่วยงานส่ว นกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป
3. กาหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4. สนับสนุนการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพื่อให้การตรวจราชการในพื้นที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

สาเนาถูกต้อง
ศิริพร ลั่นซ้าย
(นางศิริพร ลั่นซ้าย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

ลงชื่อ นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
(นายมรุต จิรเศรษฐสิริ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๕๙
เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล
นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช
นายแพทย์ยอร์น จิระนคร

8.

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน

ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
กรรมการ
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรรมการ
กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กรรมการ
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มสอบสวนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
กรรมการ
สาธารณสุขและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
กรรมการ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
ผู้อานวยการสานักวัณโรค
กรรมการ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
นายสุขสันต์ จิตติมณี
หัวหน้ายุทธศาสตร์และประเมินผล
กรรมการ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
19.นางสุชาดา…

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๖๐
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

นางสุชาดา เกิดมงคลการ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี่
ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม สานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
นางภัคนี สิริปูชกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการเเพทย์
กรรมการ
กรมการแพทย์
นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
กรรมการ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์
ผู้อานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
กรรมการ
สมรรถภาพทางการเเพทย์เเห่งชาติ
กรมการแพทย์
นายแพทย์วิโรจน์ วีระชัย
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
กรรมการ
ยาเสพติดเเห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
เภสัชกรชาพล รัตนพันธุ์
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดร.ณธิป วิมุตติโกศล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
กรรมการ
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายอาทิตย์ พันธุ์เดช
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรรมการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
34.นายพรเทพ…
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๖๖๑
34.

นายพรเทพ ล้อมพรหม

35.

นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร

36.

นายนพดล ครุธน้อย

37.

นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง

38.

นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

39.

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์

40.

นางสาวรตี สงวนรัตน์

41.

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

42.

นางพรพิศ กาลนาน

43.

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

44.

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

45.

แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

46.

นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร

47.

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

48.

นายสมชาย ตู้แก้ว

49.

ทันตแพทย์หญิงปิยดา ประเสริฐสม

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อานวยการสานักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กรรมการ

ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักโภชนาการ กรมอนามัย

กรรมการ

ผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย

กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
50.นายสืบพงษ์…

๖๖๒
50.

นายสืบพงษ์ ไชยพรรค

ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

กรรมการ

51.

นางปรียานุช บูรณะภักดี

กรรมการ

52.

นายประโชติ กราบกราน

53.

นางสาวมลฤดี ตรีวินัย

54.

นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์

55.

นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี

56.

ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขา

57.

นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ

58.
59.
60.
61.

นางภารณี วสุเสถียร
นางสุนันทา กาญจนพงศ์
นางปนิตา ธีรสฤษกุล
นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

62.

นางฐปณภร เจริญวงศ์

63.

นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวัฒน์

64.

นางสุรีรัตน์ ใจดี

65.

นายวิวัฒน์ ชอบดี

66.

นางนุช ชูวา

67.

นางนวลจันทร์ นุกูลอุดมพานิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
สานักตรวจและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
สานักตรวจและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๖๓
เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์ยอร์น จิระนคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
กรมการแพทย์
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวานิช
รองอธิบดีกรมการแพทย์
(Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง
ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
นายเกรียงไกร เฮงรัศมี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
(Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด)
นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)
แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
สาขารังสีวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(Service Plan สาขามะเร็ง)
นายแพทย์ภูวัต จารุกาเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(Service Plan สาขาตา)
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(Service Plan สาขาไตและปลูกถ่ายอวัยวะ)
นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันประสาทวิทยา
(Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ และสาขาหลอดเลือดสมอง)
แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมปอด
สถาบันโรคทรวงอก
(Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้น (COPD))
ผู้อานวยการสถาบันทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
(Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
17. นายแพทย์อากาศ...

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

๖๖๔
นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
(Service Plan สาขา Palliative care)
นางอาไพพร ยังวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
(Service Plan สาขา Palliative care)
นางสาววิชยาภา เอี่ยมสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
(Service Plan สาขา Palliative care)
กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
(Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช)
กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
(Service Plan สาขา DM/HT)
กรมอนามัย
ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ รก.ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
(Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)
ผู้อานวยการสานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
(Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน)
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
รองผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข
(Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอาเภอ)
คุณพรพิมล จันทร์คุณาภาส
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการสาธารณสุข
(Service Plan สาขา Rational Drug Use (RDU))
ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมคุหะ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการสาธารณสุข
(Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
30.นางจิราภรณ์...

30. นางจิราภรณ์ สิงหเสนี
31. นายสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร

๖๖๕
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
32. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
กรรมการ
(Service Plan 5 สาขาหลัก)
33. นายแพทย์ประสิทธิชัย มั่งจิต
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
(Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอาเภอ)
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1-12
34. นายแพทย์ธารง หาญวงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1
35. นายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 2
36. นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กรรมการ
จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3
37. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3
38. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 4
39. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5
40. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 6
41. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 7
42. แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักดิ์
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8
43. นายแพทย์สมชาย อัศวสุดสาคร ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กรรมการ
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 9
44. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการ
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10
45. นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 11 46.นายแพทย์สุภาพ...
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

46. นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์
47. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
48. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
49. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
50. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
51. นางอรชร วิชัยคา
52. นางสุธนา ลีลาอดิศร
53. นางสาวคะนึงนิตย์ จิตต์บรรจง

๖๖๖
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ทาหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
สานักตรวจและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
สานักตรวจและประเมินผล
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
สานักตรวจและประเมินผล
เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
สานักตรวจและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
สานักตรวจและประเมินผล
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

๖๖๗
เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
........................................................
แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ประธาน
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
รองประธาน
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
รองประธาน
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
รองประธาน
นางกองมณี สุรวงษ์สิน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
กรรมการ
นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
กรรมการ
นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอริยา สุขลิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางกัลยา เนติประวัติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศรีนวล ศิริคะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรรมการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางวิรุณศิริ อารยวงศ์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายพงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธิติภัทร คูหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจีรพร ทองหอม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรายิน อโรร่า
ผู้อานวยการสานักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) เขต 1-12
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 สานักตรวจและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 สานักตรวจและประเมินผล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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๖๖๘
เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะ 4 การบริหารจัดการ
………………………………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5
นายผดุชชัย เคียนทอง
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกาญจน์นภาแก้วคง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
เภสัชกรชานาญการพิเศษ สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมณฑล บัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางชูจิตร นาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
๑9. นางนพรัตน์…

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

๖๖๙
นางนพรัตน์ จันทศรี
รองหัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑
กรรมการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กรรมการ
นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
กรรมการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสินีนุช ชัยสิทธิ์
ผู้จัดการงานติดตามและประเมินผล
กรรมการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา รองผู้อานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอมรรัตน์ พีระพล
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
กรรมการ
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
กรรมการ
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอุทัย เกษรา
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
กรรมการ
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสานักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
นางชนิดา กาจีนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจุฬาพร กระเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักการพยาบาล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
นางศิริมา ลีละวงศ์
นักวิชาการพยาบาลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
นางสุนีย์ สว่างศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักตรวจและประเมินผล
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
กรรมการและ
สานักตรวจและประเมินผล
เลขานุการ
นายชาลี เอี่ยมมา
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
กรรมการและ
สานักตรวจและประเมินผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 สานักตรวจและประเมินผล
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓9. นางมาติกา…
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39.

นางมาติกา ศิริโสภณ

40.

นางโกสุม สาลี

41.

นายบรรเจิด ทิงเหม

42.

นางสาวธัญชนก เหลืองทองอร่าม

๖๗๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักตรวจและประเมินผล
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กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๗๑
เอกสารแนบท้าย
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2054/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
…………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

22.

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
นายผดุชชัย เคียนทอง
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
นางจารุภา จานงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
นางสิริพรรณ โชติกมาศ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 สานักตรวจและประเมินผล
นางสาวศิริวรรณ จันทร์สระคู
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
สานักตรวจและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 สานักตรวจและประเมินผล
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
นายนุกูลกิจ พุกาธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงาน กรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

23.

นางภัคนี สิริปูชกะ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

24. นางสุธิดา...
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

๖๗๒
นางสุธิดา อุทะพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นายประหยัด เคนโยธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นางอรพรรณ ศิริวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ไผท สิงห์คา
นายแพทย์ชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพรสุดา คาเหลือง
นักวิชาการสาธารณสุข สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนิตยา คณิตสาร
นักวิชาการสาธารณสุข สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางณปภัส นฤคนธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจุฑารัตน์ ไต่เมฆ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
สานักตรวจและประเมินผล
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักตรวจและประเมินผล
นายพีระพล กล้าหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักตรวจและประเมินผล
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กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๗๓

สำเนำ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2266 /๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทาหนน้าที่ตรวจราชการแะะนเเทศงาน ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ด้วยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ดาเนเนภายใต้บรเบทการบรเหนารราชการแผ่นดเน ร่วมสมัย
มุ่งเน้นใหน้การปฏเบัตเราชการแะะการจัดทาภารกเจของหนน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหนมาย สามารถแก้ไขปัญหนาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อใหน้เกเดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้กาหนนดการตรวจราชการ ที่สอดคะ้องตาม
นโยบายแะะยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence เพื่อใหน้เกเดความสะดวก คะ่องตัว ในการกากับ ตเดตามการ
ขับเคะื่อนนโยบายสาคัญของกระทรวง แะะสามารถแก้ไขปัญหนาในระดับพื้นที่ได้สอดคะ้องกับความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงออกคาสั่ง ดังนี้
๑. แต่งตั้งผู้ทาหนน้าที่ตรวจราชการแะะนเเทศงาน ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12 ดังผู้มีรายชื่อแะะ
ตาแหนน่งตามเอกสารแนบท้ายคาสั่งนี้
๒. ใหน้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑ มีอานาจหนน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ปฏเบัตเหนน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
๒.๒ ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได้รับมอบหนมาย
๒.๓ กากับ ตเดตาม นเเทศงาน แะะตรวจสอบการปฏเบัตเงานของหนน่วยรับตรวจตามขอบเขต
ภารกเ จ ของส านั ก /กอง แะะตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560
๒.๔ วเเคราะหน์ผะการดาเนเนงาน ปัญหนาอุปสรรค ประเมเนประสเทธเภาพ ประสเทธเผะของการ
ด าเนเ น งานในพื้ น ที่ แะะใหน้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แะะพั ฒ นางาน ตะอดจนข้ อ เสนอแนะ
เชเงนโยบาย
๒.5 รายงานผะการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายหนะังจากจากเสร็จสเ้นการ
ตรวจราชการในแต่ะะรอบ หนากกรณีพบปัญหนาสาคัญเร่งด่วน ใหน้รายงานทันที เพื่อเป็นการป้องปราม แก้ไขปัญหนา
หนรือใหน้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที
๒.6 ประสานการดาเนเนการระหนว่างส่วนกะางแะะส่วนภูมเภาค เพื่อใหน้สามารถสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหนา แะะพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหนมาะสม
๒.7 ปฏเบัตเงานอื่นตามที่ปะัดกระทรวงสาธารณสุข หนรือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
มอบหนมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ะงชื่อ นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
(นายมรุต จเรเศรษฐสเรเ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หนัวหนน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏเบัตเราชการแทนปะัดกระทรวงสาธารณสุข

สาเนาถูกต้อง
ศิริพร ลั่นซ้าย
(นางศเรเพร ะั่นซ้าย)
นักวเเคราะหน์นโยบายแะะแผน
ชานาญการ
หมายเหตุ รายชื่อผูต้ รวจราชการและนิเทศงานแนบท้ายคาสั่ง สามารถ Download ได้ที่ http://bie.moph.go.th
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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๖๗๕

ทาเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสานักตรวจและประเมินผล
ณ วันที่ 23 พย. 2559
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
(ห้อง 2501)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 4

0-2590-1591 0-2590-1690
0-2590-1601

081-5425225

marutcb9@gmail.com

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์
(ห้อง 2503)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 2

0-2590-1585 0-2591-8530

081-3793039

konc62@yahoo.com

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
(ห้อง 2403)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 6

0-2590-1488 0-2591-8532

081-6426133

tares06@gmail.com

ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
นพ.ภูวเดช สุระโคตร

ผอก.สานักตรวจและ
ประเมินผล

0-2590-1953 0-2590-1891
0-2590-1473

081-9763808

phusura@gmail.com

นางคนึงนิจ แท่นมณี

เลขานุการ

0-2590-1953 0-2590-1891
0-2590-1473

086-3081036

kanungnit.thanmanee@yahoo.com

นส.วรพร ศรีสิงห์

เลขานุการ

0-2590-1953 0-2590-1891
0-2590-1473

087-0948963

toey_kuru@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๗๖
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

รองผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
นายสันติ ศิริโกมล
นางกาญจนา เปรมพรหม

รอง ผอก.สานักตรวจและ
ประเมินผล
เลขานุการ รอง ผอก.สันติ

0-2590-1958 0-2590-1958

084-8744081

sirikomol2500@gmail.com

0-2590-1958 0-2590-1958

084-0746914

0-2590-1467 0-2590-1431

081-266-3311

rathvu@gmail.com

0-2590-1478 0-2590-1431

081-7414112

russamee2504@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด) : สธ 0204.01
เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
นพ.รัฐวุฒิ สุขมี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2415)
เขตสุขภาพที่ 1
นางรัศมี มณฑลผลิน
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
นางจีรนันท์ ชาญสตบุตร

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1478 0-2590-1431

081-4994072

jerananc@hotmail.com

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
(ห้อง 2404)
นส.นภาพร บุตรจันทร์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 1
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1228 0-2590-1431

081-9612312

paisal001@hotmail.com

0-2590-1229 0-2590-1431

081-9191332

paul.nn7@gmail.com

นายผดุชชัย เคียนทอง
(ห้อง 2509)
นายชาลี เอี่ยมมา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1

pdckt2501@hotmail.com

0-2590-2475 0-2590-2468

084-0952073
081-7857399
061-3955353
062-3619156
092-5163553
061-4043750

kosumny@gmail.com

นางโกสุม สาลี

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-1950 0-2590-1020

aiamma@hotmail.co.th

๖๗๗
ชื่อ-สกุล
นางวันทาย ไวฉลาด

ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

โทรศัพท์

โทรสาร
0-2590-1431

มือถือ
086-7879843

e-mail
wantai.v@gmail.com

0-2590-1607 0-2591-8530

081-3793039

konc62@yahoo.com

0-2590-1607 0-2591-8530

081-6466620

Surut_moph@hotmail.com

0-2590-1600 0-2590-1690

081-9528145

chaiynan@yahoo.com

0-2590-1600 0-2590-1690
0-2590-1600 0-2590-1690

084-7004143
086-0969771
089-8876188

orachorn.n@hotmail.com
p_9199218@hotmail.com
yolk@health.moph.go.th

0-2590-1607 0-2591-8530

081-6466620

Surut_moph@hotmail.com

0-2590-1600 0-2590-1690

084-7004143

orachorn.n@hotmail.com

0-2590-1607 0-2590-1697

081-6588400

kunneng05@gmail.com

0-2590-1607 0-2590-1697

087-0777176

sutanalk@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) : สธ 0204.02
เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2503)
เขตสุขภาพที่ 2
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
(ห้อง 2504)
นางอรชร วิชัยคา
นางประพร อุ่นชัยศรี
นส.พินทุสร เหมพิสุทธิ์
(ห้อง...........)
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
นางอรชร วิชัยคา
นางศุภรัสมิ์ เศรษฐจิรวิโรจน์
นางนางสุธนา ลีลาอดิศร

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 2
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 2
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๗๘
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) : สธ 0204.03
เขต 2 ชัยนาท
เขต 18 กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2505)
เขตสุขภาพที่ 3
นายสิทธิพงษ์ สีแสด
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1583 0-2590-1690

081-8421851

opart7@yahoo.com

0-2590-1606 0-2590-1690

086-8759364

mis3.2559@gmail.com

นางพิศลยา เรณุมาศ
นส.ประทุม ทรัพย์สิงห์
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
(ห้อง 2414)
นายชัชพิมุข ชิณวงศ์

เลขานุการผู้ตรวจราชการ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 3
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1606 0-2590-1690
0-2590-1606 0-2590-1690
0-2590-1484 0-2590-1431

081-3866306
081-5678962
089-8561767

mis3.2559@gmail.com
mis3.2559@gmail.com
boonchai65@gmail.com

0-2590-1484 0-2590-1431

084-2605551

fff_chatphimook@hotmail.com

นส.ทรรศยา ปั้นสีทอง

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1484 0-2590-1431

083-5482309

Panseethong_t@hotmail.com

นส.ฐปณภร เจริญวงศ์

0-2590-2461 0-2590-2468

086-3514743

tapana_pon@hotmail.com

0-2590-1484 0-2590-1431

084-2605551

fff_chatphimook@hotmail.com

นางนวลจันทร์ นุกูลอุดมพานิชย์

หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 3
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 3
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-2460 0-2590-2468

084-7745565

jeabn590@gmail.com

นส.คนึงนิตย์ จิตต์บรรจง

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1461 0-2590-1891

081-3099092

knnjbj@gmail.com

นายชัชพิมุข ชิณวงศ์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๗๙
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
(ห้อง 2501)
จท.ญ กัญญา กสิพร้อง
นางสมบัติ เอี่ยมขา
นส.สกุลรัตน์ จันทร
นพ.สมยศ ศรีจารนัย
(ห้อง 2409)
ดร.พิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 4
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 4
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1591
0-2590-1601
0-2590-1601
0-2590-1601
0-2590-1601
0-2950-1470

นส.อิชญา สรรพสุข

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

นส.อังคณา จรรยากุลวงศ์
(ห้อง.............)
-ว่าง -

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 4
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 4
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 4
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด) : สธ 0204.04
เขต 1 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี
เขต 2 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก

นายอติชาต หงษ์ทอง
นางนิภาพร ปรัชญาภราดร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-1690

081-5425225

marutcb9@gmail.com

0-2590-1690
0-2590-1690
0-2590-1690
0-2590-1431

081-8320214
082-2942233
086-3549265
089-9364797

sombateamkum@gmail.com
pim-sc@hotmail.com
ssrijaranai@gmail.com

0-2590-1480 0-2590-1431

085-5102519

sairadjai999@gmail.com

0-2590-1480 0-2590-1431

084-3590924
091-7895844
081-4222298

Mungmingo502@gmail.com

0-2590-1952 0-2590-1020

081-3643341

atichat19@gmail.com

0-2590-1952 0-2590-1020

084-1734506

Msnipaporn_p@yahoo.com

j_aeww@hotmail.com

๖๘๐
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

นส.ศรินดา ไชยศรีฮาด

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1952 0-2590-1020

086-7708671

son.sarida@gmail.com

นายรัฐกานต์ สุขแท้
นายเกศชัย บุญธรรม

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1601 0-2590-1690
0-2590-1601 0-2590-1690

091-8785444
089-3449092
098-0166224

ibyrth@live.com
kate-2510@hotmail.co.th

0-2950-1589 0-2590-1690

081-8837601

Drpisitnan@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด) : สธ 0204.05
เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2506)
เขตสุขภาพที่ 5
นางภคภรณ์ นิธิศุภโชคชัย

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1599 0-2590-1690

081-8288791

Pucksit@gmail.com

นายบรรเจิด ทิงเหม

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1599 0-2590-1690

086-6857900

bj.t2557@gmail.com

นพ.กิตติ กรรภิรมย์
(ห้อง 2508)
นางชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 5
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1582 0-2590-1690

090-1069466

kittisny@gmail.com

0-2590-1582 0-2590-1690

081-8265368

To3277@hotmail.com

นางพัชร์นรินทร์ กีรติกสิกร (จันทร์,อังคาร)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1582 0-2590-1690

นส.ชุตินาถ ทัศจันทร์ (จันทร์,อังคาร)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1582 0-2590-1690

นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว (พุธ,พฤหัส)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1582 0-2590-1690

นส.วรนัดดา ศรีสุพรรณ (พฤหัส,ศุกร์)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1582 0-2590-1690

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๘๑
ชื่อ-สกุล
นางจารุภา จานงศักดิ์
(ห้อง………….)
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
นายบรรเจิด ทิงเหม
นส.ธัญชนก เหลืองทองอร่าม

ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 5
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 5
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 5
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail
jarupa2010@gmail.com

0-2590-2464 0-2590-2468

081-7452564,
084-8744095
062-8246415

0-2590-1599 0-2590-1690

086-6857900

bj.t2557@gmail.com

0-2590-1952 0-2590-1020

089-0798916

lek2250@gmail.com

0-2590-1488 0-2591-8532

081-6426133

tares06@gmail.com

0-2590-1488
0-2590-1488
0-2590-1596
0-2590-1603
0-2590-1603
0-2590-1603

0-2591-8532
0-2591-8532
0-2590-1690

081-2952175
080-9004647
089-9366188

wichmm@gmail.com
paparoach.tuck@gmail.com
aphichatrodsom@yahoo.com

0-2590-1690
0-2590-1690

085-1111649
081-6955629
092-8946544

nout.c@hotmail.com
jirawan_somosweet@hotmail.com
Paranee.w@gmail.com

jubsuphan@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด) : สธ 0204.06
เขต 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
(ห้อง 2403)
นายวิวัฒน์ ชอบดี
น.ส.วริฐา นาคเขียว
นพ.อภิชาติ รอดสม
(ห้อง 2513)
นางนุต ชูวา
นส.จิรวรรณ ทองคา
นางภารณี วสุเสถียร
(ห้อง...............)

สมุทรปราการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 6
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 6
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 6

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๘๒
ชื่อ-สกุล
- ว่าง -

นางสุรีรัตน์ ใจดี

ตาแหน่ง
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

นส.ชวัลรัตน์ หิรัณยรัชต์

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2590-1488 0-2591-8532

มือถือ

e-mail

081-8537833

Suwat.boat@gmail.com

094-6289907

Sureeratdee@hotmail.com

0-2590-1488 0-2591-8532

084-1669597

m.lemon@hotmail.co.th

เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด) : สธ 0204.07
เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
(ห้อง 2402)
นางพูลสุข สวัสดี

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 7
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1466 0-2591-8532

081-5449521

tung4ever2001@yahoo.com

0-2590-1489 0-2591-8532

081-7930895

boomboom0929@gmail.com

นส.กิตติมา ป้านสุวรรณ

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1489 0-2591-8532

082-3597878

boomboom0929@gmail.com

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
(ห้อง 2514)
นส.ลภัสรดา สระดอกบัว

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 7
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1609 0-2590-1690

081-9642521

ittnko@gmail.com

0-2590-1609 0-2590-1690

084-8630968

laphatrada.14@gmail.com

นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1609 0-2590-1690

084-4995966

kai.rungkul@hotmail.com

นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 7

081--9777638

sumalee0657@gmail.com

(ห้อง…………..)

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๘๓
ชื่อ-สกุล
นส.ศิริวรรณ จันทร์สระคู
นส.นัฐษกมล ฟ้าบรรเจิด

ตาแหน่ง
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2590-2473 0-2590-2468

มือถือ
089-8458063

e-mail
pome40@gmail.com

0-2590-2460 0-2590-2468

084-0081480

natsakan1@hotmail.com

0-2590-1474
0-2590-1592
0-2590-1474
0-2590-1592
0-2590-1474
0-2590-1592
0-2590-1474
0-2590-1592
0-2590-1474
0-2590-1592
0-2590-1477

0-2590-1496

089-6092250

chanvitt@gmail.com

0-2590-1496

084-5547770

tanuan4@gmail.com

0-2590-1496

081-8195279

sudaratana789@gmail.com

0-2590-1496

087-0569286

panee1012@gmail.com

0-2590-1496

089-2122486

pinklotus1818@hotmail.com

0-2590-1431

081-2610058

pongsawat.thes@hotmail.com

0-2590-1490

0-2590-1431

085-8989866 ,
089-2868682

thamphisit@hotmail.com,
blue_dragon2514@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัด) : สธ 0204.08
เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
เขต 11 นครพนม สกลนคร
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
(ห้อง 2401)
นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 8
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

นส.สุภาพร เฉยทิม

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

นส.ปราณี จริตเอก

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

นางวัชราวัลย์ ธีรวัฒน์

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
(ห้อง 2411)

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 8

นายธามพิสิษฐ์ ตีเมืองสอง

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖๘๔
ชื่อ-สกุล
นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ์

ตาแหน่ง
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

นางสิริพรรณ โชติกมาศ
(ห้อง.............)
- ว่าง -

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 8
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 8
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 8
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

มือถือ
089-4047887

e-mail
napalai.lek@gmail.com

085-6676333

krarok@hotmail.com

0-2590-1952 0-2590-1020

081-643-1640

ningsuri@gmail.com,ningsuri@
hotmail.com

เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม (ห้อง 2515 ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 9
นายสุธรรม เทศราพรรณ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1610 0-2590-8534

081-9910166

paisarnpom@gmail.com

0-2590-1588 0-2590-8534

081-5570654

sttail@gmail.com

นางกนกพร จิเจริญ

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1588 0-2590-8534

081-6971501

pookgy@gmail.com

นพ.ยุทธนา พูนพานิช
(ห้อง 2410)
นส.นิภาพรรณ์ ศรีโตพันธ์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 9
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1471 0-2590-1431

081-3788809,
0814804504
089-1406850

yuttanapee@yahoo.com

นส.ลาวัลย์ สุขุมวาท
(ห้อง……………)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 9

081-1722127

pulawan555@gmail.com

นางสุริยาพร เตชะวิทยะจินดา

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2590-1490 0-2590-1431

0-2590-2470 0-2590-2468

เขตสุขภาพที่ 9 (4 จังหวัด) : สธ 0204.09

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-1481 0-2590-1431

goody.noodee@gmail.com

๖๘๕
ชื่อ-สกุล
- ว่าง นายพัฒนะ ชัยชิต

ตาแหน่ง
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9

โทรศัพท์
โทรสาร
0-2590-2460 0-2590-2468

มือถือ

e-mail

0-2590-1461 0-2590-1891

089-9521168

godeng_go@hotmail.com

0-2590-1587 0-2591-1475

081-9076384

jvarunee@hotmail.com

0-2590-1594 0-2591-1475
0-2590-1594 0-2591-1475
0-2590-1598 0-2590-1431

089-1127894
091-8267939
081-5488598

sookswang_ong@hotmail.com
phacharawan-th@hotmail.com
loiha2004@yahoo.com

0-2590-1476 0-2590-1431
0-2590-1476 0-2590-1431

081-8516286
081-8184343

noipornin@gmail.com
thito77@gmail.com

084-8744090

kongmanee@hotmail.com

0-2590-1476 0-2590-1431

081-8516286

noipornin@gmail.com

0-2590-1954 0-2590-1020

085-1991669

ops.moph@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 10 (5 จังหวัด) : สธ 0204.10
เขต 11 มุกดาหาร
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์
(ห้อง 2502)
นส.ศิริพร สุขสว่าง (พกส)
นส.พชรวรรณ หนูฤทธิ์
นพ.สุรพร ลอยหา
(ห้อง 2413)
นส.พรอินทร์ วังยายฉิม
นส.ลภัสรดา โอสถานนท์
นางกองมณี สุรวงษ์สิน
(ห้อง..............)
- ว่าง นส.พรอินทร์ วังยายฉิม
นส.นริศรา ปั้นทอง

อานาจเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 10
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 10
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 10
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 10
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 10
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-2463 0-2590-2468

๖๘๖
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัด) : สธ 0204.11
เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
เขต 7 กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ห้อง 2406)
เขตสุขภาพที่ 11
นางจุรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์
เลขานุการผู้ตรวจราชการ
นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ
สาธารณสุขนิเทศก์
(ห้อง 2510)
เขตสุขภาพที่ 11
นายรพิพันธุ์ ซันประสิทธิ์
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์
นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม
(ห้อง................)
- ว่าง นางวรรณวิภา สะวานนท์
นางศิริเพ็ญ ตลับนาค

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 11
หน.กลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 11
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 11
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด) : สธ 0204.12
เขต 6 พัทลุง
เขต 7 ตรัง
เขต 8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-1462 0-2590-8534

081-4764288

matsurat@gmail.com

0-2590-1486 0-2591-8529
0-2590-1586 0-2590-1690

080-4947319
089-9739936

0-2590-1608 0-2590-1690

098-2636139

jureerat20@gmail.com
Jc72012@hotmail.
com,Jc72012@gmail.com
neohimura236@hotmail.com

081-7194831
084-8744097

potthong.j@gmail.com,
aunseam_j@hotmail.com

0-2590-1954 0-2590-1020

061-9800869

kittijapan@hotmail.com

0-2590-1486 0-2591-8529

089-4744916

Pen.ta@hotmail.com

0-2590-1608 0-2590-1690

๖๘๗
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
(ห้อง 2405)
นส.ศิรัญญา ศรีเด่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 12
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1487 0-2591-8529

081-8137479

drpanpimol@yahoo.com

0-2590-1487 0-2591-8529

081-6110261

arden3949@hotmail.com

นพ.ยอร์น จิระนคร
(ห้อง 2408)
นางวิภา วงค์เมฆ

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 12
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

0-2590-1479 0-2590-1431

081-9902710

pnho001@yahoo.com

0-2590-1479 0-2590-1431

086-7899280

Wipa27@yahoo.com

นางสุนันทา กาญจนพงศ์
(ห้อง..............)
ภก.ประเวศ หมีดเส็น

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12
หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12

081-5356272

trayanan12@gmail.com

074-441373

081-5424330

praves72@hotmail.com

0-2590-2466 0-2590-2468

081-9287269

srakngarn@gmail.com

081-8164927

pcmd01@hotmail.co.th

084-8225319

Lamphas07@gmail.com,

081-8837601

Drpisitnan@gmail.com

นส.ศิญาภัสร์ จารัสอธิวัฒน์

0-2590-1950 0-2590-1020

เขตสุขภาพที่ 13 : สธ 0204.13
กรุงเทพมหานคร
พญ.ประนอม คาเที่ยง
นางลาพาส พิศปั้น

รองปลัดกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 13
เลขานุการรองปลัดกระทรวง

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
(ห้อง 2506)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 13

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2950-1589 0-2590-1690

๖๘๘
ชื่อ-สกุล
นางภคภรณ์ นิธิศุภโชคชัย

ตาแหน่ง
เลขานุการผู้ตรวจราชการ

ตาแหน่ง
โทรศัพท์
0-2590-1599 0-2590-1690

โทรสาร
081-8288791

มือถือ
Pucksit@gmail.com

นายบรรเจิด ทิงเหม

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1599 0-2590-1690

086-6857900

bj.t2557@gmail.com

นางแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์

0-2590-1954 0-2590-1891

092-2460553

sang06@windowslive.com ,
sritavong@yahoo.com

นส.มนทิรา อุตมานันท์

หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 13
ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 13
ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1954 0-2590-1690

081-9767559

muttamanun@yahoo.com

นายศุทธิวัต ทองทา

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1954 0-2590-1891

089-5383989

suttinat@hotmail.com

นส.ศิรประภา กุลเกษ

ผู้ปฏิบัติงานประจากลุ่ม

0-2590-1954 0-2590-1891

096-8877820

siraprapha.kk@gmail.com

0-2590-2467
0-2590-1602
0-2590-1602
0-2590-1602
0-2590-1602
0-2590-1602
0-2590-1950
0-2590-1950
0-2590-1950

084-8744096
081-4250904
087-3372078
089-9397371
085-0574814
095-7499797
086-7737477
082-6718105
081-4327272

Luxanaa9@gmail.com
chompoos@gmail.com ,
sirinan25@gmail.com
hush01hush@hotmail.com
supawade1@yahoo.co.th
Peerapon7740@gmail.com
kljunhyd@gmail.com
taewop@gmail.com
sattaterasub@gmail.com

0-2590-1954 0-2590-1891

**กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ สานักตรวจและประเมินผล
นางลักษณา ว่องประทานพร
นางศิริพร ลั่นซ้าย
นางสิรินันท์ พานพิศ
นางขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
นายพีระพล กล้าหาญ
นางจรูญทรัพย์ กัญญาลักษณ์
นส.อรนุช พุ่มพวง
นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย์

หน.กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
หน.งานตรวจกรณีปกติ
งานตรวจราชการกรณีปกติ
งานตรวจราชการกรณีปกติ
หน.งานตรวจบูรณาการ
งานตรวจราชการแบบบูรณาการ
หน.งานตรวจกรณีพิเศษ
งานตรวจราชการกรณีพิเศษ
งานตรวจราชการกรณีพิเศษ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0-2590-2468
0-2590-1020
0-2590-1020
0-2590-1020
0-2590-1020
0-2590-1891
0-2590-1020
0-2590-1020
0-2590-1020

๖๘๙

ส่วนราชการ/หน่วยงาน : สานักนายกรัฐมนตรี
กอง/สานัก : สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๔๔
Wedsite : www.opm.go.th
ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายจิรายุ นันท์ธราธร
โทร.: ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๑ ๐๘๑ ๘๗๘ ๔๗๓๔
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒
E-mail address : jirayu.n@opm.go.th
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชนิดา จันทรนคร
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๗ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๒๓๗
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒
E-mail address : Chanida.C@opm.go.th
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุธาสินี กุศลสร้าง
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๙ ๐๘๑ ๘๑๖ ๑๔๓๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒
E-mail address : suthasinee.k@opm.go.th
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางอัจจิมา จันทร์สวุ านิชย์
โทร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๑๒ ๐๘๙ ๒๐๕ ๗๕๙๔
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E - mail address :
ajima.chansuwanit@outlook.com
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายบุญชืน่ ถิระสิทธิวัฒน์
โทร : ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๕๙๔
โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : boonchuen.t@gmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
โทร : ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๖๔๗
โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : pakapan.n19@gmail.com
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

เขตที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เขตที่ ๑๔ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์

๖๙๐

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจิตรานุช อยูเ่ จริญ
โทร : ๐๘๑ ๓๑๑ ๕๙๔๓
โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : JEENA_51@windowslive.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
โทร.: ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๕ ๐๘๕ ๔๘๗ ๕๐๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐
E-mail address : meunward@gmail.com
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๒ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๙๐๘
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐
E-mail address : YPADEE@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๓ ๐๘๗ ๑๐๑ ๘๐๘๘
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐
E-mail address : figfunny@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายไพโรจน์ อาจรักษา
โทร.: ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๕๕ ๐๘๔ ๔๓๙ ๒๘๘๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔
E-mail address : PAIROT.A@OPM.GO.TH
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๙ ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔
E-mail address : t_thidanun@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๘๒ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๖๕๙
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔
E-mail address : chun062511@gmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นายธวัชชัย เชาวลิต
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขตที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตที่ ๑๒ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขตที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ
เขตที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี

๖๙๑

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
โทร. : ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๒๓๗
โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔
E-mail address : yy_71@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๔ ๐๘๑ ๓๗๖ ๘๑๙๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖
E-mail address : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
โทร. : ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๒
โทร/โทรสาร : : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖
E-mail address : ben_lan@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก
โทร : ๐๘๑ ๙๒๑ ๕๑๓๖
โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖
E-mail address : thidarat.db@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายสมพาศ นิลพันธ์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๕๘ ๐๘๑ ๘๒๖ ๐๔๙๗
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕
E-mail address : SOMPAS.N@OPM.GO.TH
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๒ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๗๘๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕
E-mail address : pdi12@windowslive.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืน
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๘๖ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๕๘๗
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕
E-mail address : yodpin2@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางวรารัตน์ ม่วงปาน
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๑๔ ๐๘๔ ๗๕๑ ๗๐๑๐
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขตที่ ๕ ประจวบคีรขี ันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เขตที่ ๖ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
เขตที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๖๙๒

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕
E-mail address : wara_rut@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางประภาศรี บุญวิเศษ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๓ ๐๘๑ ๓๗๔ ๓๓๗๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓
E-mail address : Prapasri82@gmail.com
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๕ ๐๘๙ ๒๐๕ ๗๕๐๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓
E-mail address : khotrakoon@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนภาพร จันทร์สุข
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๐ ๐๙๘ ๒๘๐ ๗๕๖๘
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓
E-mail address : natpu2554@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๗ ๐๘๑ ๔๕๐ ๒๘๗๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓
E-mail address : gamyjaa@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙ ๐๘๔ ๓๓๕ ๖๖๙๙
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙
E-mail address : Sriangkrul@yahoo.com
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๘ ๐๘๑ ๕๕๙ ๙๐๖๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙
E-mail address : yodwut@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๐๑ ๐๘๖ ๖๔๐ ๔๓๖๓
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขตที่ ๗ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
เขตที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลาปาง
ลาพูน

เขตที่ ๘ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สงขลา สตูล
เขตที่ ๑๖ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

๖๙๓

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
E-mail address : narongrit.l@opm.go.th
ชื่อ – นามสกุล : นายสิริชยั คาชมภู
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๐๑ ๐๘๖ ๐๖๐ ๓๓๘๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙
E-mail address : satapolk@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๔ ๐๘๑ ๓๗๖ ๘๑๙๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖
E-mail address : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางแกมกาญจน์ อุน่ นันกาศ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๐ ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๑๓๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๑
E-mail address : kaembum2014@hotmail.com
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นายอิสระ ศิรวิ รภา
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๑ ๐๘๙ ๙๖๙ ๒๐๒๕
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗
E-mail address : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางผ่องศรี ลาลุน
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๖ ๐๙๐ ๑๙๗ ๒๑๐๖
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗
E-mail address : Phongsri_la@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวบุญศรี สุวรรณกาเนิด
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๑ ๐๙๐ ๑๙๗ ๒๑๐๕
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗
E-mail address : ชื่อ – นามสกุล : นายจิระศักดิ์ เขียนนิล
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๑๘ ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๘
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗
E-mail address : แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ

เขตที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตที่ ๑๐ บึงกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
เขตที่ ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี

๖๙๔

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : พันตารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๒ ๐๘๔ ๔๓๙ ๒๘๘๔
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ชื่อ – นามสกุล : นางนลินี มหาขันธ์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๔ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๓๘๕
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : nalinee8@hotmail.com
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวดุจแข วงษ์สวุ รรณ
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๕ ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๓๘๕
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : puklok_fat1@yahoo.co.th
ชื่อ – นามสกุล : นางพรโสภิต ขวัญเมือง
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๕ ๐๘๖ ๐๘๐ ๖๐๐๖
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕
E-mail address : kalaekaekai@hotmail.com

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ
เขตที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตที่ ๑๘ กาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี

คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 13
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6
นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์อภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
นายแพทย์ยอร์น จิระนคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12

คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) คณะที่ 1-5
นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
นายสันติ ศิริโกมล
รองผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
นางสุนีย์ สว่างศรี
หัวหน้ากลุ่มประเมินผล
นางอุบลวรรณ การสมเจตน์
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
นางวัชราพร เห็นใจชน
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
นายชาลี เอี่ยมมา
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
นางสาวศิริวรรณ จันทร์สระคู
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
นางแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13
นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางศิริพร ลั่นซ้าย
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นายพีระพล กล้าหาญ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ

บรรณาธิการ
1.
2.
3.

นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร
นายสันติ ศิริโกมล
นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

4.

นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์

5.

ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
รองผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 2

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 3
6. นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 4
7. นางลักษณา ว่องประทานพร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 5
8. นางศิริพร ลั่นซ้าย
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
9. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 5
10. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
11. นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
12. นายพีระพล กล้าหาญ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกาหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 5
ออกแบบปกโดย
นางสาวกิตตินันท์ ธรรมวันนา

