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ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนและรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และให้หน่วยงานในก ากับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 มีจ านวน       
4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ 
จังหวัดมหาสารคามปี 2563-2564 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 และสอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และส านักงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม และมีการประชุม
สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 ของกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 รวมทั้ง
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 (จ านวน 4 
ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 47 โครงการ 132 ตัวชี้วัด) และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของ
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 และได้รับการเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562   

หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเลื่อนและพัฒนางานสาธารณสุขของ 
จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดต่อไป หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จะเป็นพระคุณยิ่ง คณะท างานพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงได้ดี
ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
                คณะผู้จัดท า 
                                   14 พฤศจิกายน ๒๕62 
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๑. ที่ปรึกษำ 
 

๑. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม           
๒. นายหัสชา เนือยทอง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
3. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมและพัฒนา) 
4. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
5. นายวิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)           

ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
6. นายวัฒนะ ศรีวัฒนา  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
7. นายบุญถม ปาปะแพ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
8. นายวิทวัส ละอองทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    

 10. นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
11. นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
12. นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ  

 13. นางแฉล้ม รัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
14. นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 15. นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
 16. นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 17. นางสุธิดา คณะมะ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

18. นายประวัติ แปลงมาลย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
19. นางเอมอร สุทธิสา  หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

 20. นายบวร จอมพรรษา  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     
2. ผูร้วบรวมเอกสำร 
 

๑. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 2. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 3. นางสาวระพีพร ค าเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวภัคนันท์ เรืองช่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 5. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  
 
 
 



การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

- ค - 
 
3. ออกแบบปก 
 
 1. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นายสุเมธ ระโยธ ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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สารบัญ 

 

ล าดับ เรื่อง หน้า 
  
ค าน า ก 
ที่ปรึกษา ข 
สารบัญ ง 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564  
และการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 

1 

ส่วนที่ 2 นิยามตัวช้ีวัดและมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 20 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence)  

21 

นิยามตัวช้ีวัดและมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 22 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  

1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 23 
2 อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  25 
3 อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  26 
4 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก  28 
5 ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  29 
6 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 21 ต่อพันการเกิดมีชีพ 30 
7 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 31 
8 ความส้าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 32 
 8.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   
 8.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   
 8.3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า   

 8.4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม   
 8.5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 

TIDA4I  
36 

9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน (ร้อยละ 63) ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี           
(ช.113/ญ.112 ซม.) 

83 

10 ระดับความส้าเร็จในการป้องกันหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน 41 
11 ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด 47 
12 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ  49 
13 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 100  58 
14 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน  62 
15 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป  69 
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ล าดับ เรื่อง  
   

16 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  73 
17 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15  - 19 ปี  75 
18 ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 62 
19 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  77 
20 ร้อยละของวัยท้างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  83 
21 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 87 
22 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์# 87 
23 ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
87 

24 อัตราของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้เพ่ิมข้ึนหรือคงที่ (Healthy Ageing) 87 
25 รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ 96 
26 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย 96 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 99 
27 ร้อยละอ้าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) ที่มี

คุณภาพ 
103 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
28 ระดับความส้าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 114 
29 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์เชิงรุก 
118 

30 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  

122 

31 ร้อยละของอ้าเภอที่ผ่านเกณฑ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 126 
32 ร้อยละของอ้าเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของ

ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี และร้อยละ 70 ของต้าบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออก
ได้ภายใน ๒ เท่าของระยะฟักตัว (๒๘ วัน)  

130 

33 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  134 
34 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 139 
35 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
144 

36 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 148 
37 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับดีเด่น  153 
38 ร้อยละความส้าเร็จในการด้าเนินงาน CKD clinic ในโรงพยาบาล  157 
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39 1. ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

161 

40 ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 164 
41 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  167 
42 ร้อยละของอ้าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตราย

สูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาคอย่างน้อยจังหวัดละ1เรื่อง 
169 

43 ร้อยละของอ้าเภอมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท้างาน)  

172 

44 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดท้าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม 
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

175 

45 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  179 
46 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบการสุขภาพที่ได้รับการ

ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  
182 

47 ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก้าหนด  

185 

48 ระดับความส้าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 192 
49 ระดับความส้าเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับ

อ้าเภอที่มีความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิประชาชนได้  
195 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
50 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
201 

51 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ 
Digital Infectious Control 

201 

52 จังหวัด/อ้าเภอที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์  206 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 210 
นิยามตัวช้ีวัดและมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 211 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
53 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดด้าเนินการในพ้ืนที่ 212 
54 ร้อยละของประชาชนในอ้าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

215 
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55 ร้อยละของอ้าเภอที่มีระดับความส้าเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
ส้าคัญของจังหวัด ด้วยกลไก พชอ.และหมอครอบครัว ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)  

218 

56 ร้อยละของต้าบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (โดยเน้น ๔ 
เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD 
Risk) 

222 

57 ร้อยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการด้าเนินงานปฐมภูมิและชุมชนตาม
เกณฑ์ 

225 

58 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพและอัตราการใช้
บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอ้าเภอ 

229 

 58.1) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ครบทั้ง ๒ 
องค์ประกอบ 

 

 58.2) อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอ้าเภอ  
59 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ้าบ้านมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  
233 

60 จ้านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ้าบ้าน 236 
61 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  238 
62 อาสาสมัครประจ้าครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน้าในการ

ดูแลสุขภาพครอบครัว  
241 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
63 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  244 

 63.1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมได้   
 63.2) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้   

64 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  

247 

65 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม 

250 

66 อัตราความส้าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  254 
67 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า (TB Treatment 

Coverage) ≥ ร้อยละ82.5 ของค่าคาดประมาณจ้านวนผู้ป่วยวัณโรค 
254 

68 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 266 
69 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 269 
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70 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  272 
71 อัตราตายทารกแรกเกิด  276 
72 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามเกณฑ์ 280 
73 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย

ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 
280 

74 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

284 

75 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  289 
76 อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ  292 
77 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลชนิด community acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 ในกลุ่ม
ผู้ป่วย [รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้าน และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 
51.5)] และน้อยกว่าร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis 

296 

78 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 
1 ขึ้น ไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมขึ้น 

301 

79 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 301 
 79.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้้า (Refracture)   
 79.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 

หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)  
 

80 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้  

307 

81 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษา
ตามมาตรฐานเวลาที่ก้าหนด 

307 

82 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  307 
83 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  314 
84 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  314 
85 อัตราตายจากมะเร็งปอด  314 
86 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  324 
87 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  328 
88 อัตราส่วนของจ้านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ้านวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล  
332 

89 ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติด ที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year) 

335 
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90 ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ้าหน่ายจากการบ้าบัด 3 เดือน (3 month remission rate) 

336 

91 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ้าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

337 

92 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
แบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)  

341 

93 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery 347 
94 จ้านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  357 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
95 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมงในโรงพยาบาลระดับ F2 

ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)  
360 

96 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit)  
-อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 
ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

361 

97 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ  365 
98 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ  368 
99 จ้านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 372 

100 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 375 
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และพื้นที่เฉพาะ 

 

101 ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้้าดี  
101.1 ร้อยละต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดี มาตรการส่งเสริมสุขภาพ (มีการสร้างบ่อบ้าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐาน
กรมอนามัย) 

379 
 

383 

102 ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 385 
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม      และ
แพทย์แผนไทย 

 

103 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร  389 
104 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 393 
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ล าดับ เรื่อง หน้า 
   

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 396 
นิยามตัวช้ีวัดและมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 397 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
105 ร้อยละของเครือข่ายบริการ(CUP.) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนา

ก้าลังคนได้ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
398 

106 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  404 
107 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  406 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 410 
นิยามตัวช้ีวัดและมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 411 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
108 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  412 
109 ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทัน

ตกรรม 
416 

110 ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 

418 

111 ร้อยละของอ้าเภอที่ออกตรวจสอบภายในครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 423 
112 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการด้าเนินการภายในเวลาที่ก้าหนด (๔๕วัน)  425 
113 ร้อยละความส้าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่

ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด  
427 

114 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

432 

115 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 436 
116 จ้านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 442 
117 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน้าดัชนีความสุขของคนท้างาน (Happinometer)  ไปใช้ 445 
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
118 ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของจังหวัด น้อยกว่าร้อยละ 40 447 
119 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 449 
120 ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีความถูกต้อง

ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80 
453 

121 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนางานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 454 
122 ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ 

(Health Information Exchange (HIE))  
457 

   



 - ฎ -  
   

ล าดับ เรื่อง หน้า 
   

123 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)  457 
124 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  460 
125 จ้านวน รพ. มีระบบรับยาที่ร้านยา  465 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
126 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  468 
127 คุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการ 474 
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
128 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน้าไปใช้ประโยชน์  476 
129 ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
479 

130 จ้านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนา ต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ  

481 

131 จ้านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีน้ามาใช้
จริงทางการแพทย์หรือการตลาด  

486 

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  
132 ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส้าคัญเป็นไปตาม

กฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 (4) 
พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

489 

 132.1) ร้อยละของการบริหารสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาเป็นไปตาม
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด   

493 

 132.2) ร้อยละของเรื่องสืบหาหลักทรัพย์ตามค้าพิพากษา ค้าสั่ง ได้ด้าเนินการภายใน
เวลาที่ก้าหนด 

495 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564  
และการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563  

 
 ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคามปี 2562-2564 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 44 
โครงการ 110 ตัวชี้วัด) และได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2562 และได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระดับอ าเภอเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างวันที่ 5-27 กันยายน 2562 รวมถึงส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 2562 ของกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 
16-18 ตุลาคม 2562 โดยจังหวัดมหาสารคามมีปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของจังหวัดที่จ าเป็นต้องด าเนินงาน
ต่อเนื่องของปี 2562-2564 ของปัญหาสุขภาพ 10 อันดับแรกของจังหวัด คือ (1) NCD/stroke/ 
STEMI/CKD (2) พัฒนาการ/IQ/EQ เด็ก (3) การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (4) การติดเชื้อ
ในกระแสเลือด (5) อุบัติเหตุทางถนน (6) โรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ าดีและตับแข็ง (7) วัณโรค           
(8) มะเร็งปอด (9) การจมน้ า และ (10) โรคมะเร็งเต้านม และจากผลการวิเคราะห์ปีสุขภาวะที่สูญเสียจาก
การตายก่อนวันอันควร (Years of Life Lost) ด้วยสาเหตุการตาย 20 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า สาเหตุการตายที่ท าให้สูญเสียปีสุขภาวะใน 20 อันดับแรก คือ (1) การติดเชื้อของระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง (2) ติดเชื้อในกระแสเลือด (3) เบาหวาน (4) โรคไต (5) โรคหลอดเลือดสมอง (6) มะเร็ง
ตับ (7) อุบัติเหตุทางถนน (8) ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร (9) มะเร็งท่อน้ าดี (10) ตับแข็ง           
(11) โรคหัวใจขาดเลือด (12) โรคมะเร็งหลอดลมและปอด (13) วัณโรค (14) การจมน้ า (15) มะเร็งอ่ืนๆ 

(16) โรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ (17) โรคมะเร็งเต้านม (18) โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืนๆ (19) การท า
ร้ายตนเอง (20) โรคมะเร็งในระบบประสาทส่วนกลาง  
 การด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ในประเด็นการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพส าคัญของจังหวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานร้อยละ 2.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 
2.05) และสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 7 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดีมีเพียงร้อยละ 18.24 ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 40) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/ 
1.73m2/yr มีผลงานเพียงร้อยละ 60.12 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 66) อัตราตายผู้ป่วย 
Sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis มีสูงถึงร้อยละ 38.86 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 30) และสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) 
ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) มีเพียงร้อยละ 14.29 ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 60) ต่ าที่สุดในเขตสุขภาพที่ 7 อัตราตายทารกแรกเกิดมีอัตราสูงถึง 4.62 
ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ไม่เกิน 3.8) สูงเป็นล าดับสามของเขตสุขภาพ
ที่ 7 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดมีเพียงร้อยละ 26.47      
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 50) ต่ าที่สุดในเขตสุขภาพที่ 7 และในปี 2562 เด็ก ป.1 ของ
จังหวัดมหาสารคามมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 82.54 จุด ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 100 จุด) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัดที่มีผล



2 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ต่ออายุเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และพัฒนางานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2563  
 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ 
ซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อ
การค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งใน
การด าเนินงานได้ก าหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้
การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ (1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) (2) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (3) 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วย            
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 กระทรวง           
จึงไดจ้ัดท าแผนและรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กรอบ 
15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และให้
หน่วยงานในก ากับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข 
ได้มอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้บริหาร
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 มีจ านวน 4 ยทุธศาสตร์ 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 
ตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามปี 2562-2564 ในช่วงการด าเนินงาน
ปี 2563-2564 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 และสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามจึงไดม้ีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และได้รับการเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี ้
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 

 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี 
 เป้าหมาย 
  1. ประชาชนสุขภาพดี 
  2. เจ้าหน้าที่มีความสุข 
  3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2564  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 77 ปี 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไม่น้อยกว่า 67 ปี 
  3. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 3,000 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2.3 ต่อ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 85 
  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2579  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไม่น้อยกว่า 75 ปี 
  3. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 1,500 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2 ต่อ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 100 
  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 จุดยืนองค์กร (ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
  บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน  
  2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ         
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพดี 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค       
เป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) 
  1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี 
  2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที 
  3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
  5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
  2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
  3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
  4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย 
  5) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  1) มีแผนอัตราก าลังทีส่อดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของจังหวัด 
  2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุลกัน  
  3) มีการธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)  
  1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
  2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหว่างทุกหน่วยบริการ          
ทุกระดับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  3) มีการสร้างและพัฒนากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
  4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

  5) มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอย่างเหมาะสม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนยุทธศาสตร์ระบบสขุภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
ทีผ่่านการเห็นชอบจาก นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
1. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย# 

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน 

100 100 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

2) อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห ์ 85 90 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
3) อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  85 90 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก  

100 100 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

5) ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนกันอ้ยกว่า 
2,500 กรัม  

ไม่เกิน         
ร้อยละ 6 

ไม่เกิน     
ร้อยละ 5 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

6) อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 
21 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 22 
ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 21 
ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

**7) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ไม่เกิน 15 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8) ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

   

**8.1) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพฒันาการ
สมวัย  

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 96 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 97 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8.2) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ  

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 96 

ไม่น้อยกวา่       
ร้อยละ 96 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8.3) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า  

ไม่น้อยกวา่        
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 30 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8.4) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ที่มีพฒันาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม  

ไม่น้อยกวา่     
ร้อยละ 97 

ไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ 97 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

*8.5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒันาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TIDA4I  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

**9) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน         
(ร้อยละ 63) ส่วนสูงเฉลี่ย ทีอ่ายุ 5 ปี (ช.113/ 
ญ.112 ซม.) 

 
 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

-ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน  ไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ 62 

-ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อาย ุ5 ปี (ช.113/ญ.112 ซม.) ช.113 ซม. 
ญ.112 ซม. 

ช.113 ซม. 
ญ.112 ซม. 

10) ระดับความส าเร็จในการป้องกันหญิงต้ังครรภ์
และทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน  

ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

10.1) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะน้อยกว่า150 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ไม่เกิน     
ร้อยละ 50 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 50 

10.2) ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดบัฮอร์โมน
กระตุ้นต่อมธยัรอยด์ (TSH) มากกวา่ 11.2 mU/L 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 3 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

11) ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของหมู่บา้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 30 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

12) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติ  

ระดับดีมาก 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

ระดับดีมาก 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

2. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

*13) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไมต่่ ากวา่ 
100  

ไม่ต่ ากว่า 
100 

ไม่ต่ ากว่า 
100 

กลุ่มงานควบคุมโรค         
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

*14) ร้อยละของเด็กวยัเรียน สูงดีสมส่วน  ร้อยละ 66 ร้อยละ 67 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
15) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

16) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีม่มีผุ 
(cavity free)  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

*17) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี  ไม่เกิน 34     
ต่อพัน 

ไม่เกิน 32     
ต่อพัน 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

18) ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ (HLS) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

19) ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-
19 ปี  

ไม่เกิน         
ร้อยละ 14 

ไม่เกินร้อย
ละ 13.5 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยท างาน 

20) ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ  

ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ

*21) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

**22) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มพีฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึงประสงค์# 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

**23) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์# 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

24) อัตราของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มขึ้น
หรือคงที่ (Healthy Ageing) 

>95.87 >95.87 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

25) รพช. มีหนว่ยบรกิารผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร 

**26) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเร่ืองกิจกรรม
ทางกายของประชาชนไทย# 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
6. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

**27) ร้อยละอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ# 

70 80 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
7. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน
และภัยสขุภาพ 

*28) ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉกุเฉิน
ทางสาธารณสุขของหนว่ยงาน 

ระดับ 5 
ร้อยละ 
100 

ระดับ 5 
ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

8. โครงการควบคุม
โรคติดต่อ 

29) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เขา้ถึงบริการ
ป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์         
เชิงรุก 

ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙4 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

30) ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี  
ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  

≥ 70 ≥ 70 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

31) ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

 32) ร้อยละของอ าเภอที่มีอัตราปว่ยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี และร้อยละ 70 ของ
ต าบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 
๒ เท่าของระยะฟักตวั (๒๘ วัน)  

อ าเภอ       
ร้อยละ 

100 และ
ต าบล      

ร้อยละ 70 

อ าเภอ       
ร้อยละ 

100 และ
ต าบล     

ร้อยละ 70 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

9. โครงการควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

33) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ป ี 

ไม่เกิน 4.6 
ต่อแสน 
ปชก. 

ไม่เกิน 4.6 
ต่อแสน 
ปชก. 

กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

34) อัตราการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนน# ไม่เกิน 
20.9 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

ไม่เกิน 
18.7 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

***35) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน# 

  กลุ่มงานควบคุมโรค         
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

35.๑) อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จาก          
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

<1.95 <1.85 

35.๒) อัตรากลุ่มสงสัยปว่ยโรคความดนัโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

≥40 ≥5๐ 

*36) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วย
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสงู 

DM≥ร้อยละ 
60/HT≥

ร้อยละ 60 

DM≥ร้อยละ 
๗0/HT≥

ร้อยละ ๗0 

กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

37) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมนิคลินิก 
NCD คุณภาพระดับดีเด่น  

ระดับดีเด่น 
(ร้อยละ 

70) 

ระดับดีเด่น 
(ร้อยละ 
100) 

กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

38) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน CKD 
clinic ในโรงพยาบาล  

ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

39) ร้อยละของสตรีอาย ุ30-60 ปี ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก# 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 39.1) ร้อยละของสตรีอาย ุ30-70 ปี ที่ได้รับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม# 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

40) ความชกุของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากร อาย ุ15 ปีขึ้นไป 

ไม่เกิน     
ร้อยละ 15 

ไม่เกิน      
ร้อยละ 15 

กลุ่มงานควบคุมโรค   
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

41) ความชกุของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอาย ุ15 ปี
ขึ้นไป  

ไม่เกิน     
ร้อยละ 18 

ไม่เกิน    
ร้อยละ 18 

กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

**42) ร้อยละของอ าเภอมีการขบัเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง
ร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในระดับส่วนกลาง 
และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เร่ือง# 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

**43) ร้อยละของอ าเภอมีระบบรับแจ้งข่าว        
การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) 
โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application          
สู่หน่วยบรกิาร (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรค
จากการท างาน) # 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 **44) ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดท า
ฐานข้อมูลอาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชวีิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) # 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

10. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
ปลอดภัยดา้นอาหาร 

45) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมีความปลอดภัย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

11. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

*46) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงและ
สถานประกอบการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

47) ร้อยละของสถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด  

90 90 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

48) ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 

ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

49) ระดับความส าเร็จของเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอที่มีความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิ           
ประชาชนได้  

ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม  
12. โครงการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม 

*50) ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

- รพ.ผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
ดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 60 
- รพ.ผ่าน

เกณฑ์ฯ ระดับ
ดีมาก Plus 
อย่างน้อย

จังหวัดละ 2 
แห่ง 

- รพ.ผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ
ดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 
- รพ.ผ่าน

เกณฑ์ฯ ระดับ
ดีมาก Plus 
อย่างน้อย

จังหวัดละ 3 
แห่ง 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

51) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ 
Digital Infectious Control 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

13. โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

*52) จังหวัด/อ าเภอที่มีระบบจัดการปจัจัยเส่ียง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์  

อ าเภอ 
ผ่านเกณฑ์
ระดับดี 

อ าเภอ 
ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
14. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

**53) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่# 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

**54) ร้อยละของประชาชนในอ าเภอทีเ่ป็นที่ตั้ง
ของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว# 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 50 
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

55) ร้อยละของอ าเภอที่มีระดับความส าเร็จในการ
จัดการแก้ไขปญัหาโรคและภยัสุขภาพส าคัญของ
จังหวัด ด้วยกลไก พชอ.และหมอครอบครัว ที่
เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ (โดยเน้น ๔ เร่ือง ประกอบด้วย 
(1) MCH/พัฒนาการและ IQ (2) OV/CCA (3) 
DM/HT/CKD (๔) CVD Risk)  

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

 56) ร้อยละของต าบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณา
การ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (โดยเน้น ๔ เร่ือง 
ประกอบดว้ย (1) MCH/พัฒนาการและ IQ (2) 
OV/CCA (3) DM/HT/CKD (๔) CVD Risk) 

85 90 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

57) ร้อยละ อปท.จัดบรกิารสุขภาพ และสนับสนุน
การด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ์ 

  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

1. อปท.มีการจัดท าประชาคมปัญหาสุขภาพใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของกองทุนทั้งหมดในอ าเภอ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. กองทุนมีการอนุมัตแิผนการใช้เงินกองทุน
ประจ าป ีภายในไตรมาส 2  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

3. กองทุนมีการอนุมัตโิครงการตามแผนการใช้เงิน 
ภายในไตรมาส 2 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

4. ร้อยละ 60 ของกองทุนทั้งหมด มีเงินคงเหลือ
ภายในไตรมาส 2  

น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

5. อปท.โอนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที ่ภายในไตรมาส 2 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

6. กองทุนได้รับการประเมินจากทีมพี่เลีย้งระดับ
อ าเภอไตรมาส  2-3 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุน
หลักประกันสุขภาพ มีการบริหารจัดการ การ
จัดบริการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ ทันต
สุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ได้อย่าง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

มีอัตลักษณ์ ร้อยละ 50 ของกองทุนทั้งหมดใน
อ าเภอ 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุน
หลักประกันสุขภาพ มีการบริหารจัดการ NCD ได้
อย่างมีอัตลักษณ ์ร้อยละ 50 ของกองทนุทั้งหมด
ในอ าเภอ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

9. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่  มีโครงการที่เกีย่วกับการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของพระสงฆ์ ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 1 
กองทุน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

10. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการตาม Care 
plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

11. ผู้สูงอายุได้รับการบันทกึ ADL เมื่อครบ 9 
เดือน ร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

12. ผู้สูงอายุได้รับการบันทกึ ADL มีคะแนนดีขึ้น 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

57.1) ร้อยละ อปท. จัดบริการสุขภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชนตาม
เกณฑ์ (ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

57.2) ร้อยละ อปท. จัดบริการสุขภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชนตาม
เกณฑ์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 57.3) ร้อยละ อปท. จัดบริการสุขภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชนตาม
เกณฑ์ (ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

58) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพ
ช่องปากที่มีคุณภาพและอัตราการใช้บรกิาร
สุขภาพชอ่งปากของประชาชนในพื้นที่รบัผิดชอบ
อ าเภอ  

  กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

58.1) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการ
สุขภาพชอ่งปากที่มีคุณภาพ ครบทั้ง ๒ 
องค์ประกอบ 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 65 

58.2) อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอ 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 38 

ไม่น้อยกวา่   
ร้อยละ 40 

15. โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม.  

**59) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี#  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

**60) จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 
หมอประจ าบ้าน# 

80,000 
คน 

(ทั้งประเทศ) 

รอกระทรวง
ประกาศ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

61) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

62) อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าในการดูแล
สุขภาพครอบครัว  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
16. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

***63) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ #  

  กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 63.1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถ

ควบคุมได้  
≥๔๐ ≥๔๐ 

63.2) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
สามารถควบคุมได้  

≥๕๐ ≥๕๐ 

64) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดนัโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  

≥๘๗.๕ ≥๙๐ กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

**65) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม# 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

17. โครงการพัฒนา
ระบบริการโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  

**66) อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอด
รายใหม่#  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

**67) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลบัเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage) ≥ ร้อยละ82.5 ของค่าคาดประมาณ
จ านวนผู้ปว่ยวัณโรค# 

≥ ร้อยละ
82.5 

≥ ร้อยละ
90 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

18. โครงการป้องกันและ
ควบคุมการด้ือยาต้านจุล
ชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

**68) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) # 

RDU ขั้นที ่2 
80% 

RDU ขั้นที่ 3 
20% 

RDU ขั้นที ่3 
80% 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

**69) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพอยา่งบูรณาการ (AMR) # 

การติดเชือ้ 
AMR ลดลง 
50% จาก 
baseline          
ปี 2560 

การติดเชือ้ 
AMR ลดลง 
50% จาก 
baseline         
ปี 2560 

19. โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย ์

*70) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อย
ละ 10 

ลดลงร้อย
ละ 10 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

*71) อัตราตายทารกแรกเกิด  < 2.5 ต่อ 
1,000 

ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

< 2.5 ต่อ 
1,000 

ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

21. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(Palliative Care) และ
การดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน 

72) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) ตามเกณฑ ์
 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

*73) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

22. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทย 

***74) ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดทีไ่ด้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก # 
 

19.5 19.5 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ        
จิตเวช 

*75) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการ
สุขภาพจิต  

≥ร้อยละ 
65 

≥ร้อยละ 
70 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

*76) อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ  
ตัวชี้วัดยอ่ย : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตวัตายไม่
กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

≤ 6.0 ต่อ
แสน ปชก. 

≤ 6.0 ต่อ
แสน ปชก. 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก (สูตินารีเวช 
ศัลยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรม และ       
ออร์โธปิดกิส์) 

***77) อัตราการเสียชวีิตจากภาวะการติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลชนิด community acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 ในกลุ่มผู้ป่วย [รวม
ผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้าน และไม่นับรวมผู้ป่วย 
palliative (รหัส Z 51.5)] และน้อยกว่าร้อยละ 
48 ในกลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis# 

< ร้อยละ 
24/48 

< ร้อยละ 
24/48 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

*78) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1          
ขึ้น ไป ที่มีแพทย์ออรโ์ธปิดกิส์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
100 

(1 แห่ง) 

ร้อยละ 
100 

(1 แห่ง) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

79) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 
fracture 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

79.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture 
ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture)  

< ร้อยละ 
25 

< ร้อยละ 
20 

79.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture 
ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลงัจากได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)  

>ร้อยละ 50 >ร้อยละ 50 

25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

80) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได้  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

**81) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด# 
 

อัตราตาย ไม่
เกนิรอ้ยละ 9 

การรักษา 
ร้อยละ 50 

อัตราตาย ไม่
เกนิรอ้ยละ 8 

การรักษา 
ร้อยละ 60 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

 82) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ  25 24 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

*83) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการ
รักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

84) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  25.3 25 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

85) อัตราตายจากมะเร็งปอด  19.9 19.6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

*86) ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  

  66 %   66 % กลุ่มงานควบคุมโรค          
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจกัษุวิทยา 

*87) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน           
30 วัน  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

29. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ 

*88) อัตราส่วนของจ านวนผูย้ินยอมบริจาคอวยัวะ
จากผู้ปว่ยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล  

1.0 : 100 1.0 : 100 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

***30. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด# 

*89) ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติด ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการติดตามดแูลต่อเนื่อง 
1 ป ี(Retention Rate 1 year) 

50 55 กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

90) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 month 
remission rate) 

42 44 กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

*91) ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรนุแรง    
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

31. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate 
Care) 

*92) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ใน
จังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง แบบ
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

32. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ one day 
surgery 

*93) ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตดั One 
Day Surgery 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

33. โครงการกัญชาทาง
การแพทย์#  

**94) จ านวนคลินิกการให้บริการกญัชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันและแพทยแ์ผนไทย  

3 แห่ง 
(รพ.มค./
รพ.บรบือ/
รพ.เชียงยืน 

3 แห่ง 
(รพ.มค./
รพ.บรบือ/
รพ.เชียงยืน 

1) กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ และ 2) กลุ่ม
งานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
***34. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ# 

95) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(ทั้งที่ ER และ Admit)  

ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 กลุ่มงานควบคุมโรค    
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

**96) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ 
Admit) ระดับ A, S, M1 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 

กลุ่มงานควบคุมโรค        
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

96.1) อัตราของผู้ปว่ย triage level 1, 2 ที่มี     
ข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. 
ในโรงพยาบาล 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

97) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ 
ECS คุณภาพ  

๑๐๐ ๑๐๐ กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

98) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER 
คุณภาพ  

1 แห่ง 1 แห่ง กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 
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เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

**99) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉิน
ระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

*100) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

>ร้อยละ 
24 

>ร้อยละ 
24 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลมิพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ  
35. โครงการ
พระราชด าร ิโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการพื้นที่เฉพาะ 

***101) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการ
เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี  

จ านวน 70 
ต าบล

(52.63%) 

จ านวน 90 
ต าบล

(67.67%) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
 

101.1 ร้อยละต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี มาตรการส่งเสริมสุขภาพ (มีการ
สร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐานกรมอนามัย) 

3 แห่ง 3 แห่ง กลุ่มงานอนามัน
สิ่งแวดล้อมและ        
อาชีวอนามัย 

102) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  

ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานควบคุมโรค          
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และยาเสพติด 

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
36. โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์# 

***103) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมือง
สมุนไพร  

ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

**104) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์        
แผนไทย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 1) กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก และ 
2) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
37. โครงการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

*105) ร้อยละของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการ
บริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนาก าลังคน
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 ข้ึนไป

ทั้ง 5 
องค์ประกอบ 
ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 ข้ึนไป

ทั้ง 5 
องค์ประกอบ          
ร้อยละ 100 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล    

106) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ 90 
ของ

เป้าหมาย 

ร้อยละ 95 
ของ

เป้าหมาย 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล    

38. โครงการบริหาร
จัดการก าลังด้านสุขภาพ 

107) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มี
บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล    

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
39. โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
และบริหารความเส่ียง 

*108) ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ  90 ร้อยละ  90 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

109) ร้อยละของการจัดซ้ือรว่มของยาเวชภัณฑ์     
ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทนัตกรรม 

ร้อยละ  30 ร้อยละ  30 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

110) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
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***111) ร้อยละของอ าเภอทีอ่อกตรวจสอบ
ภายในครบถว้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด# 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

112) ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการ
ด าเนินการภายในเวลาทีก่ าหนด (๔๕ วนั)  

95 100 กลุ่มงานนิติการ 

40. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 

**113) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด#  

สสจ. รอ้ยละ 
100 

สสอ. รอ้ยละ 
100 

สสจ. รอ้ยละ 
100 

สสอ. รอ้ยละ 
100 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

**114) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3# 

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

1. ร้อยละ 100 ของ โรงพยาบาลทัว่ไป 100% 100% 
2. ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน 90% 90% 
**115) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว# 

85 100 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบรกิาร 

41. โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข # 

**116) จ านวนองค์กรแห่งความสขุที่มคุีณภาพ
มาตรฐาน  

รพท./สสจ. 
อย่างน้อย        
1 แห่ง 

-รพช./สสอ. 
ร้อยละ 10 

รพท./สสจ. 
อย่างน้อย        
2 แห่ง 

-รพช./สสอ. 
ร้อยละ 15 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
   

117) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดชันี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสุขภาพ  
42. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

118) ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของจังหวัด 
น้อยกว่าร้อยละ 40 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

*119) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑคุ์ณภาพ
ข้อมูล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

120) ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียน
และการวินิจฉยัโรคผู้ป่วยนอกมีความถกูต้อง
ครบถ้วน มากกวา่ร้อยละ 80 

มากกว่า 
ร้อยละ 80 

มากกว่า 
ร้อยละ 80 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

121) ระดับความส าเร็จในการพัฒนางาน                
เวชระเบียนผู้ป่วยใน 

ระดับ 5 
ร้อยละ 
100 

ระดับ 5 
ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

43. โครงการพัฒนา
สุขภาพดว้ยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital 
Economy) 

122) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทตุิยภูมิและ
ตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ 
(Health Information Exchange (HIE))  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

123) ร้อยละของประชาชนเขา้ถึงข้อมลูสุขภาพ
ตนเองได้ (Personal Health Record)  

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

44. โครงการ Smart 
Hospital# 

**124) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart 
Hospital  
**124.1) รพ. มีระบบนัดและคิวออนไลน์ 

รพท./รพช.
ทุกแห่ง 

รพท./รพช.
ทุกแห่ง 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

**125) จ านวน รพ. มีระบบรับยาที่ร้านยา  1 แห่ง 1 แห่ง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม 

ปี 2563-2564 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2563-2564  
(V.4 : 12 พฤศจิกายน 2562) 

เกณฑ์เป้าหมาย กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 2563 2564 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
45. โครงการบริหารจัด 
การด้านการเงินการคลัง 

***126) ร้อยละของหนว่ยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน # 

ไม่มีระดับ 7  
ในไตรมาส 4 

ไม่มีระดับ 7 
ในไตรมาส 4 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

126.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ดว้ยเครื่อง
อัตโนมัติในราคาต่อการรายงานผล 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

126.2) ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานศูนย์
จัดเก็บรายได้ในหน่วยบริการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

127) คุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการ  ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
46. โครงการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย ์

128) ร้อยละผลงานวิจยั/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานตา่งๆน าไปใช้ประโยชน ์ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

129) ร้อยละของงบประมาณด้านการวจิัยและ
พัฒนา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

*130) จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยี
สุขภาพหรือพัฒนา ต่อยอดการให้บรกิารด้าน
สุขภาพ  

CUP ละ 5 
เร่ือง 

CUP ละ 5 
เร่ือง 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   

131) จ านวนงานวจิัยสมุนไพร/งานวจิยัการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่น ามาใช้จริง
ทางการแพทย์หรือการตลาด  

อ าเภอละ 5 
เร่ือง 

อ าเภอละ 5 
เร่ือง 

กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  
47. โครงการปรับ
โครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 

*132) ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญเป็นไปตาม
กฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
พ.ศ.2559 (4) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) 
พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิติการ 

132.1) ร้อยละของการบริหารสัญญารบั
ทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาเป็นไปตาม
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

95 
 

100 
 

132.2) ร้อยละของเร่ืองสืบหาหลักทรพัย์ตามค า
พิพากษา ค าสั่ง ได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 

95 100 

 

หมายเหต ุ
1. * หมายถึง ตชว.กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 
2. ** หมายถึง PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 
3. *** หมายถึง PA จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 
4. ตัวเอน หมายถึง ตชว.ท่ีปรับข้อความให้สอดคล้องกับ ตชว.กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 
5. ขีดเส้นใต้ หมายถึง ตชว.ท่ีจังหวัดเพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2563 (28 ต.ค. 2562) 
6. # หมายถึง โครงการ/ตัวช้ีวัด ท่ี นพ.สสจ.มค. ก าหนดเป็น KPI ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (ก าหนดเมื่อ
วันท่ี 28 ต.ค. 2562)  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก โครงการ และจ านวนตัวชี้วัด 
ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก จ านวน

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค        
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย         
(ด้านสุขภาพ) 

5 26 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

5 22 

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2 3 
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการเป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 

2 10 

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 18 32 
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ 

1 6 

8. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

1 2 

9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

1 2 

3. ยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นเลิศ 
(People 
Excellence) 

10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

2 3 

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
เป็นเลิศด้วย           
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 

3 10 

12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 8 
13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1 2 
14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 1 4 
15. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ 

1 1 

รวม 15 แผนงานหลัก 47 132 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแผนงานและตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน โดยให้ก าหนดนิยามตัวชี้วัดและจัดท าแนวทางด าเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 15 
แผนงาน 47 โครงการ 132 ตัวชี้วัด โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายที่เกี่ยวข้องและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัด/แนวทางด าเนินงานของปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด-อ าเภอ–ต าบล โดยท าการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 
2563-2564 และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ปี 2563 ในจ านวน 15 แผนงาน 47 โครงการ 132 ตัวชีว้ัด 
ให้สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด-อ าเภอ–ต าบล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หลังจากนั้นก าหนดให้ทุก 
CUP จดัท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับแผนแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และอยู่ใน
กรอบงบประมาณของ Planfin ปี 2563 พร้อมทั้งให้บูรณาการยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) ด้วย
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ปี 2563 หรืองบประมาณอ่ืนๆ ในระดับ
พ้ืนที่ ให้ตอบสนองปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับต าบลเรียงตามล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกับผู้บริหารหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมก ากับ ดังนี้ (1) รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด จ านวน 6 คน (2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 13 แห่ง (3) สาธารณสุขอ าเภอ 13 อ าเภอ และ    
(4) หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 13 กลุ่มงาน พร้อมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลในหน่วยงาน ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมก ากับ 
(ตามล าดับขั้น) และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลใช้ประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ
รายบุคคลในรอบปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในการประชุม กวป.ทุกเดือน เพ่ือให้การพัฒนางานสาธารณสุขของ
จังหวัดเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดต่อไป 
 

 
 
 



๒๐ 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 
นิยามตัวชี้วัดและ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ           

ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

  แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
(ด้านสุขภาพ)  

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง 

ด้านสุขภาพ 
แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามตัวชี้วัดและ 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
 
2. ค านิยาม  
 การคลอดมาตรฐาน หมายถึง 
    1. มีสถานที่และอุปกรณ์ ที่ได้ตามมาตรฐาน 
   2. มีบุคลากรที่สามารถให้การดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยงต่ํา/ความเสี่ยงสูง 
    3. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์ 
         3.1 การค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record ที่มีการบูรณาการส่วนที่เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานการจําแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เมือ่พบความเสี่ยงต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ดังตัวอย่าง admission record ของกรมการแพทย์ 
        3.2 ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการคลอด/       
แบบประเมิน EFM ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการดูแลภาวะตก
เลือดหลังคลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist guidelines หรือ PPH order set ของกรมการแพทย์ 
        3.3 ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเกณฑ์การ    
ส่งต่อท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑ์การส่งต่อดังกล่าวไว้ใน 
admission record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต้น 
    4.มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน 
    5.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด (รายละเอียดในคู่มือ           
เวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1.ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 100 100 
 
4. วัตถุประสงค์  

- มารดาที่ตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการดูแลตลอดการคลอดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะ
มารดาที่ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลในระหว่างการคลอดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมในสภาวะที่
พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
 
5. แหล่งข้อมูล  

- ทีมประเมินระดับจังหวัด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไปของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไปของรัฐทั้งหมด 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่2. อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 
 
2. ค านิยาม  

การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์      
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆในช่วงระยะเวลาที่กําหนด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 85 90 
 
4. วัตถุประสงค์  

- มารดาที่ตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการดูแลก่อนคลอด ตามาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ(ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์)ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก           

เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์   
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด   
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 3. อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
 
2. ค านิยาม  
 -การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัดจํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

การนัดครั้งที่ 1   เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์
การนัดครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 13 สัปดาห์ < 20 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ < 26 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ < 32 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ >32 สัปดาห ์ 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 85 90 
 
4. วัตถุประสงค์  

- มารดาที่ตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการดูแลก่อนคลอด ตามมาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ  
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพมนี้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก 
 
2. ค านิยาม  

 -หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก หมายถึง หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ
กรดโฟลิก ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก 100 100 
 
4. วัตถุประสงค์  
         - ปูองกันภาวะปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีน ปูองกันความพิการแต่กําเนิด ปูองกันภาวะ
คลอดก่อนกําหนดและน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมในทารกแรก 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในช่วง

เวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่5. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
 
2. ค านิยาม  
 ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ําหนักภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังคลอด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 6 ไม่เกินร้อยละ 5 

 
4. วัตถุประสงค์  
     - ปูองกันทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่6. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 21 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
 
2. ค านิยาม  
 -ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีคะแนน APGAR ที่ 1 นาที 
น้อยกว่าหรือมากกว่า 7 คะแนน 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน ไม่เกิน 22 ต่อ 

พันการเกิดมีชีพ 
ไม่เกิน 21 ต่อ 
พันการเกิดมีชีพ 

 
4. วัตถุประสงค์  
     - ลดภาวะขาดออกซิเจน ในทารกแรกเกิด 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 รายงานการคลอด (ก2), ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนทารกแรกเกิดท่ีมีคะแนน Apgar score ที่ 1 นาที  7  
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  A/B) x 1,000 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 7. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
 
2. ค านิยาม  
 -   การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด (ภายใน 
42 วัน) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตําแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือ
สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ไม่เกิน 15 
 
4. วัตถุประสงค์  

- ลดการตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด (ภายใน 42 วัน)  
 
5. แหล่งข้อมูล  
 รายงานการตายมารดา (ก1), ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: อัตราส่วนมารดาตาย 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห์              

(จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และ
คลอด) ในช่วงเวลาที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวช้ีวัดที ่8. ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดที ่8.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวช้ีวัดที ่8.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

  ตัวช้ีวัดที ่8.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า  
ตัวช้ีวัดที ่8.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีมี่พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 8.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  

TEDA4I 

2. ค านิยาม 
 - ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนา
งานพัฒนาการ โภชนาการเด็กแรกเกิด–5 ปี และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วย                 
เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96, เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง
และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, เด็กอายุ 0-5 ปี ทีม่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97, เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพ่ือกระตุ้นด้วย 
TEDA4I ร้อยละ 100 และ เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
 - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 - เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง       
ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับ
การติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ําแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน       
30 วัน (สมวัยครั้งที่ 2)                                                                                            
 - การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 
30, 42 และ 60 เดือน ด้วยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ณ ช่วงเวลาที่มี
การคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ใน
เขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)  
 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กท่ีต้องแนะนํา
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อ
ทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)               
 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนําให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน 
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
 - เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   

 
ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 97 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและ         
พบสงสัยล่าช้า 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีม่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการ 
ติดตาม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 97 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 97 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 
4. วัตถุประสงค์  
    1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 
    2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
    3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  

- ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้ว
ผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 
ในช่วงเวลาที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และ
ประเมินซ้ําแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 
ในช่วงเวลาที่กําหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่
กําหนด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  ((A+B)/C) x 100 

รายการข้อมูล : 2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ             

ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 

ในช่วงเวลาที่กําหนด 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

รายการข้อมูล : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า  
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทีไ่ด้รับการตรวจ

พัฒนาการและพบสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ต้องได้รับการติดตามกระตุ้น) และพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ส่งต่อทันที) ในช่วงเวลาที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง  ในช่วงเวลาที่กําหนด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

รายการข้อมูล : 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีมี่พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า               

ครั้งแรก ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในช่วงเวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทีไ่ด้รับการตรวจ

พัฒนาการและพบสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ที่ต้องได้รับการติดตามกระตุ้น) ในช่วง
เวลาที่กําหนด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูล : 5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 
รายการข้อมูล 1  A = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าได้รับกระตุ้น TEDA4I ครบเกณฑ ์(2.1+2.2) +  

อยู่ระหว่างการกระตุ้น (2.3) + กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์(2.4)  จากรายงาน HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 2  B = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที1B262 (1.1) + ไม่สมวัยหลังกระตุ้น
1B2x2 (1.2 ) - สมวัยก่อนเข้า Teda4i (1.3)  จากรายงาน HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    1. นางสราญจิต อินศร    ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางนวลปรางค์ ดวงสว่าง    ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    3. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    4. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่8.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TIDA4I 
 
2. ค านิยาม  
      เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 
30, 42, 60 เดือน ที่ประเมินด้วยคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 
30, 42, 60 เดือนที่มาประเมินซ้ํา ด้วยคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 
แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป  
      ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ       
คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ไดร้ับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้ง
กระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น คู่มือ       
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี สาหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไข
พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โปรแกรมการฝึก/กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบําบัด           
นักกายภาพบําบัด  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า คือ เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุที่
ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มา
ประเมินซ้้า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการ
ล่าช้า 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ ด้วย TIDA4I 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
4. วัตถุประสงค์  

1. ทราบถึงสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้ว 

พบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลจากแฟูม SPECIALPP ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 

รวบรวมจากการด้าเนินงานของเครือข่ายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ปี 2562–2565 : จากรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน         
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560–2564) (ใช้ข้อมูลจากแฟูม SPECIALPP 
ประมวลผลใน HDC ยกเว้น กทม.ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รวบรวมจากการดําเนินงานของเครือข่าย
ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ) 
 
6. รายการข้อมูล  

C = จํานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 
      พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
D = จํานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
ตามเกณฑ์เปูาหมายย่อย = (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเอมอร    สุทธิสา          โทร. 094-6259451 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :        น.ส.นวลปรางค์   ดวงสว่าง        โทร. 083-6757213 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี  
 
2. ค านิยาม  
 - เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 - สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูงหรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย       
ชุดใหม ่ป ีพ.ศ.2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
 - สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมี
ค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
 - สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไปและมี
น้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
 - ส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ปีเต็ม 
ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 - 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 
 - มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหาร
หญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน–5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่สําคัญในรูปของยา ได้แก่        
ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสําหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
สําหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ  เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 - ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตําบลที่ม ี
การดําเนินงานดังนี้ 

 1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ ด้านโภชนาการ พัฒนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย 
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท.       
ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

 2) จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานในด้านโภชนาการ พัฒนาการ ทันตสุขภาพ 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองและสภาพปัญหา 

 3) มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดําเนินงานจัดบริการส่งเสริม
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

สุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster: PCC) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
- เด็กชาย (เซนติเมตร) 
- เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

  
- 113 ซม. 
- 112 ซม. 

 
4. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC WCC และศูนย์เด็กเล็ก 
3. เพื่อให้มีการดําเนินงานแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก 

 4. เพ่ือสร้างกระแสและสื่อสารสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก 
 
5. แหล่งข้อมูล  

- ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล:  
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วันที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัด
ส่วนสูง 
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
B2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) × 100 
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 / B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2 / B3) 
4)  ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B4) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    1. นางสราญจิต อินศร    ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่10. ระดับความส าเร็จในการป้องกันหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน 
               10.1 รอ้ยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า150 ไมโครกรัมต่อลิตร 
               10.2 ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2 
mU/L 
 
2. ค านิยาม  
 -ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร หมายถึง          
หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการตรวจปัสสาวะเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก 
ไม่เคยได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน และผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารไอโอดีนน้อยกว่า 
150 ไมโครกรัมต่อลิตร 
 -ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L หมายถึง 
ทารกแรกเกิด อายุ 2 วันขึ้นไปที่คลอดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า
เพ่ือตรวจหาปริมาณ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ผลการตรวจพบว่ามีค่า TSH มากกว่า 
11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ระดับความสําเร็จในการปูองกันหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดขาด 
สารไอโอดีน 

ระดับ 5 ระดับ 5 

รอ้ยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) 
มากกว่า 11.2 mU/L 

ไม่เกินร้อยละ 3 ไม่เกินร้อยละ 3 

 
4. วัตถุประสงค์  
      - ปูองกันและลดภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ระบบรายงาน HDC (ฐานข้อมูล 43 แฟูม) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
 
       6.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรมัต่อลิตร  
  
รายการข้อมูล: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 

ไมโครกรัมต่อลิตร ในช่วงเวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะทั้งหมด

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
 6.2 ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L   
 
รายการข้อมูล: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีค่า TSH > 11.2 mU/L ในช่วงเวลา               

ที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนเด็กแรกเกิดอายุ 2 ขึ้นไปทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      
    1. นางสราญจิต อินศร        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน 
   2. อัตราการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อน 12 สัปดาห์ 
   3. อัตราการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
   4. ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก 
   5. ร้อยละของทารกแรก
เกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม 
   6. อัตราทารกแรกเกิดมี
ภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 
21 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
   7. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 
   8.ระดับความสําเร็จในการ
ปูองกันหญิงตั้งครรภ์และ
ทารกแรกเกิดขาดสาร
ไอโอดีน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ผลักดันการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต/จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 
4.0 โดยใช้กลไก MCH Board และ PCC ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด (พชจ.) และอําเภอ (พชอ.) 
2. ประชุม MCH board ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน 
3. สร้างกระแส/รณรงค์ “จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 “และ
“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบริการด้านอนามัย      
แม่และเด็กตามมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ       
ไร้รอยต่อ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน One province One MCH.B. Team 
6. จัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงเพื่อพบ    
สูตินรีแพทย์ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบการส่งต่อแบบ Fast Tract กรณีภาวะ
ฉุกเฉิน มีการประสานงานผ่านระบบ Teleline /line group/หรือมี
ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ 
8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยบริการทุกระดับจัดระบบเฝูาระวังหญิงช่วง
ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์
และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดทําแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยบริการทุกระดับจัดระบบการคัดกรองความ
เสี่ยงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม และการคลอด
ก่อนกําหนด 
11. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความรู้ ความตระหนักและปรับ 
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมตามหลักอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผน
ครอบครัว และการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

    8.1 รอ้ยละหญิงตั้งครรภ์
มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ
น้อยกว่า150 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร 
    8.2 ร้อยละทารกแรกเกิด
มีระดับฮอร์โมนกระตุ้น
ต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 
11.2 mU/L 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
inter-generation และภาคีเครือข่ายให้สามารถค้นหาการตั้งครรภ์ในระยะ
ตั้งต้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์และส่งเข้าถึงระบบบริการคุณภาพ โดยใช้กลไก 
พชอ. 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถ
ค้นหาการตั้งครรภ์ในระยะต้นและส่งเข้าถึงระบบบริการคุณภาพ  
14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการการทําหัตถการทางสูติกรรมสําหรับ
แพทย์ พยาบาล  
15. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก 
16.ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
17.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเพ่ือปูองกันมารดาตายตามมาตรฐาน 
 PNC (Provincial Network Certification) 
18. กํากับติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 
แฟูมและ surveillance system  
19. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน /ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  
20. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/มหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต โดยใช้กลไก MCH Board และ PCC ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ.) 
2. ประชุม MCH board ระดับอําเภอทุก 1 เดือน 
3. สร้างกระแส/รณรงค์ “จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 “และ
“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบริการด้านอนามัย       
แม่และเด็กตามมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ         
ไร้รอยต่อ  
5. สนับสนุน One province One MCH.B. Team 
6. จัดระบบส่งต่อมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงเพื่อพบสูตินรีแพทย์ 
7. จัดระบบการส่งต่อแบบ Fast Tract กรณีภาวะฉุกเฉิน มีการ
ประสานงานผ่านระบบ Teleline /line group/หรือมีช่องทางติดต่อ
เจ้าหน้าที่ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

8. จัดระบบเฝูาระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อลดการ
ตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดระบบการคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองภาวะ
ดาวน์ซินโดรม และการคลอดก่อนกําหนด 
10. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความตระหนักและปรับ พฤติกรรม
สุขภาพให้เหมาะสมตามหลักอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัว 
และการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
11. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน inter-generation 
และภาคีเครือข่ายให้สามารถค้นหาการตั้งครรภ์ในระยะตั้งต้นการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และส่งเข้าถึงระบบบริการคุณภาพ โดยใช้กลไก พชอ. 
12. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถค้นหาการตั้งครรภ์ในระยะต้น
และส่งเข้าถึงระบบบริการคุณภาพ  
13. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก 
14.ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ 
15.ร่วมพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเพ่ือปูองกันมารดาตายตาม
มาตรฐาน 
 PNC (Provincial Network Certification) 
16. กํากับติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 
แฟูมและ surveillance system  
17. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน /ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  
18. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/มหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต โดยใช้กลไก MCH Board และ PCC ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ.) 
2.สร้างกระแส/รณรงค์ “จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 “และ
“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
3. จัดบริการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพให้ได้มาตรฐานด้านอนามัยแม ่      
และเด็ก  
4. จัดระบบส่งต่อมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงเพื่อพบสูตินรีแพทย์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

5. จัดระบบการส่งต่อแบบ Fast Tract กรณีภาวะฉุกเฉิน มีการประสาน 
งานผ่านระบบ Teleline/line group/หรือมีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ 
6. จัดระบบเฝูาระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อลดการ
ตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองภาวะ            
ดาวน์ซินโดรม และการคลอดก่อนกําหนด 
8. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความตระหนักและปรับ พฤติกรรมสุขภาพ
ให้เหมาะสมตามหลักอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัว และการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
9. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน inter-generation และ
ภาคีเครือข่ายให้สามารถค้นหาการตั้งครรภ์ในระยะตั้งต้นการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และส่งเข้าถึงระบบบริการคุณภาพ โดยใช้กลไก พชต. 
10. สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถค้นหา
การตั้งครรภ์ในระยะต้นและส่งเข้าถึงระบบบริการตามคุณภาพ  
12. นําเข้าข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 แฟูมให้ถูกต้องตามเวลาที่กําหนด 
13. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่11. รอ้ยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
 
2. ค านิยาม  

- ค่ากลางลานเล่น หมายถึง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชน โดยมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ เด็กปฐมวัย ประชาคมคืนข้อมูลแก่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ให้ชุมชนเห็นความสําคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการกําหนดบทบาท               
ความรับผิดชอบ เกิดการระดมทรัพยากรในชุมชนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ เช่น งบประมาณจาก
โครงการพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาทต่อหมู่บ้าน และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น รวมทั้งที่ไม่ใช้งบประมาณ เช่น การบริจาคสิ่งของ การลงแรง เป็นต้น มีการกําหนดมาตรการทาง
สังคมที่สําคัญ เช่น การตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินพัฒนาการตลอดจนการให้
ความรู้เรื่องสุขภาพแม่และเด็กที่ลานเล่น โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการชี้นําประเด็น
ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เรื่องพัฒนาการเด็กและเด็กติดเกม โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ตลอดจนคืนข้อมูล            
ในที่ประชุมเวทีต่างๆ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องให้มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านแม่และเด็ก โดยเฉพาะมีองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 

 
4. วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน 
    2. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 
    3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
    1. หมู่บ้าน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนหมู่บ้านที่มีลานเล่น ในช่วงเวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   1. นางสราญจิต อินศร   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่12. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติระดับดีมากมากกว่า 
ร้อยละ 10 
 
2. ค านิยาม  
 - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง ๖ ปีหรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ชื่อ
หลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได้แก่ 
  ๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล 
  ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
  3. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล 
  4. กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
  ๖. หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรยีนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย  

 - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
  มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้/๒๖ ข้อ 
  มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 
  มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
   - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ 
   - ๓ ข ๓ ปีถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จํานวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ 
 การประเมิน จะพิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย ๔ ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (๐) ผ่านขั้นต้น (๑) 
ดี (๒) และดีมาก (๓) นําคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วนํามารวมกัน ๓ ด้าน เฉลี่ยเป็น
คะแนนรวม และนับจํานวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง 
การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

ระดับคุณภาพ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ
ระดับดีมาก 

มากกว่า 
ร้อยละ 10 

มากกว่า 
ร้อยละ 10 

 
4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการและ               
การเรียนรู้ตามช่วงวัย มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
และ มีคุณภาพท้ังในเรื่องการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และ                      
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และคุณภาพของเด็กปฐมวัย  

3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนา               
เด็กปฐมวัย 
 
5. แหล่งข้อมูล   ทีมประเมินมาตรฐานฯ ระดับจังหวัด อําเภอ 
 
6. รายการข้อมูล 
 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ ระดับดีมาก ในช่วงเวลาที่กําหนด  
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นางสราญจิต อินศร   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 2. นางสาวยศสยา อ่อนคํา  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
        3. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี           ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 1 :                
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ 1 :              
โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพ คนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด : 
   8. ความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   9. ร้อยละของเด็ก อายุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
   11. รอ้ยละของลานเล่นใน
หมู่บ้าน  
   12. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติระดับ       
ดีมาก  มากกว่าร้อยละ 10 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1.ขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/มหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต/ตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย และจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 โดยใช้
กลไก MCH Board และ PCC ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และคณะกรรมการ พชจ./พชอ.  
2. ประชุม MCH board ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน, CPM จังหวัด/       
อําเภอ 3 ครั้ง 
3. สร้างกระแส/รณรงค์ มหัศจรรย์  1000 วันแรกของชีวิต/ จังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
4. ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบริการคลินิก WCC คุณภาพ           
มีโรงเรียนพ่อแม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กดูแลสุขภาพตนเองและ
การเลี้ยงดูเด็กด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือ DSPM 
6. สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ สถานประกอบการ 
และขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ปี 2560 ในทุกระดับ เพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือนและกินต่อเนื่อง ควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปี
หรือมากกว่า  
7. จัดทําหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ปูุย่าตายายพัฒนาเด็กปฐมวัย/เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้ชุมชนมีแนวปฏิบัติการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในชุมชน 
8. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ผ่าน best 
practice เช่น ลานเล่นในชุมชนและการส่งเสริมพัฒนาการตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- 9. สนับสนุนให้สถานบริการบริการสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่าย 
มีระบบคัดกรองเฝูาระวังกระตุ้นและแก้ไขพัฒนาการเด็ก 
10. จัดทําแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30และ 42 
เดือน 
11. จัดทําแนวทางการดูแล/ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า 
12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

13. พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและความรอบรู้ด้านสุขภาพ         
ด้านอนามัยแม่และเด็กแก่ประชาชน ใน setting ต่างๆ เช่น ในชุมชน  
ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 
14. ประเมินรับรองมาตรฐาน คลินิก WCC คุณภาพในโรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ/ตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย 
15. ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ สุ่มตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
16. กํากับติดตามการนําเข้าข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 แฟูม 
17. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน /สรุปผล/ วิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวทางการแก้ไข 

 แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. กําหนดให้การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/มหัศจรรย์ 1,000 แรกของ
ชีวิต/จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 เป็นนโยบายสําคัญของ
จังหวัดและอําเภอ โดยมีคณะกรรมการ พชอ.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
2. ประชุม MCH board ระดับอําเภอ 
3. สร้างกระแส/รณรงค์ มหัศจรรย์  1000 วันแรกของชีวิต/จังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
4. จัดบริการ WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานในคลินิก WCC 
คุณภาพ  จัดให้บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจัดให้มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
5. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กดูแลสุขภาพตนเองและ
การเลี้ยงดูเด็กด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือ DSPM 
6. ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็กปี 2560 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เน้น
การดําเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และกินต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกว่า   
7. ดําเนินงานตามแนวทางตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน    
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 ใน
ระดับอําเภอ/ตําบล โดยใช้กลไก MCH Board และ PCC และ
คณะกรรมการ พชอ. 
8. จัดอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติอาหารเด็ก อายุ 6 เดือน–5 ปี แก่พ่อแม่/
ผู้ดูแลเด็กพร้อมญาติ ตามแนวทางตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี      
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

9. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ปูุย่าตายายพัฒนาเด็กปฐมวัย/
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในชุมชน และเน้นกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า /ไข่ โดด 
นม นอน สอนเด็กแปรงฟัน 
10. ส่งเสริมให้เกิดลานเล่นในชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เกิดนวตกรรมในชุมชน 
11. ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน และแนวทางการดูแล/ส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า/ล่าช้า 
12. พัฒนาศักยภาพ พ่อแม่/ปูุย่าตายาย/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/อสม.เรื่องพัฒนาการเด็ก/โภชนาการ/สุขภาพช่องปาก/        
วัคซีน ฯลฯ 
13. พัฒนาศักยภาพแกนนําระดับอําเภอและตําบล (ในWCC/                 
ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) 
14. พัฒนาความรู้ ทักษะให้บุคลากรสาธารณสุข 
15. พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและความรอบรู้ด้านสุขภาพ       
ด้านอนามัยแม่และเด็กแก่ประชาชน ใน setting ต่างๆ เช่น ในชุมชน  
ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 
16. จัดทํา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ คู่มือต่างที่เกี่ยวข้อง  
17. ส่งเสริมการใช้ Application DSPM และ E-book DSPM  
18. สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคมเพ่ือส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน โดยผ่าน social media  
19. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ best practice อําเภอที่มีความครอบคลุม
การชั่งน้ําหนักวัดความยาว/ส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 80 การดําเนินงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการ
โภชนาการใน ANC/WCC และตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย/จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0   
20. จัดประกวดสุขภาพเด็กดีในวันแม่แห่งชาติ/รณรงค์สัปดาห์นมแม่ 
21. จ่ายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี ทุกราย/จ่ายยาเม็ด
เสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตรถึง 6 เดือน
ทุกราย /จ่ายวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก ให้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ    
20-34 ปี ที่พร้อมจะมีลูก                
22. ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ จังหวัด สุ่มตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
23. กํากับติดตามการนําเข้าข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 แฟูม 
24. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน/สรุปผล/วิเคราะห์สถานการณ์และ 
แนวทางการแก้ไข 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

 แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. กําหนดให้การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/มหัศจรรย์ 1,000 แรกของ
ชีวิต/จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0  เป็นนโยบายสําคัญของ
จังหวัดและอําเภอ โดยมีคณะกรรมการ พชอ.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
2. ประชุม MCH board ระดับอําเภอ 
3. สร้างกระแส/รณรงค์ มหัศจรรย์  1,000 วันแรกของชีวิต/จังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดและ
อําเภอ  
4. จัดบริการ WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานในคลินิก WCC 
คุณภาพ จัดให้บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจัดให้มีการประเมิน
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
5. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กดูแลสุขภาพตนเองและ
การเลี้ยงดูเด็กด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือ DSPM 
6. ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ปี 2560 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เน้น
การดําเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และกินต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกว่า   
7. ดําเนินงานตามแนวทางตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน    
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 ใน
ระดับตําบล โดยใช้กลไก MCH Board และ PCC และคณะกรรมการ 
พชอ. 
8. จัดอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติอาหารเด็ก อายุ 6 เดือน–5 ปี แก่พ่อแม่/
ผู้ดูแลเด็กพร้อมญาติ ตามแนวทางตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
9. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ปูุย่าตายายพัฒนาเด็กปฐมวัย/
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในชุมชน และเน้นกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า /ไข่ โดด 
นม นอน สอนเด็กแปรงฟัน 
10. ส่งเสริมให้เกิดลานเล่นในชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เกิดนวต กรรมในชุมชน 
11. ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ  60 เดือน และแนวทางการดูแล/ส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า/ล่าช้า 
12. พัฒนาศักยภาพ พ่อแม่/ปูุย่าตายาย/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/อสม. เรื่องพัฒนาการเด็ก/โภชนาการ/สุขภาพช่องปาก/      
วัคซีน ฯลฯ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

13. พัฒนาศักยภาพแกนนําระดับอําเภอและตําบล (ใน WCC/               
ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) 
14. พัฒนาความรู้ ทักษะให้บุคลากรสาธารณสุข 
15. พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและความรอบรู้ด้านสุขภาพ       
ด้านอนามัยแม่และเด็กแก่ประชาชน ใน setting ต่างๆ เช่น ในชุมชน  
ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 
16. จัดทํา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ คู่มือต่างที่เกี่ยวข้อง  
17. ส่งเสริมการใช้ Application DSPM และ E-book DSPM  
18. สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคมเพ่ือส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน โดยผ่าน social media  
19. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ best practice อําเภอที่มีความครอบคลุม
การชั่งน้ําหนักวัดความยาว/ส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 80 การดําเนินงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการ
โภชนาการใน ANC/WCC และตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย/จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0   
20. จัดประกวดสุขภาพเด็กดีในวันแม่แห่งชาติ/รณรงค์สัปดาห์นมแม่ 
21. จ่ายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี ทุกราย/จ่ายยาเม็ด
เสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตรถึง 6 เดือน
ทุกราย/จ่ายวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก ให้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ       
20-34 ปี ที่พร้อมจะมีลูก                
22. ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ จังหวัด สุ่มตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
23. นําเข้าข้อมูลในโปรแกรมหลัก 43 แฟูม 
24. สรุปผลการดําเนินงาน/วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข 
 

ร้อยละของสถานพัฒนา     
เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ทีมประเมินระดับจังหวัด/อําเภอ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงาน
สาธารณสุขและนอกหน่อยงานสาธารณสุข 
2. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. นิเทศ ติดตามและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
4. มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

 แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระดับอําเภอ/
ตําบล และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงาน
สาธารณสุขและนอกหน่อยงานสาธารณสุข 
2. ประชุมทีมประเมินระดับอําเภอเพ่ือทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
4. อบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็ก/ผู้ประกอบการอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
พัฒนาการ/การเจริญเติบโต/ช่องปาก/โรคติดต่อ/สิ่งแวดล้อม/อาหาร
ปลอดภัย  
*เน้นให้เด็กทุกคนได้กินไข่อย่างน้อย 1 ฟอง/คน/วัน 
5. ประเมินรับรองและรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้จังหวัด ปีละ 1 ครั้ง 
6. จัดทําสื่อ/แผ่นพับ/คู่มือปฏิบัติงาน/แบบรายงาน/แบบคัดกรอง
สนับสนุนแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
7. ประกวดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติระดับอําเภอ 
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับ
อําเภอ  

 แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระดับอําเภอ/
ตําบล และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงาน
สาธารณสุขและนอกหน่อยงานสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. ร่วมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและส่งรายงานให้อําเภอ 
4. ร่วมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
แก่ผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกระบวนการกิน กอด   
เล่น เล่า 
5. จัดโรงเรียนพ่อแม่ ปูุย่า ตายายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. รณรงค์และประชาสัมพันธ์นมแม่ พัฒนาการเด็ก ฟัน วัคซีน อุบัติเหตุ 
โภชนาการ 
7. สนับสนุน ส่งเสริมภาวะโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
*เน้นให้เด็กทุกคนได้กินไข่อย่างน้อย 1 ฟอง/คน/วัน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

8. กํากับติดตามให้ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทําการส่งเสริม/
กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามคู่มือ DSPM 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
 
1. ตัวชี้วัดที ่13. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
 
2. ค านิยาม  
 เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  
      ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้เหตุผล การคํานวณ 
การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กําเนิด สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอน
ได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจํา การจัดการ
ข้อมูลของสมอง เป็นต้น 
     ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ค่าท่ีแสดงความสามารถของสมองใน
ภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากท่ีสุด โดย
มีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 100 วัดผลปี 64 

 
ระดับสติปัญญาเฉลี่ย 

ไม่ต่ํากว่า 100 
 
4. วัตถุประสงค์  

1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเด็กไทย 

 
5. แหล่งข้อมูล  

ข้อมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2564, 2569, 2574
และ 2579 (สํารวจทุก 5 ปี) 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ปี 2564 : จากการสํารวจระดับสติปัญญาเด็กชั้น ป.1 ทั่วประเทศ  โดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง 
B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สํารวจ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
ตามเกณฑ์เปูาหมาย = (A/B) 

  ระยะเวลาประเมินผล สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางเอมอร    สุทธิสา          โทร. 094-6259451 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :         น.ส.นวลปรางค์   ดวงสว่าง        โทร. 083-6757213 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที ่1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด 13. เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 
100  
 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. ประสานนโยบาย กับ สพป. ทั้ง 3 เขต 
2. ประสานกิจกรรมพัฒนา IQ ร่วมกับ สพป. ทั้ง 3 เขต                                                    
๓. ประสานการจัดบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะประเด็น
การพัฒนา IQ ร่วมกับโรงเรียนโดยผ่าน สพป. ทั้ง 3 เขต 
- การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100  ของ
โรงเรียน 
- การคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม/อารมณ์ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100  
ของโรงเรียน 
- การจัดระบบบริการ ช่วยเหลือ/ติดตาม/ส่งต่อ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 
100  ของโรงเรียน 
๔. วางแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ : 
ครอบครัว/ชุมชน/อปท./โรงเรียน 
๕. ประสานการพัฒนา สมรรถนะแพทย์/เภสัชกร เรื่องการวินิจฉัยและ 
การดูเด็กกลุ่มเสี่ยง และกําหนดแนวทางการส่งต่อ/วินิจฉัย ผ่านโครงการ
โรงพยาบาลจิตแพทย์พ่ีเลี้ยง พร้อมกําหนดแม่เครือข่าย (Node) และ       
ลูกข่าย เพื่อการส่งต่อ/วินิจฉัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา IQ เด็กวัยเรียนของ
อําเภอ 
2. ประสานการจัดบริการจัดบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา IQ  ร่วมกับโรงเรียนตามแนวทาง ดังนี้ 
   - การคัดกรอง 
   - การช่วยเหลือเบื้องต้น 
   - การส่งต่อ 
   - การติดตามดูแลต่อเนื่อง 
๓. ประสานข้อมูลการคัดกรองเด็กวัยเรียนกับโรงเรียน  
     ๓.๑ การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน/คัดกรอง
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
       - แบบสังเกตพฤติกรรม ของ สพฐ. 
       - KUS-SI Rating Scales (พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็น
ผู้ดําเนินการ) 
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และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
      - SNAP-IV (พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ดําเนินการ) 
      - แบบคัดกรองเด็กพิเศษของ สพฐ. 
     ๓.๒. การคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม/อารมณ์ โดยใช้แบบประเมิน/
คัดกรองแบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
    - แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ)  
    - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-12ปี (แบบประเมิน 
EQ ฉบับย่อ) 
๔. จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการพัฒนา IQ ประกอบด้วย แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล (พยาบาลสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) ฯลฯ 
๕. สรุปผลการดําเนินงานและทบทวนระบบการพัฒนา  IQ  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป 

 แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
1. ประสานข้อมูลการคัดกรองเด็กวัยเรียนกับโรงเรียน  
   1.1 การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน/คัดกรอง
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
    - แบบสังเกตพฤติกรรม ของ สพฐ. 
     - KUS-SI Rating Scales (ส่งต่อให้ พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
เป็นผู้ดําเนินการ) 
     - SNAP-IV (ส่งต่อให้ พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็น
ผู้ดําเนินการ) 
      - แบบคัดกรองเด็กพิเศษของ สพฐ. 
   1.๒. การคัดกรองปัญหา ด้านพฤติกรรม/อารมณ์ โดยใช้แบบประเมิน/
คัดกรองแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
    - แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ)  
    - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-12ปี (แบบประเมิน 
EQ ฉบับย่อ) 
๒. ส่งต่อข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงเพ่ือการช่วยเหลือเบื้องต้นและติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 
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และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
1. ตัวชี้วัดที ่14. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
                18. ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 
 
2. ค านิยาม  
 เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม–14 
ปี 11 เดือน 29 วัน)  
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  
 ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าตํ่ากว่า–2 S.D. แสดงว่า
เด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปุวยบ่อยๆ  
 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดง
เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
 ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าตํ่ากว่า–2 S.D. 
แสดงว่าเด็กมีน้ําหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน  
 สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต        
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
 สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมนี้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต           
กรมอนามยั ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  
 เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ําหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  
 ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12       
ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
 การพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดระบบการบริหารให้   
ทุกคน ในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียน ทําให้นักเรียนรู้จัก ค้นหาข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและบอกต่อสื่อสารผู้อ่ืนได้  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะของนักเรียนในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ 
ทบทวนซักถาม จนเกิดการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และสามารถสื่อสารบอกต่อให้กับผู้อ่ืนได้ในระดับดีมาก โดยครอบคลุมประเด็นการบริโภคอาหาร 
ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาข้อมูลสุขภาพจากแหล่งข้อมูล
ใด ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพท่ีได้รับ  
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 2. ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ระบุ เปรียบเทียบ หรือแปล
ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลสุขภาพที่ได้รับไปใช้ 
 3. การทบทวน ซักถาม หมายถึง หมายถึงความสามารถในการตั้งคําถาม โต้ตอบ อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพได้ 
 4. การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้เป็น
ทางเลือกท่ีจะลงมือปฏิบัติเพื่อสุขภาพของตนเอง 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 72  73 
ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 10 15 
 
4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
 
5. แหล่งข้อมูล : 1. ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ข้อมูลจากแฟูม Nutrition (ไม่รวมเด็กปุวยที่มารับบริการ)   
  2. ระบบรายงานออนไลน์ (รอกระทรวงพัฒนาระบบ) 
 
6. รายการข้อมูล  

1 เด็กวัยเรียน (๖-๑๔ ปี) มีภาวะผอม 
                          จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม                  X ๑๐๐                                                                          

จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
2. เด็กนักเรียน (๖-๑๔ ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

                    จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน         X ๑๐๐                      
จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 

๓. เด็กวัยเรียน (๖-๑๔ ปี) มีภาวะเตี้ย 
                           จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย                  X ๑๐๐                                                                          

จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
๔. เด็กนักเรียน (๖-๑๔ ปี) สูงดีสมส่วน 

                           จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน                  X ๑๐๐                      
จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 

๕. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ ๑2 ปี 
ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง                                                                                           

จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

  
 ระยะเวลาประเมินผล:  
  เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไตรมาส 2 และ 4 (วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดย
จัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
 ภาคเรียนที่ 1 พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
             ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
 ภาคเรียนที่ 2 พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. 
             ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ช่วงไตรมาส 3 และ 4 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน์ จ่ากุญชร   โทร. 09 6937 9097 

E-mail. sirirat.phe@gmail.com

๖. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ ๑2 ปี 
   ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 

จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
๗. ความครอบคลุม 

                      จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน              X ๑๐๐ 
จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 

8. ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 
                จํานวนโรงเรียนที่พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)  X ๑๐๐ 

จํานวนโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก 
กลุ่มวัย 
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที ่14. ร้อยละของ
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
(ร้อยละ 72 ขึ้นไป) 
ตัวช้ีวัดที ่18. ร้อยละของ
โรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 
(ร้อยละ 10) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
  1. คําสั่งคณะกรรมการวัยเรียนระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และทะเบียนผู้รับผิดชอบงาน
ให้เป็นปัจจุบัน ขับเคลื่อน งานส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
ในพ้ืนที่  
  2. กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล ประเมินและนําเข้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยมีการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานติดตาม ควบคุม กํากับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดใน Template ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้             
   - ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2563) 
     พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสงู และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.         

 - ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) 
  พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. 

ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
    3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ เพ่ือส่งเสริมและจัดการ
ปัญหาสุขภาพ  เด็กวัยเรียน โดยส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม กํากับและ 
ประเมินผลเป็นรายเดือน 

 - ส่งเสริมการเข้ารับประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรตามที่พ้ืนที่ร้องขอ และขยายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 แห่ง  

 - ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นด้าน
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ ประเมินผลโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 4 แห่ง ขยายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 59 แห่ง 

- ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในภาพร 
- ส่งเสริมให้มีการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนให้ครอบคลุม       

ทุกคน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
- ศึกษาวิจัยการดําเนินงานร้อยละเด็กวัยเรียนได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 

เพ่ือประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 
4. บูรณาการร่วมกับงาน Smart Kids Taksila 4.0 และการดําเนินงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กของจังหวัด การ
ตรวจวัดสายตาโดยทีมของโรงพยาบาลมหาสารคม เป็นต้น  

5. เยี่ยมเสริมพลัง เร่งรัดติดตามการดําเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนทุก
ภาคเรียน และกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ HDC 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. คําสั่งคณะกรรมการวัยเรียนระดับอําเภอ คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอําเภอ และทะเบียนผู้รับผิดชอบงาน
ให้เป็นปัจจุบัน ขับเคลื่อน งานส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
ในพ้ืนที ่ 

2. กํากับติดตามการบันทึกข้อมูล ประเมินและนําเข้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยมีการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานติดตาม ควบคุม กํากับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดใน Template ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้             

   - ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2563) 
     พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสงู และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 

ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.         
 - ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) 
  พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. 

ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
    3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและจัดการ

ปัญหาสุขภาพ  เด็กวัยเรียน โดยส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม กํากับและ
ประเมินผล 

 - ส่งเสริมการเข้ารับประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรตามที่พ้ืนที่ร้องขอ และประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอําเภอทุก  
3 ปี 

 - พัฒนาให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นด้านโภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย และทันตสุขภาพ ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมจํานวน 59 แห่ง โดย
ใช้แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน



67 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

โรงเรียนและชุมชน แบบองค์รวมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 

- ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม   
- จัดหายาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนให้ครอบคลุมทุกคน 
- Best practice ในอําเภอ เกี่ยวกับการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ          

เด็กวัยเรียน  
4. บูรณาการร่วมกับงาน Smart Kids Taksila 4.0 และการดําเนินงาน

ของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในอําเภอ 
กิจกรรมวันดื่มนมโลก การตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียน เป็นต้น 

5. เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. เร่งรัดติดตามการดําเนินงานตรวจสุขภาพ
นักเรียนทุกภาคเรียน การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ HDC 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. คําสั่งคณะกรรมการวัยเรียนระดับตําบล คณะกรรมการดําเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล และทะเบียนผู้รับผิดชอบงานของ      
รพ.สต. และโรงเรียนในพ้ืนที่ ให้เป็นปัจจุบัน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและ
จัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่  

2. บันทึกข้อมูล ประเมินและนําเข้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา โดยมี
การ จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ติดตาม ควบคุม กํากับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายงานข้อมูล
สถานการณ์ ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดใน Template ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้             

   - ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2563) 
     พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสงู และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 

ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.         
   - ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) 
  พ้ืนที่ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. 

ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
    3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและจัดการ

ปัญหาสุขภาพ  เด็กวัยเรียน โดยส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ         
เด็กวัยเรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม กํากับ
และประเมินผล 

 - ส่งเสริมการเข้ารับประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรตามที่พ้ืนที่ร้องขอ และดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกโรงเรียน
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

ในพ้ืนที่ 
 - พัฒนาให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นด้านโภชนาการ กิจกรรม

ทางกาย และทันตสุขภาพ ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือองค์ความรู้ด้านสุขภาพเป็น
แนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน แบบองค์รวมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมี
บุคลากรสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 

- ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม   
- จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนให้ครอบคลุมทุกคน และมี

มาตรการ/แนวทางในการตรวจติดตามการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ของนักเรียน 

- Best practice ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ        
เด็กวัยเรียน  

4. บูรณาการร่วมกับงาน Smart Kids Taksila 4.0 และการดําเนินงาน
ของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตําบล 
กิจกรรมวันดื่มนมโลก การตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียน เป็นต้น 

5. เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน เร่งรัดติดตามการดําเนินงานตรวจสุขภาพ
นักเรียนทุกภาคเรียน การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ HDC 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
 
2. ค านิยาม  
  เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  
 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น โดย
รู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มีน้้าใจ รู้จักให้ รู้จัก
แบ่งปัน รู้ว่าท้าผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความส้าเร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ 
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมท้าให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความ
สนุกสนานร่าเริง 

ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กมีความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ  
6-11 ปี (ฉบับย่อ) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

 
4. วัตถุประสงค์  

1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณเ์ด็กไทย 
 

5. แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลจากผลการประเมินตาม “แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) 

สําหรับครู” 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ใน 1 อําเภอ เป็นตัวแทนการประเมินครั้งนี้   
โดยผลการประเมินได้จากการประเมินตาม  “แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี       
(ฉบับย่อ) สําหรับครู” 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
A =  จํานวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า 
B =  จํานวนเด็กนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ปี 2562   

(โรงเรียนประถมศึกษา 1  แห่งใน 1 อําเภอ ที่เป็นพ้ืนที่เดียวกับการประเมินโรงเรียนเพชร เป็นตัวแทน
ประเมินครั้งนี้ โดยผลการประเมินได้จาก “แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี        
(ฉบับย่อ) สําหรับครู”) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางเอมอร    สุทธิสา          โทร. 094-6259451 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :         น.ส.นวลปรางค์   ดวงสว่าง        โทร. 083-6757213 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 1 :  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการ 2 :  พัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
ตัวช้ีวัด 15. ร้อยละของ
เด็กไทยมีความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์
ปกติข้ึนไป  
 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. ประสานนโยบาย กับ สพป. ทั้ง 3 เขต 
2. ประสานกิจกรรมพัฒนา EQ ร่วมกับ สพป. ทั้ง 3 เขต                                                    
๓. ประสานการจัดบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะประเด็น
การพัฒนา EQ ร่วมกับโรงเรียนโดยผ่าน สพป. ทั้ง 3 เขต 
   - การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 100  ของ
โรงเรียน 
   - การคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม/อารมณ์ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 
100  ของโรงเรียน 
   - การจัดระบบบริการ ช่วยเหลือ/ติดตาม/ส่งต่อ ให้ครอบคลุม ร้อยละ 
100  ของโรงเรียน 
๔. วางแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ: 
ครอบครัว/ชุมชน/อปท./โรงเรียน 
๕. ประสานการพัฒนา สมรรถนะแพทย์/เภสัชกร เรื่องการวินิจฉัยและ 
การดูเด็กกลุ่มเสี่ยง และกําหนดแนวทางการส่งต่อ/วินิจฉัย ผ่านโครงการ
โรงพยาบาลจิตแพทย์พ่ีเลี้ยง พร้อมกําหนดแม่เครือข่าย (Node) และ    
ลูกข่าย เพื่อการส่งต่อ/วินิจฉัย  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา EQ เด็กวัยเรียนของ
อําเภอ 
2. ประสานการจัดบริการจัดบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา EQ  ร่วมกับโรงเรียนตามแนวทาง ดังนี้ 
   - การคัดกรอง 
   - การช่วยเหลือเบื้องต้น 
   - การส่งต่อ 
   - การติดตามดูแลต่อเนื่อง 
๓. ประสานข้อมูลการคัดกรองเด็กวัยเรียนกับโรงเรียน  
     ๓.๑ การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน/คัดกรอง
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
      - แบบสังเกตพฤติกรรม ของ สพฐ. 
      - KUS-SI Rating Scales (พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็น
ผู้ดําเนินการ) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
      - SNAP-IV (พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ดําเนินการ) 
      - แบบคัดกรองเด็กพิเศษของ สพฐ. 
     ๓.๒. การคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม/ อารมณ์ โดยใช้แบบประเมิน/
คัดกรองแบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
      - แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ)  
      - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-12ปี (แบบประเมิน 
EQ ฉบับย่อ) 
๔. จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการพัฒนา EQ ประกอบด้วย แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล (พยาบาลสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) ฯลฯ 
๕. สรุปผลการดําเนินงานและทบทวนระบบการพัฒนา  EQ  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป 

 แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
1. ประสานข้อมูลการคัดกรองเด็กวัยเรียนกับโรงเรียน  
   1.1 การคัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน/คัดกรอง
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 
      - แบบสังเกตพฤติกรรม ของ สพฐ. 
      - KUS-SI Rating Scales (ส่งต่อให้ พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
เป็นผู้ดําเนินการ) 
      - SNAP-IV (ส่งต่อให้ พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เป็น
ผู้ดําเนินการ) 
      - แบบคัดกรองเด็กพิเศษของ สพฐ. 
   1.๒. การคัดกรองปัญหา ด้านพฤติกรรม/อารมณ์ โดยใช้แบบประเมิน/
คัดกรองแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
      - แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ)  
      - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-12ปี (แบบประเมิน 
EQ ฉบับย่อ) 
๒. ส่งต่อข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงเพ่ือการช่วยเหลือเบื้องต้นและติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   
 
2. ค านิยาม  
      กลุ่มอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ 1 ม.ค. และอาศัย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดมหาสารคาม   
      ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความ
จําเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ  12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12ปี 
 
5. แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูล 43 แฟูม (HDC)  
 
6. รายการข้อมูล  

A = จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) ณ วันมารับบริการและอาศัยในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  

B = จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันที่ถูกถอนและอาศัยในพื้นท่ี
รับผิดชอบ  

C = จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีทั้งหมดท่ีมารับบริการตรวจช่องปาก และอาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A+B)/C*100   
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นางเพชรรัตน์  บุตะกะ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks  
แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต(ด้านสุขภาพ) 
ทุกกลุ่มวัย 
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 16. ร้อยละเด็ก
กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดี        
ไม่มีผุ (cavity free)   
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เพ่ือให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  
2. -โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม  ลูกอม ขนมกรุบกรอบ- สนับสนุนการกิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ (เน้นสุก สะอาด)/ อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ/ กินผัก
ผลไม้ /ขนมสีเขียว (ใน1วันไม่กินขนมเกิน2ครั้ง) /กินขนมแล้วแปรงฟันทันที 
3. เน้นการแปรงฟันหลังอาหารทุกม้ือ/(2 2 2) เน้นแปรงหลังอาหารเช้า-
ก่อนนอน/แปรงฟันอย่างน้อย2นาที/หลังแปรงฟันไม่กินอะไร 2 ชั่วโมง// 
ผู้ใหญ่แปรงฟันซ้ําให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง7 ปี  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1.สนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถให้ผู้คน และชุมชนได้ควบคุมปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของเขาเอง 
2.สนับสนุนการพัฒนา หรือผลักดันให้เกิดสิ่งเอ้ืออํานวย เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้คน และชุมชน เช่น นโยบายสาธารณะในศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ข้อกําหนดในโรงเรียน  นโยบายสาธารณะในชุมชน 
กลยุทธ์ 5ประการของกฎบัตรกรุงเทพ (BANGKOK CHARTER, 2005: 
PIRAB) 
1. Partner and build alliance : สร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร      
2. Invest : ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 
3. Regulate and legislate : พัฒนากระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบายสาธารณะ, กฎหมาย  การควบคุม 
4. Advocate : ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ   
5. Build capacity : พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1.เสริมสร้างความสามารถให้ผู้คน และชุมชนได้ควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพของเขาเอง  (build capacity ) เสริมสร้างพลัง (empower) 
2.พัฒนา หรือผลักดันให้เกิดสิ่งเอื้ออํานวย เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้คน และชุมชน เช่น นโยบายสาธารณะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ข้อกําหนดในโรงเรียน  นโยบายสาธารณะในชุมชน (enable ) 
ก่อกระแส (advocate) ประสานไมตรี ไกล่เกลี่ย (mediate+)  
ลดความขัดแย้ง เจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย (mediate-) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
1. ตัวชี้วัดที ่17. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 
2. ค านิยาม     

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 
15-19 ปี ต่อ จํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   

ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน   
 
4. วัตถุประสงค์   

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
5. แหล่งข้อมูล   

ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
    ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทําการเก็บข้อมูล 
    วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15–19 ปี ที่มีในแฟูม Labor 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15–19 ปี (จากแฟูม Labor) ดูข้อมูล

จากจํานวนเด็กเกิด มีชีพ (LBORN)  
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหญิงอายุ 15–19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการ

สํารวจ Type Area=1,3) 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1   (A/A) X 1,000 = อัตราการคลอด HDC 
รายการข้อมูล  
(adjusted)   
 
 
 
 
 

A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียน
ราษฎรปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC 
ปีที่ผ่านมา 
B: อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตราการคลอด ณ 
สิ้นสุดไตรมาส ที่ 4 ของปีงบประมาณ 
          ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1  
          ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 
 

          ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
          ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 
การเฝูาระวังอัตราการคลอด ในหญิงอายุ 15-19 ปี 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 2      AXB = การเฝูาระวังการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted) 
 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2563 

 
วิธีการประเมินผล   ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นางเยาวลักษณ์ บูระวัฒน์   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกิน 34 ไม่เกิน 34 ไม่เกิน 34 ไม่เกิน 34 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
1. ตัวชี้วัดที ่19 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปีลดลง                 
ไม่เกินร้อยละ14 
 
2. ค านิยาม    

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หมายถึง ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการการคลอดท้ังการ
คลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพและการแท้งทุกประเภท  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   

ไม่เกินร้อยละ 14  
 
4. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีการตั้งครรภซ้ําลดลงไม่เกินร้อยละ 14 
            2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
5. แหล่งข้อมูล  ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
    ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจํานวนหญิงอายุ 
น้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพและการแท้งทุกประเภท  
    วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการการคลอดท้ังการ 
คลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพและ การแท้งทุกประเภท ที่มีในแฟูม Labor 
 
6. รายการข้อมูล 
  
รายการข้อมูล: ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี   
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการการคลอดทั้งการคลอด/แท้ง

บุตรจากแฟูม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (คลอด/แท้งบุตร) ในช่วงเวลาที่กําหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง 

BDATE (LABOR) – BIRTH (PERSON) ปัดเศษลงน่อยกว่า 20 ป ี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) 2 

นับเป็นจํานวนผู้มารับบริการ (ตัดความซ้ําซ้อนด้วย CID+BDATE) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการการคลอดทั้งการคลอด/       
แท้งบุตรจากแฟูม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (คลอด/แท้งบุตร) ในช่วงเวลาที่กําหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง 

BDATE (LABOR) – BIRTH (PERSON) ปัดเศษลงน้อยกว่า 20 ป ี
นับเป็นจํานวนผู้มารับบริการ (ตัดความซ้ําซ้อนด้วย CID+BDATE) 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 
ระยะเวลาประเมินผล  : ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ.2563  : ไม่เกินร้อยละ 14 
วิธีการประเมินผล : ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นางเยาวลักษณ์ บูระวัฒน์   ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) 
ทุกกลุ่มวัย 
โครงการ 2 : 
การพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 17 อัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ  
15-19 ปี  ไม่เกิน 34 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน 
ตัวช้ีวัดที ่19  
ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ํา
ของหญิงตั้งครรภ์อายุ          
น้อยกว่า 20 ปี ลดลง       
ไม่เกินร้อยละ 14 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
3. จัดทําแผนงานบูรณาการหน่วยงานคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

4. บูรณาการกับงานแม่และเด็ก ร่วมประชุม MCH board ระดับจังหวัด 
5. จัดทําข้อมูลวัยรุ่นในระดับจังหวัด ได้แก่ สถานการณ์การตั้งครรภ์ การ

ตั้งครรภ์ซ้ํา การเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และได้รับบริการ
คุมกําเนิดของวัยรุ่น  
    6. มีการเยี่ยมเสริมพลัง/เยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Service: YFHS) ฉบับบูรณาการ เพ่ือให้มีการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง (เยี่ยมเสริมพลัง กรณีมีการดําเนินงานครบร้อยละ 100 และเยี่ยม
ประเมิน กรณียังไม่ครบ)  

7. บูรณาการการดําเนินงานกับงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    - งานแม่และเด็กโดยร่วมเป็นคณะกรรมการ MCH board ระดับ

จังหวัด 
   - งานอ่ืนๆได้แก่ งานสุขภาพจิต ยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน งานเอดส์  

    8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบริการด้านสุขภาพ
วัยรุ่น   
     9. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการให้บริการฝังยา          
คุมกําเนิด 
     10. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ได้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของสํานักงานสาธารณสุข หน่วยงาน
คณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สภาเด็กและ
เยาวชน  
     11. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
     12. ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติการเชิงรุกการฝังยาคุมกําเนิดใน
โรงเรียนที่มีกลุ่มเปูาหมายคือวัยรุ่น 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

   13. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มาคลอดทุก
รายได้รับการฝังยาคุมกําเนิดก่อนกลับบ้าน  
   14. กํากับติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบข้อมูล HDC 
   15. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน 
   16. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  
   17. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานและภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่เจ้าหน้าที่ของ รพ. สสอ. รพ.สต. ครู สภาเด็กและ
เยาวชน อปท 

2.จัดทําข้อมูลวัยรุ่นในระดับอําเภอ ได้แก่ สถานการณ์การตั้งครรภ์ การ
ตั้งครรภ์ซ้ํา การเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และได้รับบริการ
คุมกําเนิดของวัยรุ่น 

3. นําข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าในวาระการ
ประชุม พชอ. เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

4. จัดทําแผนงานบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอําเภอ 
    5. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินครบ 3 ปี จัดทําข้อมูลผลสถานการณ์
ย้อนหลัง  3 ปี จัดทําแผนประเมินตนเองและนวัตกรรม 
    6. โรงพยาบาล ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ จัดทําแบบประเมินตนเอง  และขอรับการเยี่ยมประเมิน 
    7. จัดให้มีช่องทางเพ่ือการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้
คําปรึกษาทางโทรศัพท์ สื่อ social media ในรูปแบบต่างๆ  
    8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบริการด้านสุขภาพ
วัยรุ่น 
    9. บูรณาการการดําเนินงานกับงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
      - งานแม่และเด็กโดยร่วมเป็นคณะกรรมการ MCH board ระดับอําเภอ 
      - งานอ่ืนๆ ได้แก ่งานสุขภาพจิต ยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน งานเอดส์   
    10. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อเข้ารับการอบรมฝังยา        
คุมกําเนิด 
    11. ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นในพื้นท่ี เพ่ือ
บูรณาการการดําเนินงาน  
    12. ดําเนินการให้หน่วยงานที่มีกลุ่มเปูาหมายได้แก่วัยรุ่น ได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

   13. ปฏิบัติการเชิงรุกการการฝังยาคุมกําเนิดในโรงเรียนที่มีกลุ่มเปูาหมาย
คือวัยรุ่น 
   14. จัดบริการให้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มาคลอดได้รับการฝังยาคุมกําเนิด
ก่อนกลับบ้าน ทุกราย  
   15. ลงรายงานระบบข้อมูล HDC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
   16. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน 
   17 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในระดับอําเภอ  
   18. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข  
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. ประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินงานเพื่อทราบแนวทางการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 2. จัดทําข้อมูลวัยรุ่นในระดับตําบล ได้แก่ สถานการณ์การตั้งครรภ์ การ
ตั้งครรภ์ซ้ํา การเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และได้รับบริการ
คุมกําเนิดของวัยรุ่น 

 3. นําข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าในวาระการ
ประชุมสภาตําบล. เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 4. จัดทําแผนงานบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตําบล 
     5. จัดให้มีบริการด้านสุขภาพวัยรุ่น มีมุมเพ่ือนใจวัยรุ่น โดยประยุกต์ตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ 
     6. จัดให้มีช่องทางเพ่ือการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้
คําปรึกษาทางโทรศัพท์ สื่อ social media ในรูปแบบต่างๆ  
     7. บูรณาการการดําเนินงานกับงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานสุขภาพจิต  
ยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน งานเอดส์   
     8. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อเข้ารับการอบรมฝังยา         
คุมกําเนิด 
     9. ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่นในพื้นที่ เพ่ือ
บูรณาการการดําเนินงาน  
     10. ดําเนินการให้หน่วยงานที่มีกลุ่มเปูาหมายได้แก่วัยรุ่น ได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
    11. ร่วมกับรพ.ปฏิบัติการเชิงรุกการการฝังยาคุมกําเนิดในโรงเรียนที่มี
กลุ่มเปูาหมายคือวัยรุ่น 
   12. ให้ความรู้ ควบคุม กํากับ ติดตาม ให้หญิงวัยรุ่นในพื้นที่ที่ตั้งครรภ์
ได้รับการฝังยาคุมกําเนิดก่อนกลับบ้านทุกราย  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

   13. ลงรายงานระบบข้อมูล HDC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
   14. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน 
   15. ร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานในระดับอําเภอ  
   16. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไข  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
 
1. ตัวชี้วัดที ่20. ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 
2. ค านิยาม :                   

1. วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน–44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มารับ 
บริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./รพช./รพท. และ รพ.สต.  

2. ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ําหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง       
18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคํานวณจาก น้ําหนัก (กก.)/ส่วนสูง (ตรม.)  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง  
                  1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยทํางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ  
                  2. มีแผนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยทางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

ผู้น าด้านสุขภาพ (Health leader) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและ
สามารถกระตุ้นให้บุคคลอื่นๆในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ด้านการเป็นผู้นําการสร้าง
สุขภาพ 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   ร้อยละ 57         ร้อยละ 58 
 
4. วัตถุประสงค์  
      เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทํางานให้มีสุขภาพดี 
 
5. แหล่งข้อมูล   
      Health  data Center   ( HDC ) 
รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน–44 ปี 11 เดือน 

29 วัน  ที่มีดัชนีมวลกายปกติทั้งหมด 
      รายการข้อมูล 2  B = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน–44 ปี 11 เดือน 

29 วัน  ที่ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสงูทั้งหมด 
     สูตรค านวณตัวชี้วัด    (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นางนิชดา  เทศาพรหม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

                         โทร 061 196  1317      
    e-mail.  : nichada. 2507 @ gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 1 :  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุก 
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ 
โครงการ 3 : โครงการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ทํางาน 
ตัวช้ีวัด 20. รอ้ยละของ 
วัยทํางานอายุ 30-44 ปี  
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
   1.  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ทะเบียนผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด จัดประชุมชี้แจง สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
   2.  มีการวิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา 
   3. ก้ากับติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน ลงข้อมูลระบบ HDC    
   3. ประสานให้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทุกระดับ 
   4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ แนะน้า วิเคราะห์ศึกษา
ปัญหา 
   5. บูรณาการร่วมกับงาน NCD   
   6. เยี่ยมเสริมพลัง เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
   1.  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับอําเภอ ชี้แจง สื่อสาร
นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด รปูแบบการด้าเนินงาน 
   2. ก้ากับติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน การลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล HDC ทุกๆ เดือน 
   3. ประสานให้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดย พชอ.  รพช. รพสต. อปท. 
   4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ แนะน้า วิเคราะห์ศึกษา
ปัญหาร่วมจัดกิจกรรม มีนวัตกรรมอย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง 
   5. บูรณาการร่วมกับงานสุขศึกษา สุขภาพภาคประชาชน ตําบลจัดการ
สุขภาพ NCD   
   6. เยี่ยมเสริมพลัง เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน สรุปประเมินผลการ
ด้าเนินงานเมื่อครบระยะก่อน ๓๐ กันยายนในแต่ละปี รายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งปัจจัยสําคัญ
อ่ืนๆ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. จัดทํา คําสั่งระดับตําบล แผนงาน ทะเบียนการคัดกรองสุขภาพ  
2. มีแนวทางการดําเนินงาน /แผนการขับเคลื่อนงาน 

คัดกรองสถานะสุขภาพ/ประเมินแยกกลุ่มความเสี่ยง/การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
    ๓. บันทึกข้อมูล HDC  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งปัจจัยสําคัญอ่ืนๆ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

    ๔. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยให้ประชาชนออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ฐานะเป็นประชาชนในครอบครัวที่มีความรอบรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
บูรณาการร่วมกับงาน สุขศึกษา สุขภาพภาคประชาชน ต้าบลจัดการสุขภาพ   
NCD   
      ๕. เยี่ยมเสริมพลัง ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  
      6. สรุปผลการด้าเนินงานในแต่ละปี ตลอดจนรายงานปัญหาการ
ด้าเนินการเพ่ือร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้าไปพัฒนาแก้ปัญหากับภาค
เครือข่ายในชุมชน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan ปี 2563 
    ตัวช้ีวัดที่ 22. ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 60) 
 ตัวช้ีวัดที ่23. ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 
2. ค านิยาม  

 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง คือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL 0-4 
คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ ตามแผน การดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
Plan) ทุกสิทธิ์ที่ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 

 ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง มีการดําเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. มีการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุในการวางแผนการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)  
  2. มีการสนับสนุนการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย
อย่างน้อยตําบลละ 1 ชมรม 

  3. มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ท้องถิ่นและชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

  4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุใน
ระดับตําบล 

 หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
  - การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (ADL)  และการประเมิน       

คัดกรองขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยนช์ 
  - ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับตําบล 

และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย(ในภาคผนวก)  
  - มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุใน

ระดับตําบล เช่น ทันตสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดําเนินการโดยแกนนําชมรมผู้สูงอายุ Care Giver อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อพมส.
หรือ อสม. 

 ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรม/โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้การดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือน  

ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ (แบบประเมินในภาคผนวก) 
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  ๑. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันครั้งละ ๓๐ นาท ีหรือมี
กิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที/สัปดาห์ 
  ๒. รับประทานผัก  ผลไม้สด เป็นประจํา 
  ๓. ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว 
  ๔. ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น 
  ๕. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า   
 หมายเหตุ : 

  1. ผ่านการประเมินทั้ง ๕ ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อและ    

ทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนจากขณะพัก ประกอบด้วย การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น       
การทํางานบ้าน การทํางานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันไดและ
กิจกรรมยามว่าง เช่นออกกําลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยานและการท่องเที่ยว (ท่ีมา:แผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573) 

  3. รับประทานผักเป็นประจํา (ผัก 1 ส่วน หมายถึง ผักสุก 1 ทัพพี ผักสด 2 ทัพพี) 
  4. รับประทานผลไม้สด เป็นประจํา (ผลไม้ 1 ส่วน หมายถึง ผลไม้ 6-8 ชิ้นคํา) 
  5. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 
        พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านจิตใจ หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น 
และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (คะแนน 43 คะแนนขึ้นไป) 
        กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขทั้ง 5 ด้าน 
ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัด 
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ประกอบด้วย 

  1. สุขสบาย (Happy Health) กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คล่องแคล่ว 
ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายให้นานที่สุด 

  2. สุขสนุก (Recreation) กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสดชื่น สร้างพลังความมีชีวิตชีวา 
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือลดความซึมเศร้า ความเครียด และความวิตกกังวล 

  3. สุขสง่า (Integrity) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง        
มีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และเกิดมุมมองต่อการใช้ชีวิตในเชิงบวก 

  4. สุขสว่าง (Cognition ) กิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพ่ิมไหวพริบความจํา 
การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล และการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. สุขสงบ (Peacefulness) กิจกรรมการรับรู้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุม 
อารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ และสามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับตนเองได้         
(ตาม Flowchart) 

 ผู้สูงอายุท่ีเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่มีผลการคัด
กรองโรคซึมเศร้า แบบ 2 คําถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต่ 1 คะแนนขึ้นไป) จาก (Health Data Center: 
HDC)  
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      การดูแลทางสังคมจิตใจ หมายถึง การดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์สังคมและ    
จิตวิญญาณ ตามชุดความรู้การดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุปุวยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง ประกอบด้วย 

   1. การสังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม เป็นการสังเกตด้วยความใส่ใจ ถึงสิ่งแวดล้อม ร่างกาย 
อารมณ์และพฤติกรรมของผู้สูงอายุมองให้เห็นสิ่งที่เป็นอันตราย ความเสี่ยง 

   2. การใส่ใจเข้าใจปัญหา การใช้ทักษะการถาม การฟังอย่างใส่ใจ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 
ฟังด้วยใจ หรือการใช้แบบคัดกรองทางสุขภาพจิตเพ่ือให้รับทราบถึงปัญหาและให้การช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสม 

   3. การเสริมสร้างดูแลใจ การให้การช่วยเหลือตามปัญหาที่พบทั้งทางด้านสังคม อารมณ์
และจิตใจของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยการใช้ทักษะการฟังเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ระบาย การพูดคุย 
ให้กําลังใจ การสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่า และการปรับความคิดของผู้สูงอายุ 

   4. การส่งต่อเชื่อมโยง โดยประสานหน่วยงานหรือแหล่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ตามสภาพปัญหาและอาการท่ีพบ (ตาม Flowchart) 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan 80 85 
2.ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

100 100 

3.ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 60 65 
 
4. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการด้าน
สุขภาพที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอตามปัญหาสุขภาพ และ
ชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นให้ผู้มีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์ 

3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยั่งยืน ลดความแออัดใน
สถานพยาบาล เพ่ิมทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพทุกระบบ 

4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/
โรงเรียนผู้สูงอายุและระดับชุมชน 

5. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาวตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 

6. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วยบริการปฐมภูมิ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมี
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคม
แห่งความเอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 

7. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล 
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัคร
ในชุมชน 

 
5. แหล่งข้อมูล  

- ฐานข้อมูลระบบโปรแกรม Long Term Care 
 - รายงานจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 - รายงานจากโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 
 
6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 
รายการข้อมูล 1  A = จํานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 

หมายเหตุ : 
- ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าร่วมโครงการ Long Term 
Care 
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทุกคน 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC 
หมายเหตุ : 
- ปีงบประมาณ 2563 นับเฉพาะผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าร่วมโครงการ Long Term 
Care 
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทุกคน 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
รายการข้อมูล : ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ  
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนตําบลทั้งหมดในอําเภอ 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
รายการข้อมูล : ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
รายการข้อมูล 2  B = จํานวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

หมายเหตุ: จํานวนผู้สูงอายุควรได้รับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลการจัดทํา Care Plan ผู้สูงอายุรายบุคคล 
 - พ้ืนที่จัดทํา Care Plan รายบุคคล ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) หรือระบบ

รายงานที่เกี่ยวข้อง 
 - เสนอ Care Plan ผ่านคณะอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตําบล/

คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคระดับตําบล 
 - พ้ืนที่บันทึกข้อมูลรายงานตามระบบโปรแกรมการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางพิสมัย ศรีทํานา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                           โทร 091 867 4399  e-mail.  : pisamai.sri@gmail.com 

 
   

mailto:pisamai.sri@gmail.com
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4 : พัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัดที่ 21  
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล
ตาม care plan ปี 2563 
ตัวช้ีวัดที ่22 
ร้อยละของประชากรสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ (ร้อยละ 60) 
ตัวช้ีวัดที ่23 
ร้อยละของตําบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 24  
Healthy Ageing (ด้าน
สุขภาพ) (ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80) 
ตัวช้ีวัดที่ 25  
รพช.มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ
อย่างน้อย (ร้อยละ 75) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการ

สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ตําบล LTC โรงเรียน
ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2. ประสานความร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นในการอบรม Care 
Manager/Care Giverให้ครอบคลุมทุกตําบลและอบรมฟ้ืนฟู Care 
Manager/Care Giver   

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 
5. ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุ Health Literacy จงัหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
อําเภอดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมตําบล LTC (ร้อยละ 100) 

1. จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
- จัดทําข้อมูลและแผนการดูแลกลุ่มพึ่งพิงเป็นรายคน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
- ให้บริการฟื้นฟูและกิจกรรมบําบัดผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง

(Daycare) 
2. มีข้อมูลผู้สูงอายุ และวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จํานวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่แยกชาย/หญิง 
จํานวนผู้สูงอายุกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แยกช่วงอายุ 
ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ

ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80ปีขึ้นไป ) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
 - มีฐานข้อมูลโรคกลุ่ม Geriatric syndromes  
 - มีฐานข้อมูลโรคพบบ่อยและสําคัญ(โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ฟัน ตา) 
- มีข้อมูลผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
- มีทําเนียบ Care giver/แฟูมประวัติ Care giver  กําหนดบทบาทหน้าที่  

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
- มีทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงใน

ความรับผิดชอบของ Care giver แต่ละคนในพ้ืนที่ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของ

ผู้สูงอายุ (ADL) 
- รายชื่อ/ที่อยู่ ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
3. ส่งต่อวินิจฉัยรักษา(Flow chart) ตามคู่มือแนวทางการจัดบริการ

สุขภาพ 
- มีระบบการดูแล/บริการสุขภาพ - ระดับปฐมภูมิ- ระดับทุติยภูมิและ 

ระดับตติยภูมิ    
4. อบรม Care giver  
ดําเนินการดังนี้ 
-  คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตามคุณสมบัติของหลักสูตร  

กรมอนามัย 70 ชั่วโมง ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
- จัดอบรม Care giver ตามหลักสูตรกรมอนามัย 70 ชั่วโมง    
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนมีการจัดระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการดังนี้  
-สร้างภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี

ภาวะพ่ึงพิง ที่อยู่ในพ้ืนที่ 
-การคืนข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน  
-สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy 
-ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
7.-นิเทศติดตาม Care Giver 
   -ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง โดย

ทีมหมอครอบครัว(Family Care Team) 
8. ขยายโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อยตําบลละ 1 แห่งโดย

ใช้แนวคิด 3 S และหลักสูตร ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. มีการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุทุกคน 
  1.1 กลุ่ม Geriatric syndromes  
  1.2 โรคพบบ่อยและสําคัญ (โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ฟัน ตา) 
  1.3 ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ 

(ADL) 
  1.4 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 ข้อ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
2. จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
  - จัดทําข้อมูลและแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี

ภาวะพ่ึงพิงเป็นรายคน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยจัดเป็นโรงเรียน

ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อยตําบลละ 1 แห่ง โดยใช้แนวคิด 3 S และ
หลักสูตร ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 

  - ให้บริการฟ้ืนฟูและกิจกรรมบําบัดผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
(Daycare) 

3. มีข้อมูลผู้สูงอายุ และวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จํานวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่แยกชาย/หญิง 
   จํานวนผู้สูงอายุกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แยกช่วงอายุ 
   ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี 

และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80ปีขึ้นไป ) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
 - มีฐานข้อมูลโรคกลุ่ม Geriatric syndromes  
 - มีฐานข้อมูลโรคพบบ่อยและสําคัญ(โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ฟัน ตา) 
 - มีข้อมูลผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 - มีทําเนียบ Care giver/แฟูมประวัติ Care giver กําหนดบทบาทหน้าที่  

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 - มีทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ Care giver แต่ละคน

ในพ้ืนที่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ 

(ADL) 
 - รายชื่อ/ที่อยู่ ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง 
4. ส่งต่อวินิจฉัยรักษา(Flow chart) 
 - มีระบบการดูแล/บริการสุขภาพ - ระดับปฐมภูมิ- ระดับทุติยภูมิและ 

ระดับตติยภูมิ     
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนมีการจัดระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ดําเนินการดังนี้  
 - สร้างภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในพ้ืนที่ เปลี่ยนสถานะจาก

ชมรมผู้สูงอายุให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 - การคืนข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน  
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
- ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง. 
- มีโรงเรียนผู้สูงอายุครบทุกตําบล 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่24. อัตราของผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มขึ้นหรือคงท่ี (Healthy Ageing) 
    ตัวช้ีวัดที่ 25. รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ  
 
2. ค านิยาม  

Healthy Ageing หมายถึง “การเพ่ิมโอกาสของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถท่ีมี
ส่วนร่วมในสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (Swedish institute of public health 
2006: Healthy ageing–a challenge for Europe) ซึ่งประเมินด้วย 4 องค์ประกอบ (Indicators for 
healthy ageing–adebate, Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.) ตามบริบทของสาธารณสุขไทย 
ดังนี้ 

1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้จากการคัดกรอง/ประเมิน (ดําเนินการตามแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น 
      1.1 คัดกรองปัญหาสําคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะทางตา 
      1.2 คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า           
ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน 
      1.3 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรอง ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ระยะยาว 

2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการทํางาน
ของร่างกาย 

3. Diseases and complaints หมายถึง โรคและความเจ็บปุวยที่เป็นปัญหาสําคัญ ในผู้สูงอายุ 
ที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden) 

4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทํากิจวัตร 
ประจําวันพ้ืนฐาน (Activities of daily living: ADL) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
ดําเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์ และองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 

ข้อ องค์ประกอบ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

1  ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ (ดําเนินการ
ครบทุกประเด็นและยอดคัด
กรองสะสม) 

ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และมีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพผู้สงอายุ  

ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90และมีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพผู้สูงอายุ  

2 การบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 
(ประเมินด้วย MMSE หลัง จาก
คัดกรอง AMT แล้วเสี่ยง) 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและเข้า
สู่ระบบการดูแล 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง 
ภาวะสมองเสื่อมและเข้าสู่
ระบบการดูแล 

3 การบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงภาวะหกล้ม 
(ประเมินด้วย Time up and 
go test) 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงภาวะหกล้ม และเข้าสู่
ระบบการดูแล 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง 
ภาวะหกล้ม และเข้าสู่ระบบ
การดูแล 

4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการทํา
กิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน 

เพ่ิมข้ึนหรือคงที่จากปี 2562 เพ่ิมข้ึนหรือคงที่จากปี 2563 

5 มีการดําเนินจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
(ระดับจังหวัด) 

-รพท/รพศ. =1 แห่ง และ 
-รพช. อย่างน้อย ร้อยละ 50 

-รพท/รพศ. =1 แห่ง และ 
-รพช. อย่างน้อย ร้อยละ 75  

 
4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพ่ือมีข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
ระบบ ติดตามได้ แม่นยํา ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ 

3. เพ่ือนําไปสู่ผลที่คาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้ําซ้อนด้านค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต 
 
5. แหล่งข้อมูล  

จากการดําเนินการตามวิธีการจัดเก็บข้อมูล 1-5 โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพท./รพช./ 
รพ.สต. 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
A = ระดับความสําเร็จ/การดําเนินการตามเกณฑ์ 
 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นางพิสมัย ศรีทํานา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โทร 091 867 4399    
                                                               E-mail.  : pisamai.sri@gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 26. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย  
 
2. ค านิยาม  
         HL (Health Literacy) คือ ความรอบรู้สุขภาพ  

   1. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถที่แสดงออกมาของบุคคลในการ
เข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพด้านกายและจิตได้อย่างเหมาะสม 

   2. การเข้าถึงข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูล ความรู้ และ
สถานที่ออกกําลังกาย และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการ สถานที่และกิจกรรมทางกายด้วย
วิธีการใด ๆ เมื่อจําเป็นได้ 

   3. การเข้าใจข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมายของคําศัพท์
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย ตีความจากข้อมูลได้ถูกต้องอธิบายเหตุผลความจําเป็นของกิจกรรมทางกายที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ เข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าจะนํา
ข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างไรและสามารถชี้แจงหรืออภิบายให้คนอ่ืน
เข้าใจได้ 

   4. การประเมินข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายใดและจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง บอก
ได้ว่ากิจกรรมทางกายใดที่ตนเองควรได้รับ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโต้ซักถามเรื่อง
กิจกรรมทางกายกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและคนอ่ืน ๆ ได้ 

   5. การปรับใช้ข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและความรู้ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเพียงพอ สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
กับตนเอง  

   6. ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสาย
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 

   7. ผู้ลงทะเบียน  หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลและดําเนินการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกําลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

   8. บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนครอบครัวในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย               
ออกกําลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

อสม. HL coaching คือ อสม.ผู้ให้คําแนะนําการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ มีทักษะ ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถให้คําแนะนําแก่ประชาชน 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

2563 
  ร้อยละ 30 

2564 
ร้อยละ 60 

จ้านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 66,886 159,247 
 
* อ้างอิงจากข้อมูลในแฟูม Home ของ ฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2562: ( สืบค้นเมื่อตุลาคม 2562) 
 
4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงกิจกรรมทางกายซึ่งผ่านการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ เลือกกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริการข้อมูลและจัดกิจกรรมทางกายให้เอ้ือต่อการเข้าถึงและเข้าใจ
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ และตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้นและเสริมสร้างทักษะแก่ประชากรไทยในการดูแลสุขภาพ        
ของตนเองเชิงรุกด้วยการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลและกิจกรรมทางกาย ที่จําเป็นประเมินความเหมาะสมของ
ข้อมูลและกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับสถานะของตนเอง และร่วมตัดสินใจเลือกรับกิจกรรมทางกายกับ
ผู้จัดกิจกรรม 
 
5. แหล่งข้อมูล  
    จากเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกําลังกายhttps://sites.google.com/view/activefam/report 
 
6. รายการข้อมูล  
    รายการข้อมูล 1   A = จํานวนครอบครัวที่ลงทะเบียนในระบบข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกําลังกาย 
    รายการข้อมูล 2   B = จํานวนครอบครัวในอําเภอทั้งหมด 
    สูตรค านวณตัวชี้วัด      (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นางนิชดา  เทศาพรหม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

                         โทร 061 196  1317     e-mail.  : nichada. 2507 @ gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงาน 1 :  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนไทยทุกกลุ่มวัย 
(ด้านสุขภาพ 
โครงการ 5 :  
โครงการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร 
ตัวช้ีวัด 26 จ้านวน
ครอบครัวไทยมีความ
รอบรู้สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
   1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ทะเบียนผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด 
จัดประชุมชี้แจง สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนรูปแบบการด้าเนินงาน 
   2. ก้ากับติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบ
ฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกก้าลังกาย จากเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกําลังกาย 
https://sites.google.com/view/activefam/report  รอบไตรมาส  3, 6, 9  และ  
12 เดือน    
   3. ประสานให้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน รพช. รพสต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยค้าแนะน้า วิเคราะห์ศึกษาปัญหา
ร่วมจัดกิจกรรมกับบางหน่วยบริการที่ประสบปัญหาไม่สามารถด้าเนินการได้ 
     - ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย 
   5.บูรณาการร่วมกับงานสุขศึกษา สุขภาพภาคประชาชน ตําบลจัดการสุขภาพ  
งาน NCD   
   6. เยี่ยมเสริมพลัง เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
   1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับอําเภอ ครอบครัวอบอุ่น ออก
กําลังกาย จัดประชุมชี้แจง สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการด้าเนินงาน 
   2. ก้ากับติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบ
ฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกก้าลังกาย จากเว็ปไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกําลังกาย 
https://sites.google.com/view/activefam/report  ทุกๆ เดือน 
   3. ประสานให้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน รพช. รพสต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยค้าแนะน้า วิเคราะห์ศึกษาปัญหา
ร่วมจัดกิจกรรมกับบางหน่วยบริการที่ประสบปัญหาไม่สามารถด้าเนินการได้ 
     - ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย 
   5. บูรณาการร่วมกับตําบลจัดการสุขภาพ งาน NCD   
   6. เยี่ยมเสริมพลัง เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน สรุปประเมินผลการด้าเนินงานเมื่อ
ครบระยะก่อน ๓๐ กันยายนในแต่ละปี ตลอดจนรายงานปัญหาการด้าเนินการเพ่ือร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้าไปพัฒนาแก้ปัญหากับภาคเครือข่ายในชุมชน 
 

https://sites.google.com/view/activefam/report
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แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดทํา คําสั่งระดับตําบล “แผนชุมชน และขับเคลื่อนครอบครัวออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ” อย่างต่อเนื่อง จํานวนครอบครัว ชมรม อปท. และสวนสาธารณะรองรับการ
ออกกําลังกาย  มีทะเบียนผู้รับผิดชอบ/ หมู่บ้าน /การคัดกรองพฤติกรรมที่พึงประสงค์                                                                         

2. เชิญชวน เคาะประตูบ้าน “สร้างความรอบรู้การออกกําลังกาย” โดย อสม. HL 
coaching  เคาะประตูบ้าน "สร้างความรอบรู้การออกก้าลังกาย" ด้วยโปรแกรม
เบ็ดเสร็จตั้งแต่คัดกรองสถานะสุขภาพ/ประเมินแยกกลุ่มความเสี่ยง/สร้างความ
ตระหนัก/ตัดสินใจสมัครมีพฤติกรรมออกก้าลังกาย ในสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับ
มอบหมายรับผิดชอบ ด้วยโปรแกรมสร้างความรอบรู้ออกก้าลังกายในเว็บไซท์ ๑๐ ล้าน
ครอบครัว   
    ๓. บันทึกข้อมูล โดยการ ลงทะเบียนสมัคร ในเว็บไซท์ 10 ล้านครอบครัวฯ                                                                    
       ๓.๑ สว่น "ครอบครัว" มีฐานะเป็นประชาชนในครอบครัวที่มีความรอบรู้และ
พฤติกรรมออกก้าลังกายด้วยตัวเองและชวนครอบครัวตัวเองร่วมออกก้าลังกาย                                                
       ๓.๒ แสดงตนเป็น อสม เชิญชวนครอบครัว ชมรม  อปท. สวนสาธารณะ 
     ๔. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยค้าแนะน้า ปัญหาร่วมจัด
กิจกรรมกับบางหน่วยบริการที่ประสบปัญหาไม่สามารถด้าเนินการได้ 
       - ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  เป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
       - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย 
บูรณาการร่วมกับงาน สุขศึกษา สุขภาพภาคประชาชน ต้าบลจัดการสุขภาพ NCD                                                                                                                                                                                                                                                        
      ๕. เยี่ยมเสริมพลัง ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  
      6. สรุปผลการด้าเนินงานในแต่ละปี ตลอดจนรายงานปัญหาการด้าเนินการเพ่ือ
ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้าไปพัฒนาแก้ปัญหากับภาคเครือข่ายในชุมชน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 6 : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ที่มีคุณภาพ 

2. ค านิยาม  
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเปูาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวการณ์นําร่วมกัน 
โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการนําไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุข
ภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
 คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้  

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที ่พ.ศ. 2561 

  2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดทําแผนการ
ดําเนินการและคัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตาม
องค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ ที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่ง
ระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS–PCA 
 อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครองและ
เป็นผู้นําในการทํางานร่วมกับท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแล
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ เป็นเปูาหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จํานวน 13 แห่ง 

3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
ที่มีคุณภาพ 

70 80 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยหลักการพ้ืนที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

5. แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
    A = จํานวนอําเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)ผ่านเกณฑ์ 
        คุณภาพ 
    B = จํานวนอําเภอ 13 แห่ง 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นายสงัด  เชื้อลิ้นฟูา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 นางสาวระพีพร  คําเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
โครงการที่ 6 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ 
ตัวช้ีวัดที ่27. ร้อยละ
อําเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)     
ที่มีคุณภาพ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
    1. ขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้าน
สาธารณสุข) ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามปี 
2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ปี 2563 โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณชีวิต (ด้านสาธารณสุข) ระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
คุณชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
    2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  
    3. ติดตามการดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดทําแผนสําคัญ
ตามบริบทในพ้ืนที่  

4. พัฒนาศักยภาพ PM ระดับจังหวัด/อําเภอ ในการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นและแหล่งงบประมาณต่างๆที่จะสนับสนุนการดําเนินการตาม
ประเด็นดําเนินการ 

5. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงาน และแหล่งงบประมาณ
ในระดับตําบล เพ่ือดําเนินการตามประเด็นที่ พชอ.คัดเลือก ได้แก่ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น กองทุนตําบล กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาวฯ (LTC) งบประมาณตามโครงการพระราชดําริ งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

6. เยี่ยมเสริมพลัง ประเมินผลการดําเนินงาน ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต 
ตามองค์ประกอบ UCCARE  

7. จัดเวที ให้ คณะกรรมการ พชอ. นําเสนอ Best practice  ผลงาน
วิชาการดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมและเสริมพลัง 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.
2561   

2. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนานํามา
คัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างน้อย อําเภอละ 2 ประเด็น 

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับอําเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
4. จัดทําแผนดําเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสําคัญตามบริบทในพ้ืนที่ 

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กําหนดเปูาประสงค์ กิจกรรมการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ)  

5. ดําเนินการตามแผนดําเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสําคัญตามบริบท     
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. ดําเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอแบบ         
บูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

7. รายงานความก้าวหน้า การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยบันทึกผลการดําเนินงานผ่านเว็บไซต์ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (Cockpit พชอ. และ Cockpit Smart Kids 
Taksila 4.0) 

8. พัฒนาศักยภาพ PM ระดับอําเภอ ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนและแหล่งงบประมาณต่างๆที่จะสนับสนุนการดําเนินการตามประเด็น
ดําเนินการ 

9. ประสานให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงาน และแหล่งงบประมาณใน
ระดับตําบล เพ่ือดําเนินการตามประเด็นที่ พชอ.คัดเลือก ได้แก่ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น กองทุนตําบล กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาวฯ (LTC) งบประมาณตามโครงการพระราชดําริ งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

10. ประเมินตนเองการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตาม
เกณฑ์ UCCARE 

11. สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสําคัญตามบริบท
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. มีส่วนร่วมในการประชุม วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนานํามา
คัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2. ดําเนินการ พัฒนา/แก้ไขปัญหา ตามประเด็นหรือแนวทางที่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) กําหนด 

3. การบูรณาการการดําเนินงาน และแหล่งงบประมาณในระดับตําบล 
เพ่ือดําเนินการตามประเด็นที่ พชอ.คัดเลือก ได้แก่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่น กองทุนตําบล กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ 
(LTC) งบประมาณตามโครงการพระราชดําริ งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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การประเมินตามเกณฑ์ DHS-PCA โดยใช้ แนวทาง UC–CARE พิจารณาตามเกณฑ์ 6 ด้าน  
ตาม UC-CARE  แต่ละประเด็น   
 1. การทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ  (Unity District Health Team)   
 2. การวิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการ (Customer Focus)  
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย (Community participation)  
 4. การทํางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการเอง (Appreciation)   
 5. การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) 
 6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จําเป็น (Essential care)   
 
ระดับ ความหมาย 

1 
 

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร 
และตัววัดเปูาหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการดําเนินการเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ
และ/หรือ มีการดําเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซ้ําได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทําได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่
อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ทําทําอย่างมุ่งมั่นหรือไม่
อย่างไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเปูาหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองต่อเปูาหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเปูา แผน ปฏิบัติ วัด 
ปรับ, ความสอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเปูาหมายของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 
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1. Unity Team 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Un
ity

 T
ea

m
 

มีแนวทางที่
จะทํางาน
ร่วมกันและ
ดําเนินงาน 
ตามหน้าที่
ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
-มีแผน
ยุทธศาสตร์/ 
แผนปฏิบัติ
การที่แสดง
ถึงการ
ดําเนินงาน 
DHS 
 

มีการทํางาน 
ร่วมกันเป็นทีม 
ในบาง
ประเด็น 
และ/หรือ 
มีภาคีภาค
ส่วน 
ร่วมด้วย 
-มีคําสั่ง
คณะกรรมการ 
DHS ระดับ
อําเภอที่มีภาคี
ทุกภาคส่วน 
 

cross 
functional 
เป็น team 
ระหว่างฝุาย
คิดวางแผน
และ 
ดําเนินการ
ร่วมกันโดยมี
ภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย
บางส่วน 
-มีการกําหนด
บทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ในทุก 
ภาคส่วน 
-มีการประชุม
คณะกรรมการ 
อย่างน้อย 4 
ครั้ง/ปี 

fully 
integrate 
เป็น
โครงข่าย 
ทีมเดียวกัน 
ทั้งแนวตั้ง
และ 
แนวราบ 
โดยมี 
ภาคีภาค
ส่วน 
ร่วมด้วย 
-มีการนํา
ปัญหา 
อุปสรรคใน
การ 
ดําเนินงาน 
DHS 
มาวางแผน
แก้ไข 
ในที่ประชุม 
-มีการ
ประเมินผล
โครงการ
เพ่ือวางแผน
พัฒนา
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชน ภาคี
ภาคส่วน
ต่างๆ ร่วม
เป็นทีมกับ
เครือข่าย
สุขภาพในทุก
ประเด็น
สุขภาพสําคัญ 
-สามารถ
บูรณาการ
งาน DHS 
ร่วมกับงาน
อ่ืน 
หรือภาคี
เครือข่าย ใน
อําเภอได้  
 

ทีมสุขภาพ 
(Health 
Team)
หมายถึง 
ทีมภายใน
หน่วยงาน
เดยีวกัน 
(ทีมรพ.กับ
รพ.,ทีมรพ.
สต.กับทีม
รพ.สต. ,ทีม
ระหว่าง
หน่วยงาน
(ทีมรพ.กับ
ทีม   รพ.
สต.),ทีม
แนวตั้งและ
ทีมแนวราบ
และ/หรือ 
ทีมข้ามสาย
งาน(ภาคี
ภาคส่วน
ต่างๆ) 
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2. Customer Focus 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.
ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Cu
sto

m
er

 F
oc

us
 

มีช่องทางใน
การ 
รับรู้และ
เข้าใจ 
ความต้องการ
ของ 
ประชาชน 
และ 
ผู้รับบริการ
เป็น 
แบบ 
reactive 
-มีการจําแนก
กลุ่มเปูาหมาย
แต่ละกลุ่มวัย 
-มีแนวทางใน
การจัดการ
แก้ไข 
ปัญหาทุก
ช่องทาง 

มีช่องทางใน
การรับรู้และ
เข้าใจความ
ต้องการของ
ประชาชน
และ
ผู้รับบริการที่
หลากหลาย 
อย่างน้อยใน
กลุ่มที่มี
ปัญหาสูง 
-มีช่องทาง
การรับรู้/รับ
ฟัง/เข้าใจ
และเรียนรู้
ความ
ต้องการของ
ประชาชน
และ
ผู้รับบริการที่
หลากหลาย
ในแต่ละกลุ่ม 
 

มีช่องทางการ 
รับรู้และ
เข้าใจ 
ความต้องการ
ของ
ประชาชน
และ
ผู้รับบริการ 
แต่ละกลุ่ม
ครอบคลุม
ประชากรส่วน
ใหญ่ และ
นํามา 
แก้ไข 
ปรับปรุง 
ระบบงาน 
-มีการ
ทบทวน 
เรียนรู้ หา
แนวทางแกไ้ข 
ปัญหาทุก
ช่องทางการ
รับรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึนในแต่
ละกลุ่ม 
-ขยายผลไป
ยังประชากร
กลุ่มอื่น 

มีการเรียนรู ้
และพัฒนา 
ช่องทางการ
รับรู้ความ
ต้องการของ
ประชาชนแต่
ละกลุ่ม ให้
สอดคล้อง 
และ 
มี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
-มีการ
ประเมินความ
พึงพอใจตาม
กลุ่มเปูาหมาย 
-มีการนํา
ปัญหา
อุปสรรคใน
การให้บริการ
ตามกลุ่มมา
วางแผนหา
แนวทางแกไ้ข
ร่วมกัน 

ความต้องการ
ของประชาชน
และ
ผู้รับบริการ 
ถูกนํามาบูรณา
การกับ
ระบบงาน
ต่างๆจนทําให้
ประชาชน
เชื่อมั่น ศรัทธา 
ผูกพันและมี
ส่วนร่วมกับ 
เครือข่าย
บริการ 
ปฐมภูมิ 
-มีแนวทางใน
การจัดการ
แก้ไขพัฒนา
ปรับปรุง 
ปัญหาทุก
ช่องทาง 
-หน่วยงานอื่น
ร่วมช่วยเหลือ
ดูแล
ผู้รับบริการ
ตามกลุ่มด้วย 

ความต้องการ
ของประชาชน
และ
ผู้รับบริการ 
(HealthNeed) 
หมายถึง 
ประเด็นปัญหา
หรือประเด็น
พัฒนาที่
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ
จําเป็นต้อง
ได้รับโดยหมาย
รวมทั้งในส่วน
ของ felt 
need (เช่น 
การรักษา
ฟื้นฟู) และ 
unfelt need 
(เช่น บริการ
ส่งเสริม
ปูองกัน) 
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3. Community Participation 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Co
m

m
un

ity
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

มีแนวทาง 
หรือ 
เร่ิมให้ชุมชน
และ 
ภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วมใน
การ 
ดําเนินงาน 
ด้านสุขภาพ 
-ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมคิด/ 
วางแผนงาน
หรือกิจกรรม
ด้านสุขภาพ 

ดําเนินการให้ 
ชุมชน และ
ภาคีเครือข่าย
ร่วมรับรู้ร่วม
ดําเนินการ
ด้านสุขภาพ
ในงานที่
หลากหลาย
และขยายวง
กว้าง 
เพิ่มข้ึน 
-ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
สุขภาพ  
-มีการ
จัดระบบ
สุขภาพ
ร่วมกัน  เช่น 
งาน NCD 
งานควบคุม
โรค 
-มีผลลัพธ์เปน็
รูปธรรม 
 
 

ชุมชน และ
ภาคี 
เครือข่ายมี
ส่วน 
ร่วมคิดร่วม
ดําเนินการ
ด้านสุขภาพ
อย่างเป็น
ระบบกับเครือ
ข่าบริการปฐม
ภูมิ และมีการ
ขยายวงได้
ค่อนข้าง
ครอบคลุม 
-มีการขยาย
ผลลัพธ์การ
ดําเนินงานไป
ยังชุมชน/
หมู่บ้านอื่น 
 
 

ชุมชน และ
ภาคี 
เครือข่ายร่วม
คิดร่วม
วางแผน 
ร่วม
ดําเนินการ 
ด้านสุขภาพ 
และมีการ
ทบทวน 
เรียนรู้ 
ปรับปรุง 
กระบวนการ 
มีส่วนร่วม 
ให้เหมาะสม 
มากข้ึน 
-ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วม
ทบทวน ร่วม
รับผิดชอบ
และ
ตรวจสอบ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลลัพธ์
ที่ได้และมี
การปรับปรุง 

ชุมชน และ 
ภาคีเครือข่าย 
ร่วมดําเนินการ 
อย่างครบวงจร 
รวมทั้งการ
ประเมินผล 
จนร่วมเป็น
เจ้าของการ
ดําเนินงาน 
เครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
-ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ มีการ
จัดการปัญหา
สุขภาพแบบ
บูรณาการกับ
งานอื่น 
 

ระดับของการ
มีส่วนร่วม : 
ร่วมรับรู้ ร่วม
คิดร่วม
ดําเนินการ 
และร่วม
ประเมินผล 
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4. Appreciation 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณา
การ 

ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Ap
pr

ec
iat

io
n 

มีแนวทาง
หรือ 
วิธีการที่
ชัดเจน 
หรือเริ่ม
ดําเนินการ 
ในการดูแล
พัฒนา และ
สร้างความพงึ
พอใจของ
บุคลากร 
-มีเจ้าหน้าที่
หรือทีมงาน
ทําตามหนา้ที ่
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

มีการขยาย 
การ
ดําเนินการ 
ตามแนว 
ทางหรือ
วิธีการ 
ในการดูแล 
พัฒนา และ
สร้างความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
เพิ่มข้ึนในแต่
ละหน่วยงาน 
หรือในแต่ละ
ระดับ 
-มีการนํา
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจัยที่มีผล
ต่อระบบการ
ทํางานที่ทาํ
ให้ทีมงาน
เครือข่าย
สุขภาพมี
บรรยากาศ
การทํางานที่
ดีมาวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา
ในการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการตาม 
แนวทางหรือ
วิธีการดูแล
พัฒนาและ 
สร้างความพงึ
พอใจและความ
ผูกพัน
(engagement) 
ของบุคลากร 
ให้สอดคล้อง
กับ 
ภารกิจที่จําเป็น 
อย่างเป็นระบบ 
-เจ้าหน้าที่หรือ
ทีมงานพึงพอใจ
ในงานและ
ผลลัพธ์ของงาน
ที่เกิดขึ้น 
 

เครือข่าย
สุขภาพมีการ
เรียนรู้
ทบทวน 
กระบวนการ 
ดูแล พัฒนา 
และสร้าง 
ความผูกพัน 
ของบุคลากร 
ให้สอดคล้อง 
กับบริบท 
-ผู้รับบริการ
เห็นคุณค่า
และชืน่ชม
เจ้าหน้าที่
หรือทีมงาน 
 

สร้าง
วัฒนธรรม 
เครือข่ายให้
บุคลากรมี
ความสุข 
ภูมิใจ 
รับรู้คุณค่า
และ 
เกิดความ
ผูกพัน 
ในงานของ
เครือข่าย
บริการปฐม
ภูม ิ
-เจ้าหน้าที่
หรือทีมงาน 
รู้สึกมีคุณค่า
ในตัวเอง
และงานที่
ทํา 
 

ความผูกพัน 
(engagement) 
หมายถึง การที่
บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ และใน
งานทีไ่ด้รับ
มอบหมายด้วย
ความมุ่งมั่น
เพื่อให้ 
บรรลุพันธกิจ
ขององค์กร 
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5. Resources Sharing and Human Development 

 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Re
so

ur
ce

s S
ha

rin
g 

an
d 

Hu
m

an
 D

ev
el

op
m

en
t 

มีแนวทาง 
หรือ 
เร่ิมวางแผน
การใช้
ทรัพยากร
ร่วมกัน และ
พัฒนา
บุคลากร 
ร่วมกันเพื่อ
สนับสนนุการ
พัฒนาระบบ 
สุขภาพชุมชน 
-มีการสรุป
ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร 
ทั้ง คน เงิน 
สิ่งของ ข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ 
ในส่วนที่มี
และส่วนที่
ขาด 
-มีแผนพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรและ
แผนความ
ต้องการของ
องค์กร 

มีการ
ดําเนินการ 
ร่วมกัน ใน
การ 
ใช้ทรัพยากร 
และพัฒนา 
บุคลากรใน
บางประเด็น
หรือบาง
ระบบ 
-มีปการ
ประชุมเพื่อ
การ Share 
ทรัพยากร
ร่วมกัน 
-มีการแบ่งปนั
ทรัพยากร
ร่วมกัน อย่าง
น้อย 1 ระบบ 
 

มีการจัดการ 
ทรัพยากร 
และ 
พัฒนา
บุคลากร 
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและ
ครอบคลุม
ตามบริบท 
และ 
ความจําเปน็
ของพื้นที่ เพื่อ
สนับสนนุให้
บรรลุตาม
เปูาหมายของ
เครือข่า
สุขภาพ 
-องค์กรมีการ
ใช้และ Share 
ทรัพยากร
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 
และ
ครอบคลุมใน
การจัดบริการ 

มีการทบทวน 
และปรับปรุง 
การจัดการ 
ทรัพยากร
และ 
พัฒนา
บุคลากร 
ให้เหมาะสม 
และม ี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มข้ึน 
-มีการ
ทบทวน 
วิเคราะห์
ระบบการ
จัดบริการ
สุขภาพ 
ผลลัพธท์ี่
เกิดขึ้นตรง
เปูาหมาย
หรือไม่ มี
แนวทาง
ปรับปรุง
อย่างไร 

มีการจัดการ 
ทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึด
เปูาหมายของ
เครือข่าย
สุขภาพ(ไม่มี
กําแพงกั้น)และ
มีการใช้
ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส่งผลให้
เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน 
-แต่ละองค์กร 
มีการ Share 
ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยไม่
มีกําแพงกั้น 
และชุมชนร่วม
สนับสนนุ
ทรัพยากร เช่น 
เงินบริจาค 

Resource 
หมายถึงคน 
เงิน ของ 
ความรู ้
รวมทั้งข้อมูล 
ซึ่งเป็นปัจจัย
นําเข้า 
(input)ของ
การทํางาน 
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6. Essential Care 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Es
se

nt
ial

 C
ar

e 

มีแนวทาง 
หรือ 
เร่ิม
ดําเนินการ
จัดระบบดูแล 
สุขภาพ
พื้นฐาน 
ที่จําเป็นในแต่
ละ 
กลุ่ม ตาม
บริบท 
ของชุมชน 
-มีข้อมูลในแต่
ละกลุ่มวัย 
ตามการ
จัดระบบการ
ดูแลสุขภาพ
พื้นฐาน (กลุ่ม
ปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และ
กลุ่มปุวย) 
-มีการ
วิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 
 
 

มีการ
จัดระบบ 
ดูแลสุขภาพ
ตามบริบท 
และตาม
ความต้องการ
ของ
ผู้รับบริการ 
ประชาชน 
และ 
ชุมชน
บางส่วน 
โดยเฉพาะ
กลุ่ม 
ที่มีปัญหาสงู 
-กลุ่มปกติ 
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มปุวย 
ได้รับการ
จัดบริการ
ดูแลสุขภาพ
ตามมาตรฐาน
และความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
-ลงเยี่ยม 1 
case 

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพ
ตามบริบท
ตามความ
ต้องการ 
ของ
ผู้รับบริการ 
ประชาชนแต่
ละกลุ่มและ
ชุมชนที่
ครอบคลุม
ประชากร 
ส่วนใหญ่ 
-มีการขยาย
ผลการ
แก้ปัญหา
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย ของ
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มปุวยไปยัง
หมู่บ้าน/
ชุมชนอืน่ 

มีการเรียนรู ้
ทบทวนการ
จัดระบบดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิด
การดูแล
สุขภาพที่
เหมาะสม
สอดคล้อง
มากข้ึน 
-การนํา
ปัญหา 
อุปสรรคใน
การจัดบริการ
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย มา
ทบทวน หา
แนวทางแกไ้ข
ร่วมกันเพื่อให้
เกิดการ
พัฒนาและ
การจัดบริการ
สุขภาพที่
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ข้อง
ผู้รับบริการ 

มีการจัดระบบ 
ดูแลสุขภาพ 
อย่างบูรณา
การ 
ร่วมกับ
ประชาชน 
ชุมชนภาคีภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
ส่งผลให้
ประชาชน 
มีสถานะ
สุขภาพด ี
-หน่วยงานอื่น   
มีการ ร่วม
ช่วยเหลือ 
สนับสนนุ เช่น 
วัสดุอุปกรณ์ 
และ/หรือ การ
ร่วมจัดบริการ
ร่วมกัน เช่น 
ทีมเยี่ยมบ้าน 
มี จนท. อบต. 
พัฒนาชุมชน 
ฯลฯ ร่วมด้วย 

Essential 
Care 
หมายถึง 
บริการ 
ด้านสุขภาพที่
จําเป็น
สําหรับ
ประชาชน
โดย
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ชุมชน และ
เป็นไปตาม
ศักยภาพของ 
เครือข่าย
บริการปฐม
ภูม ิ
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 28. ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 

2. ค านิยาม  
 ภัยสุขภาพ หมายถึง สถานการณ์ สภาวการณ์หรือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย หมายรวมถึงเกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล 
 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Public Health Emergency 
Operations Center : PHEOC) หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม
ภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพ่ืออ้านวยการ สั่งการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดขึ้นอย่างสะดวก
รวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท้างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานแล้ว      
ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขด้วย 
 All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้เพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ ส้าหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อม และน้าไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพ  
 Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าส้าหรับการตอบโต้
สถานการณ์โรค หรือภัยสุขภาพท่ีจ้าเพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แผนรับมือ
โรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส แผนการจัดการโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิด
จากน้้าท่วม เป็นต้น 
 Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนเผชิญเหตุที่ถูกจัดท้าในขณะเกิดเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขส้าหรับแต่ละห้วงเวลาปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการปฏิบัติการ ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ และกลวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่น้าไปปฏิบัติ 
 ระบบ Web EOC (Web Emergency Operation Center) หมายถึง ระบบบริหาร 
ทรัพยากรเพ่ือรองรับการสั่งการในภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System: ICS) และเป็น Data Center ส้าหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(PHEOC) 
 EOC Assessment Tool หมายถึง แบบประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 หมวด 74 ตัวชี้วัด 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจาก
โรคและภัยสุขภาพได้ 

5. แหล่งข้อมูล  
 รวบรวมข้อมูลจากผลการดําเนินงานระดับอําเภอและจังหวัด 

6. รายการข้อมูล  
 A : จํานวนอําเภอทีด่้าเนินการครบ 5 ขั้นตอน 
 B : จํานวนอําเภอท้ังหมด 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างระบบ บัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของจังหวัด/อําเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ประเมินความเสี่ยงสําคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Risk Assessment) ที่พบได้ใน
จังหวัด/อําเภอ และจัดทําแผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ (All Hazards Plan : AHP) 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้ากล่อง
ภารกิจหลัก  ครบทุกคน และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับคะแนน (Post Test) ร้อยละ 80       
ตามหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS 100) ด้วยตนเองทางระบบ       
E-learning จากเว็บไซต์กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
  4. ประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการประเมิน
ตนเองโดยใช้แบบประเมิน EOC Assessment Tool 
  5. นําระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) มาใช้จริง
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือกรณีไม่มีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องกําหนดให้
มีการซ้อมแผน ที่เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับจังหวัด/อําเภอ 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
       โทร. 083-417-0860 
 2. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
       โทร. 081-670-7462 
 2. นางสาวภัคนันท์ เรืองช่อ  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
       โทร. 094-283-7103 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 7 : โครงการ
พัฒนาระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  28. ระดับ
ความสําเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงาน 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
    1. ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการ
อบรมหลักสูตร ICS สําหรับผู้บริหาร 
 2. จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ได้แก่ MERT, mini MERT, EMS, MCAT และ SRRT  
 3. จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝูาระวัง 
ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
 4. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสําคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
 5. มีการซ้อมแผนโรคหรือภัย 
 6. ยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Activate EOC) 
กรณีเกิดโรคหรือภัยที่เข้าเกณฑ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 7. จัดทําแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP) ของเหตุการณ์สําคัญ
โดยกําหนดวิธีปฏิบัติพร้อมข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน 

 8. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัด/อําเภอ 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
    1. จัดทําโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับอําเภอให้มีความเหมาะสม 
 2. จัดทีมปฏิบัติการระดับอําเภอในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ได้แก่ MERT, miniMERT, EMS, MCATT และ SRRT  
 3. จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอําเภอเพ่ือเฝูาระวัง 
ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
 4. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสําคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอ 
 5. มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อหรือภัยสุขภาพ 

6. ยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Activate EOC) 
กรณีเกิดโรคหรือภัย ที่เข้าเกณฑ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข. 

7. การอบรมหลักสูตร ICS เบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเว็บ
กรมควบคุมโรค 
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แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
1. ร่วมดําเนินงานกับทีมปฏิบัติการระดับอําเภอในส่วนภารกิจปฏิบัติการ 

(Operation Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน ที ่๓ : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 29. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก 

2.ค านิยาม 
๑. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM ) สาวประเภทสอง (TG)  

กลุ่มพนักงานบริการ (SW) ทั้งหญิงและชาย กลุ่มผู้ใช้ยา เสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)  
๒. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชาการหลัก ได้รับบริการป้องกันโดย กลุ่มประชากร

เป้าหมายได้รับบริการ ทั้ง ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ได้รับข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm 
reduction (ส้าหรับ PWID) 
  ๒) ได้รับถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น (ส้าหรับ MSM ,SW) และอุปกรณ์ฉีดยาที่ปลอดเชื้อ 
(ส้าหรับ PWID) 
  ๓) ได้รับข้อมูลสถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจเอชไอวี, STI และการรักษาด้วยสารทดแมน/
เมธาโดน (ส้าหรับ PWID) 
  ๔) ได้ลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code) 
ทั้งนี้มีรูปแบบการจัด/ให้บริการ ดังนี้   
   ก. การให้บริการป้องกันเชิงรุกสามารถด้าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่    

     (๑) ผู้ให้บริการเชิงรุก (Outreach)   
     (๒) เครือข่ายเพ่ือน 
     (๓) ใช้สื่อสังคมทางอิเลคโทรนิคส์ (social media) 
     (๔) มารับบริการเอง หรือได้รับการนัดหมายจากหน่วยบริการ 

   ข. กรณีท่ีเข้าถึงบริการโดยรูปแบบการใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิคส์นั้นจะไม่รวมบริการใน
ข้อ ๒ ให้หมายถึงเฉพาะ ๓ ข้อ ได้แก่ข้อ ๑) ข้อ ๓) และข้อ ๔) เท่านั้น   
   ค. หน่วยที่จัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ ภาคประชาสังคม 

3. เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ปี ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 
ร้อยละ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๙0 ร้อยละ 92 

ผลการดําเนินงาน 20.05 119.27 265.21  
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของแผนงานยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัด กลุ่มประชากรหลัก ได้รับ

บริการปูองกัน เอชไอวี และ STI เชิงรุกได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 
๒. เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าถึงบริการปูองกัน และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ระบบ

บริการและคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง 

 
5. แหล่งข้อมูล 

๑.ข้อมูลการได้รับบริการป้องกันเชิงรุก จากระบบข้อมูล RTCM Plus จากกองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 
6.รายการข้อมูล  

A = จ้านวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในอ้าเภอ  
  หมายเหตุ : จ านวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในอ าเภอ หมายถึง ผลรวมจ้านวนคนที่
เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน (จ้านวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ใน
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/MSM +สาวประเภทสอง /TG + กลุ่มพนักงานบริการ/SW ทั้งหญิงและชาย 
+ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด /PWID) 

B = จ้านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ที่คาดประมาณในพื้นที่  
หมายเหตุ : จ้านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ให้รวมจ้านวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลักทุก

กลุ่ม 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายกฤษฎ์  โพธิ์ศรี          โทร.  08 6234 6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นางสุภาณ ี นันทะแสน     โทร.  0๖๒ ๖๘๒๒๙๑๖       

              อีเมล์ supaneenun2516@gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 256๓   

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
  

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงาน ที่ ๓ : การ
ปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 29. ร้อยละของ
กลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึง
บริการปูองกันเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เชิงรุก 

 (กลุ่มประชากรหลัก 
หมายถึง กลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย รวมถึง
สาวประเภทสอง
(MSM&TG) กลุ่มพนักงาน
บริการ(SW) กลุ่มผู้ใช้ยา
ด้วยวิธีฉีด(PWID)) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ถอดบทเรียน จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดําเนินงานของอําเภอ
เมือง นําสู่เปูาหมาย 100% ในจังหวัดมหาสารคาม   
2. แจ้งให้รพ.ทุกแห่ง ลงข้อมูลการประมาณการถุงยางอนามัยและสาร      
หล่อลื่น และการรายงานการใช้ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น ในรายงาน 
ตอ. 100 เพื่อรวบรวมส่ง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์           
กรมควบคุมโรค 
3. เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในมาตรฐานการตรวจรักษาปูองกัน
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
4. ประสานเครือข่าย การทํางานในภาพรวมจังหวัด เน้นการทํางานแบบ
บูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
5. ติดตาม ประเมินผล จากรายงาน การรับจ่าย ถุงยางอนามัย และสาร 
หล่อลื่น ( ตอ.100)  
6. สรุปวิเคราะห์ การแพร่กระจายเชื้อ ในกลุ่มประชากรหลัก โดยใช้ 
โปรแกรม สํานักระบาดวิทยา ในการเฝูาระวังโรค 
7. นําข้อมูลที่ได้ประเมินผล มาจัดทําแผนปีงบประมาณ 256๔ ต่อไป 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. เรียนรู้กระบวนการทํางานจากพ้ืนที่ อําเภอเมือง เพ่ือนํามาปรับใช้กับ
พ้ืนที่ตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
๒. ค้นหาแกนนํา (ตัวแม่) ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) &TG 
เพ่ือการขยายผลและการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
๓. สนับสนุน ส่งเสริม ความรู/้วิชาการเก่ียวกับการปูองกันเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงถุงยางอนามัย ในสถาบันการศึกษา/สถาน
ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
4. จัดทําแผน เพ่ือของบประมาณในการดําเนินงานกับ องค์กรท้องถิ่น เพ่ือ
ร่วมทํางานแบบภาคีเครือข่าย 
๕. การทํางานแบบบูรณาการกับงานวัยรุ่น งานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัย
แม่และเด็กและ To be number One งานยาเสพติด การบูรณาการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคม 
6. สรุปผลการดําเนินงานงบ สปสช. 
7. สรุปวิเคราะห์ การแพร่กระจายเชื้อ ในกลุ่มประชากรหลัก โดยใช้ 
โปรแกรม สํานักระบาดวิทยา ในการเฝูาระวังโรค 



121 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

8. นําข้อมูลที่ได้ประเมินผล มาจัดทํา แผนปีงบประมาณ 256๔ ต่อไป 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. รับส่งข้อมูล กลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก (กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย รวมถึงสาวประเภทสอง (MSM&TG) กลุ่มพนักงานบริการ (SW) กลุ่ม
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) 
2. วิเคราะห์ ความเสี่ยง จากกลุ่มประชาการในพื้นที่ 
3. ส่งเสริม ความรู้/วิชาการเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงถุงยาง
อนามัยในสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
4. เป็นหน่วยงาน การเข้าถึง การให้บริการ ถุงยางอนามัย ความรู้ และ      
การส่งต่อไปรับการตรวจโรค วินิจฉัย ในรายที่ขอคําปรึกษา 
5. มีเครือข่ายการทํางาน แบบมีส่วนร่วมทุกองค์กร อบต. โรงเรียน วัด 
ชุมชน และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ  
สิ่งสนับสนุนให้อ าเภอ/ต าบล 
๑. สื่อ/สิ่งพิมพ์/แผ่นพับ จากส่วนกลางและเขต และเว็ปไซต์ส่วนกลางการ
เข้าถึงข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒. ถุงยางอนามัย/สารหล่อลื่น จากสํานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 
๓. ยาปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี  จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สปสช. 
การประเมินผล การบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการผ่านระบบ  RTCM Plus / 
NAP Plus 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน ที่ ๓ : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 30. ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ (๑๕-๒๔ ปี) ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

2. ค านิยาม :  
เด็กและเยาวชนอายุ ๑๕–๒๔ ปี หมายถึง ประชาชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี ตามทะเบียนข้อมูล

ประชากรกลางปีปัจจุบันในทะเบียน ๔๓ แฟูม ของ CUP นั้นๆ จากการสุ่มสํารวจ 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 
256๑ 

ปีงบประมาณ 
256๒ 

ปีงบประมาณ 
256๓ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ (๑๕-๒๔ ปี) 
ที่มีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

≥ 67 ≥ 67 ≥ ๖7 

ผลการดําเนินงาน 78.90 81.07  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัด เด็กและเยาวชนอายุ (๑๕-๒๔ 
ปี) ที่มีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ได้รับบริการการปูองกันเอชไอวี 
และ STI เชิงรุกได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 

๒.เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าถึงบริการปูองกัน และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ระบบ
บริการและคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

๓.เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง 

5. แหล่งข้อมูล  - 
 
6. รายการข้อมูล 

A = จํานวนเยาวชนอายุ ๑๕–๒๔ ปี มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  
B = จํานวนประชากรอายุ ๑๕–๒๔ ปี ทั้งหมด 
6.1 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์คะแนน +/-..........ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ผลงานราย ปี 256๓ ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
ร้อยละ < ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ > ๗๐ 

 
6.2  แนวทางการประเมินผล 

- สุ่มประชากรกลุ่มเปูาหมายด้วยโปรแกรม  Epi info 
6.3  วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจการเฝูาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
   

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายกฤษฎ์  โพธิ์ศรี          โทร.  08 6234 6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :        นางสุภาณ ี นันทะแสน      โทร.  0๖๒ ๖๘๒๒๙๑๖      

       อีเมล์ supaneenun2516@gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 256๓   

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงาน ที ่๓ : การ
ปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ตัวช้ีวัดที่  30. ร้อยละของ
เด็กและเยาวชนอายุ (๑๕-
๒๔ ปี) ที่มีการปูองกัน
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
≥ 67 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ถอดบทเรียน จาการดําเนินงาน ปี 256๒ มาวิเคราะห์กระบวน การ
พัฒนากลไกการการเข้าถึง เด็กและเยาวชนอายุ ๑๕–๒๔ ปี ที่มีการปูองกัน
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 
2. เสริมสร้าง ความเข้าใจด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตระหนักรู้ ในความสําคัญในการปูองกัน
ตนเอง 
๓. มีหน่วยบริการ ที่สมารถเข้าถึง ความต้องการในการใช้ และ แจก แผ่น
พับ ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
4. สรุป ผลการดําเนินงานปี 256๓ ถอดบทเรียน การดําเนินงาน นําเข้าสู่
แผนการดําเนินงาน ปี 256๔ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. รับส่งข้อมูล กลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก (กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย รวมถึงสาวประเภทสอง (MSM&TG) กลุ่มพนักงานบริการ (SW) กลุ่ม
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) 
2. วิเคราะห์ ความเสี่ยง จากกลุ่มประชาการในพื้นที่ 
3. ส่งเสริม ความรู้/วิชาการเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงถุงยาง
อนามัยในสถาบันการศึกษา 
4. เป็นหน่วยงาน การเข้าถึง การให้บริการ ถุงยางอนามัย ความรู้ และ     
การส่งต่อไปรับการตรวจโรค วินิจฉัย ในรายที่ขอคําปรึกษา 
5. มีเครือข่ายการทํางาน แบบมีส่วนร่วมทุกองค์กร อบต. โรงเรียน วัด 
ชุมชน และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 
ความรู้ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6. จัดตั้งคลินิกให้คําปรึกษา เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัย การปูองกันตนเอง 
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง 
7. จัดตั้ง กลุ่ม เพ่ือนช่วยเพื่อน ในสถาบันการศึกษา รณรงค์การใช้ถุงยาง
อนามัย 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. มีฐานขอ้มูลมูล เด็กและเยาวชนอายุ ๑๕–๒๔ ปี ในพื้นที่ 
2. มีหน่วยบริการ ที่สมารถเข้าถึง ความต้องการในการใช้ และแจกแผ่นพับ 
ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

3. เป็นศูนย์กลางวิชาการ ความรู้ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4. จัดตั้งคลินิกให้คําปรึกษา เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัย การปูองกันตนเอง 
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง 
5. มีระบบ การส่งต่อ ผู้รับบริการ ในรายที่สงสัย เพ่ือส่งต่อไปรับการตรวจ
เลือด และวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และเก็บเป็นความลับ ตาม พ.ร.บ.
มาตรฐานการรักษา ผู้รับริการ 
สิ่งสนับสนุนให้อ าเภอ/ต าบล 
1. ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น จากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 
2. เอกสาร วิชาการ ความรู้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค 
การประเมินผล 
1. แบบสอบถามการเฝูาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
2. ฐานข้อมูล เด็กและเยาวชนอายุ ๑๕–๒๔ ปี ในพื้นที่ 
3. จํานวนการเบิกจ่ายถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
 
๑. ตัวชี้วัดที่ 31. ร้อยละของอ าเภอทีผ่่านเกณฑ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ 
 
2. ค านิยาม   
 การเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการด้าเนินงาน
ส้าคัญ สอดคล้องตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุม และดูแลรักษาโรค
พิษสุนัขบ้าในคน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามกลยุทธ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ คือการเฝูาระวังโรคในคน การปูองกันโรคในคน การควบคุมโรค การบูรณาการร่วมกับเครือข่าย 
การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย คือ ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ตัวช้ีวัด ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565 
ร้อยละ 100 ของอําเภอผ่านเกณฑ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

 
4. วัตถุประสงค์  

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ตามแผน
ยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563                                                                                                              
 
5. แหล่งข้อมูล 

โปรแกรม ร.36 , www.Thairabies.net 
 
6. รายการข้อมูล 

1. ประชุมถ่ายทอดโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
2. บูรณาการแผนงานโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด และคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
3. อบรมความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรแพทย์ สาธารณสุข และพัฒนา

ศักยภาพผู้ใช้โปรแกรม ร.36 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

4. สื่อสารความเสี่ยงเรื่องการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัข/แมวกัด แก่
ประชาชน และจัดกิจกรรมรณรงค์วันปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์/สนับสนุน
สื่อความรู้ 

5. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางเกษศิรินทร์  ไชยลาภ   โทร 081 964 7879 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563  

 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 3 : การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 8 : โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ตัวช้ีวัดที ่31 ร้อยละของ
อําเภอผ่านเกณฑ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า     
ตามพระปณิธานฯ (ร้อยละ 
๑๐๐) เน้นการเร่งรัดก้าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไป
ภายใน ปี 2563 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด 
2. จัดทําแผนบูรณาการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                           
3. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                         
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้รับผิดชอบ
งานทุกระดับ 
5. พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ใน รพ.
ทุกแห่ง 
6. สนับสนุนสื่อความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าตามช่องทางสื่อสารมวลชนทุก
รูปแบบ                                                                    
7. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ                                                    
8. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดําเนินงาน                                                  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอําเภอ/คณะกรรมการ พชอ.  
2. วิเคราะห์สถานการณ ์สรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการ พชอ. และ พชจ. 
3. จัดทําแผนบูรณาการงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านคณะกรรมการ พชอ.                                              
4. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                              
5. จัดประชุมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับตําบล 

 6. จัดทําแผนซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือให้บริการแก่ผู้สัมผัส
เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงให้เพียงพอ 
7. ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลในการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม ร ๓๖ ให้ครอบคลุม ถูกต้องทันเหตุการณ์ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
            

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. สนับสนุนจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบล                                                   
2. จัดทําแผนบูรณาการงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านคณะกรรมการกองทุน
สุขภาพระดับตําบล                  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลการดําเนินงาน                                                                  
4. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                      
5. สื่อสารความเสี่ยง/สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ใน
การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน                                                                                                  
6. ดําเนินงานเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ
ตําบล กรณกีารระบาดของโรคในสัตว์ (หัวบวก) รวมถึงการค้นหา ติดตาม      
ผู้สัมผัสเสี่ยงเพ่ือให้บริการวัคซีนทุกราย                                                                                                            
7. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดําเนินงาน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ ๓ : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 7 : โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 32. ร้อยละของอ าเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒  
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี และร้อยละ 70 ของต าบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน  
๒ เท่าของระยะฟักตัว (๒๘ วัน)                           
 
2. ค านิยาม : 

1. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผลตาม
เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าปุวยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS) 
  2. การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) หมายถึง เมื่อมีผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออกเกิดข้ึนในตําบล ให้นับระยะเวลาจากวันเริ่มปุวยของผู้ปุวยรายแรกในเหตุการณ์นั้นไปอีก 4 
สัปดาห์ จะต้องไม่มีผู้ปุวยเกิดขึ้น (ผู้ปุวยที่พบใหม่หลังจากครบ 4 สัปดาห์แล้ว ให้ถือเป็นเหตุการณ์ใหม่)  
ถ้าในระยะควบคุมโรค 4 สัปดาห์ มีผู้ปุวยเกิดข้ึนในตําบลอีกให้นับระยะเวลาควบคุมโรคไปอีก 4 สัปดาห์ 
จากวันพบผู้ปุวยที่พบรายล่าสุดของตําบลนั้น หากในตลอดปีหรือในช่วงระยะเวลาที่กําหนด (ท่ีจะทําการ
ประเมิน)  ในตําบลหรืออําเภอนั้นไม่มีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกถือว่าควบคุมโรคได้ 
  3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน หมายถึง จํานวนผู้ปุวย DF+DHF+DSS ในจํานวน
ประชากร 100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 เดือน X 100,000 / จํานวน
ประชากรกลางปีเดียวกัน 
  4. ค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการเรียงลําดับจํานวนผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออกเป็นรายเดือน (มกราคม-ธันวาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 -2562 ตามปีปฏิทิน 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 2563 2564 
ร้อยละตําบลในแต่ละอําเภอที่สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว(28 วัน)                           

ร้อยละ  70 70 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 
  2. เพ่ือลดอัตราปุวยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกินร้อยละ 0.10  
 
5. แหล่งข้อมูล  : ฐานข้อมูล รง.506  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล : รายสัปดาห์  รายเดือน  และรายปี 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายกฤษฎ์  โพธิ์ศรี         โทร.  08 6234 6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายสุรศักดิ์  ปรุงฆ้อง      โทร.  08 3404 4905    

                                                       อีเมล์ surasak.prung04@gmail.com 
 
 
 
 
 
  

mailto:surasak.prung04@gmail.com
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
  

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ ๓ :  การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 7 :  โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 32. ร้อยละของ
อําเภอที่มีอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๒ ของค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง ๕ ปี และ         
ร้อยละ 70 ของตําบลที่
สามารถควบคุมโรค  
ไข้เลือดออกได้ภายใน ๒ เท่า
ของระยะฟักตัว (๒๘ วัน)                           

แนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา พยากรณ์โรค เป็นรายอําเภอ และแจ้ง
ข้อมูลให้ทีม SRRT ระดับอําเภอทราบทุกสัปดาห์  
2. ประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในการสนับสนุนการปูองกันควบคุม
โรคในทุกพื้นที่ 
3. เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปอูงกันควบคุมโรค ผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนง 
4. สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมโรคในตําบล ที่มีการระบาดของโรค
ต่อเนื่อง (มีการระบาดของโรคเกิน 4 สัปดาห์ หรือเกิดโรคในพ้ืนที่ที่เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่) 
แนวทางการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานในระดับ
ตําบล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และประเมินความเสี่ยง
เป็นรายตําบลโดยใช้ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง 5 ปี และข้อมูล HI CI ที่
สํารวจโดย จนท. 
2. อําเภอร่วมวางแผนและสนับสนุนการดําเนินงานในตําบลเสี่ยงสูงและ
ตําบลอื่นๆ  
3. อําเภอมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการปูองกัน
ควบคุมโรค เช่น ข้อมูลจํานวนเครื่องพ่นเคมี/สารเคมี ข้อมูลการใช้สารเคมี
(สารออกฤทธิ์) กําจัดยุงลายตัวเต็มวัย แยกเป็นรายตําบล 
4. อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในระดับตําบล เช่น     
การสุ่มสํารวจลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พบ
ผู้ปุวย   
5. จัดรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในช่วงวันไข้เลือดอกอาเซียน (วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี) 
แนวทางการด าเนินงานระดับต าบล 
1. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปี  
2. จัดเวทีประชาคมตําบล/หมู่บ้าน เพื่อหามาตรการร่วมกันในแต่ละ
ตําบล/หมู่บ้าน ตลอดจนหานวัตกรรมใหม่ๆในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
3. มีการประเมินความชุกลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน ทุกสัปดาห์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

4. เสาะแสวงหาแหล่งงบประมาณในการดําเนินงานให้เพียงพอ และ
สามารถดําเนินการควบคุมโรคตลอดปี โดยเฉพาะเมื่อพบผู้ปุวย    
5. จัดรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในช่วงวันไข้เลือดอกอาเซียน (วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี) 
6. ดําเนินมาตรการควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1-3-7 หมายถึง 
รายงานโรคถึงพ้ืนที่ภายใน 3 ชั่วโมง, พ้ืนที่ลงสอบสวนโรคภายใน 3 
ชั่วโมง (พร้อมสเปรย์หรือพ่นเคมีในหลังคาเรือนผู้ปุวย), รณรงค์กําจัดลูกน้ํา
ยุงลายพร้อมกับพ่นเคมีกําจัดยุงลายตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตรหรือท้ัง
หมู่บ้านภายใน 1 วัน หลังได้รับรายงาน และรณรงค์/พ่นเคมีซ้ําในวันที่ 3 
และวันที่ 7 นับจากวันที่พบผู้ปุวย     
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 33. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 4.6 ต่อ
ประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี แสนคน : วัดระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานป้องกันเด็กจมน้ า) 
 
2. ค านิยาม  

 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานปูองกันการจมน้ําในมาตรการต่างๆ 
ดังนี้ 

1. นโยบาย  
2. การบริหารจัดการ 
3. สถานการณ์และข้อมูล ๑) มีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่อย่างน้อย ๕ ปี ย้อนหลัง  

๒) มีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปูองกันการจมน้ําในพ้ืนที่ 
4. การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงจํานวนอย่างน้อย ๓ แห่ง/ 

อําเภอได้แก่ ๑) สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายคําเตือน ๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น ไม้ เชือก 
ถังแกลลอน พลาสติกเปล่า 

5. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนอย่างน้อย ๓ แห่ง/อําเภอ  
ดําเนินงานดังนี้ ๑) สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง ๒) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

6. การให้ความรู้ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน จํานวนอย่างน้อย ๓ แห่ง/อําเภอ มีการให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ําให้แก่เด็ก/ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

7. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการ 
สอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด โดย ๑) ให้มีวิทยากรในพื้นที่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี/อําเภอ ๒) 
ประชาชน/เด็กอายุ ๖-๑๔ ปีจํานวนไม่น้อยกว่า๑๐๐ คน/ปี/อําเภอ 

8. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจาย 

ข่าว จัดนิทรรศการ ฯลฯจํานวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี/อําเภอ 
10. การศึกษาวิจัย 
พื้นที่ที่ด าเนินการ หมายถึง พ้ืนที่ที่ทีมผู้ก่อการดีจะต้องมีการดําเนินงานปูองกันเด็กจมน้ํา  

อย่างน้อยต้องเป็นระดับตําบลขึ้นไป 
แหล่งน้ าเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร บ่อขุด หนอง บึง ห้วย คลอง แม่น้ํา อ่าง 

เก็บน้ํา สระว่ายน้ํา ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นแหล่งน้ําเสี่ยง เช่น แหล่งน้ําที่มีการลงเล่นน้ํา แหล่งน้ําที่
มีการสัญจรผ่าน แหล่งน้ําที่มีการทํากิจกรรมทางน้ํา (เก็บผัก เล่นกีฬาทางน้ํา จับสัตว์น้ํา) หรือแหล่งน้ําที่
เคยมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ํา 

เด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี 
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การจมน้ า หมายถึง การจมน้ําที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-๑๐=W๖๕-W๗๔) ยกเว้นที่เกิดจากการใช้ 
ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ 

W๖๕ = การจมน้ําตายและจมน้ําขณะอยู่ในอ่างอาบน้ํา 
W๖๖ = การจมน้ําตายและจมน้ําหลังจากล้มในอ่างอาบน้ํา 
W๖๗ = การจมน้ําตายและจมน้ําขณะอยู่ในสระว่ายน้ํา 
W๖๘ = การจมน้ําตายและจมน้ําหลังจากตกลงไปในสระว่ายน้ํา 
W๖๙ = การจมน้ําตายและจมน้ําขณะอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติ (ทะเลสาบทะเลเปิด แม่น้ํา ลําธาร) 
W๗๐ = การจมน้ําตายและจมน้ําหลังจากตกลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
W๗๓ = การจมน้ําตายและจมน้ําอ่ืนที่ระบุรายละเอียด (ถังน้ําดับเพลิง อ่างเก็บน้ํา) 
W๗๔ = การจมน้ําตายและจมน้ําที่ไม่ระบุรายละเอียด (จมน้ําตายตกน้ํา) 
คอกกั้นเด็ก (Playpen) หมายถึง พ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen)  สําหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 

0-2 ปี เพ่ือปูองกันการจมน้ําในเด็กเล็ก  
ระดับความส าเร็จ หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินงานปูองกันเด็กจมน้ํา โดยมีการดําเนินงาน

ทั้งหมด  ๑๐  กิจกรรม  ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๑ จัดทําสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ 
๒ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ ได้แก่ 

๒.๑ สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายคําเตือน 
๒.๒ จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น ไม้ เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า 

๓ มีการดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ ดําเนินงาน ดังนี ้
๓.๑ สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 
๓.๒ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๔ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ําแก่เด็ก/ประชาชน ในสถานบริการสาธารณสขุชุมชน
หรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 

๕ มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด โดย 
๕.๑ ให้มีวิทยากรในพื้นที่ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี/อําเภอ 
๕.๒ ประชาชน/เด็กอายุ 6-14 ปีจํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี/อําเภอ 

๖ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว จัดนิทรรศการ ฯลฯจํานวน
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี/อําเภอ 

๗ มีคอกก้ันเด็กหรือพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี  
๘ สมัครเข้ารับการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ําระดับเงินหรือระดับทอง 
๙ ผ่านการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน  

๒ ทีมข้ึนไป 
๑๐ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน 4.6 ต่อประชากรเด็กอายุ 

น้อยกว่า 15 ปี แสนคน 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
33. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุน้อย
กว่า 15 ปี (ไม่เกิน 4.6 ต่อประชากรเด็กอายุน้อย
กว่า 15 ปี แสนคน : วัดระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานปูองกันเด็กจมน้ํา) 

ระดับ 4 (4 คะแนน) ระดับ 5 (5 คะแนน) 

 
4. วัตถุประสงค์  

เพ่ือสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ และสามารถลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ําของเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี 
 
5. แหล่งข้อมูล  

จากการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ําและข้อมูลการเสียชีวิตจาก
สนย. 
 
๖. รายการข้อมูล 

๑. จัดทําสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ 
๒. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 
๓. มีการดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 
๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ําแก่เด็ก/ประชาชน ในสถานบริการสาธารณสขุ

ชุมชนหรือโรงเรียน จาํนวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 
๕. มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด 
๖. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว จัดนิทรรศการ ฯลฯ

จํานวนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี/อําเภอ 
๗. มีคอกก้ันเด็ก หรือพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี  
๘. สมัครเข้ารับการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา ระดับเงินหรือ

ระดับทอง 
๙. ผ่านการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 

๒ ทีมข้ึนไป 
๑๐.   มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน 4.6 ต่อประชากร

เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี แสนคน 
 

๗. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายวันชนะ สิริสม โทร. ๐๘๑-๓๒๐๐-๙๙๑  
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที ่3 : การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ 9 : ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด ที่ 33. อัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําของ
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
(ไม่เกิน 4.6 ต่อประชากร
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
แสนคน : วัดระดับ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานปูองกันเด็ก
จมน้ํา) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. สนับสนุนสื่อการดําเนินงาน 
๒. จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูวิทยากรทีมผู้ก่อการดีครบทุกอําเภอ 
3. ประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันการจมน้ํา 
4. ควบคุม กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
ก่อตั้งทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ําอย่างน้อย ๑ ทีม ใน
ระดับตําบลขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบในการดําเนินการดังนี้ 
๑. มีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ 
๒. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/
อําเภอ ได้แก่  
   - สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายคําเตือน  
   - จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น ไม้ เชือก ถังแกลลอน 
พลาสติกเปล่า 
๓. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 
ดําเนินงานดังนี้   
   - สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 
   - จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 
๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ําให้แก่เด็ก/ประชาชน ในสถาน
บริการสาธารณสุข ชุมชน หรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
๕. มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอด โดย 
   - ให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี/อําเภอ 
   - ประชาชน/เด็กอายุ 6 - 14 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี/อําเภอ 
๖. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว  
จัดนิทรรศการ ฯลฯ จํานวนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี/อําเภอ 
7. มีคอกกั้นเด็กหรือพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 70ของเด็ก
อายุ 0-2 ปี  
8. ผ่านการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา ระดับ
ทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

9. สมัครเข้ารับการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา 
ระดับเงินหรือระดับทองอย่างน้อย 1 ทีม 
10. มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน 4.6 
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี แสนคน 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
ร่วมมือกับอําเภอในการก่อตั้งทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็ก
จมน้ําหรือก่อตั้งเองในระดับตําบล โดยมีองค์ประกอบในการดําเนินการดังนี้ 
๑. มีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ 
๒. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/
อําเภอ ได้แก่  
   - สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายคําเตือน  
    - จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น ไม้ เชือก  ถังแกลลอน
พลาสติกเปล่า 
๓. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ 
ดําเนินงานดังนี้   
    - สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 
    - จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 
๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ําให้แก่เด็ก/ประชาชน ในสถาน
บริการสาธารณสุข ชุมชน หรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อําเภอ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
๕. มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอด โดย 
   - ให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี/อําเภอ 
   - ประชาชน/เด็กอายุ 6 - 14 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี/อําเภอ 
๖. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว  
จัดนิทรรศการ ฯลฯ จํานวนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี/อําเภอ 
7. มีคอกกั้นเด็กหรือพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 70 ของเด็ก
อายุ 0-2 ปี  
8. ผ่านการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา ระดับ
ทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม 
9. สมัครเข้ารับการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันเด็กจมน้ํา 
ระดับเงินหรือระดับทองอย่างน้อย 1 ทีม 
10. มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน 4.6 
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี แสนคน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่34. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20.9 ต่อประชากรแสนคน) วัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 
2. ค านิยาม  
 2.1 การบาดเจ็บทางถนน หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ําและ
ทางอากาศ (รหัส ICD-10 = V01-V89) 
 2.2 ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 
ระหว่างนําส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ปุวยภายใน               
24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 2.3 D-RTI หมายถึง การขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอําเภอ           
(ศปถ.อําเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ภายใต้การบูรณาการความ
ร่วมมือในส่วนกลาง โดยมีการชี้เปูาอําเภอเสี่ยงและ พัฒนาแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน สนับสนุน
งบประมาณจาก สสส. และขับเคลื่อนผ่าน ศปถ. จังหวัด/อําเภอ 
 2.4 ระดับความส าเร็จ หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินงานปูองกันอุบัติเหตุทางถนนโดยมีการ
ดําเนินงานทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ 
 (ศปถ.อําเภอ) และประชุมขับเคลื่อนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

๒ มีการดําเนินมาตรการองค์กรเพ่ือการปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
๓ มีการจัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ตําบล/หมู่บ้าน (RTI-Team) อย่างน้อยอําเภอละ 5 ทีม  

(ดําเนินงานตามกรอบกิจกรรม 10 กิจกรรม ) 
๔ อําเภอมีการดําเนินงาน D-RTI ในระดับดีมากขึ้นไป  

(ดําเนินงานตามกรอบกิจกรรม 9 กิจกรรม) 
๕ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20.9 ต่อประชากรแสนคน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   
(ต่อประชากรแสนคน) 

ไม่เกิน 20.9 
ต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 18.7 
ต่อประชากรแสนคน 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 1. ฐานข้อมูล 43 แฟูม (แฟูม Accident)  

2. IS Online  
3. PHER  

 4. ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สธ./ตร./บ.กลาง) 
 5. รูปเล่มสรุปผลการดําเนินงานและเข้ารับการประเมินระดับจังหวัด 
 
6. รายการข้อมูล  
 (A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
 A = จํานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)   
 หมายเหตุ : ปี 2563 เดือนตุลาคม 62 – กันยายน 63 
 B = จํานวนประชากรกลางปี 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นางเอมอร  สุทธิสา            โทร.094-6259451 

นางสาวสุรีย์  สิมพลี                 โทร.062-7792266 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 3 :   
การปูองกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 :   
โครงการควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 34. 
อัตราการเสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนน  
(ไม่เกิน 20.9 ต่อประชากร
แสนคน  : วัดระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานปูองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ทําแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ ศปถ.จังหวัด 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยบูรณาการ
ข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข ตํารวจ และบริษัทกลางฯ)  
3. ร่วมสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย   
4. ขับเคลื่อนทีมปูองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI ,RTI 
Team) 
5. จัดทํามาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน (สสจ.มค.) 
6. ณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ด้านการปูองกันการบาดเจ็บทางถนน 
7. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการสั่งการ ตลอดจนระบบการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือตอบสนองกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในสภาวะปกติและ
สาธารณภัย 
8. นิเทศ/ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานระดับอําเภอ 
9. รวบรวมรายงานและส่งออกข้อมูลตามระบบรายงาน  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
และน้าเสนอในเวทีการประชุมประจ้าเดือน/ประชุมศูนย์อ้านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ้าเภอ (ศปถ.อ้าเภอ) 
๒. จัดท้าแผนงาน/โครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ้าเภอ (ศปถ.อ้าเภอ) 
๓. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาโดยการประชุม
เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนน 
๔. สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายโดยวิเคราะห์ตามประเด็นหลัก (ถนน คน รถ และสิ่งแวดล้อม) 
และสรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา 
๕. ชี้เป้าจุดเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยงโดย
น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

๖. ขับเคลื่อนทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับต้าบล/หมู่บ้าน (RTI 
Team ต้าบล) 
๗. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน/ศูนย์สร่างเมา 
ในช่วงเทศกาล หรือในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
๘. จัดท้ามาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน (รพท./
รพช./สสอ./รพ.สต.) และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใน
องค์กร (จป.) (มาตรการองค์กร ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย๑๐๐% /คาดเข็ม
ขัด ๑๐๐% และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
เคร่งครัด) 
๙. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน 
๑๐. รวบรวมรายงานและส่งออกข้อมูลตามระบบ (ฐานข้อมูล ๔๓ แฟูม 
(แฟูม Accident)/IS Online/PHER/E-Claim/Quick Win)   

 แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับต้าบล (RTI Team)  
๒. จัดตั้งทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับต้าบล (RTI Team) และมี
การด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน และน้าเสนอในเวทีการประชุมประจ้าเดือน 
๔. ส้ารวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน จัดท้าแผนที่จุดเสี่ยง และ
น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๕. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจรและการป้องกันใน
ชุมชน 
๖. มีส่วนร่วมในการสอบสวนการบาดเจ็บหรือการตายจากอุบัติเหตุ (กรณี
เกิดเหตุการณ์ในพ้ืนที่) 
๗. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครที่สนับสนุนการด้าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน เช่น อาสาสมัครกู้ชีพ อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ (อสม.) และบุคลากรภาคีเครือข่ายในชุมชน (เรื่อง การปฐม
พยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบ 
๑๖๖๙) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

๘. เฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน ช่วงเทศกาลส้าคัญ ได้แก่ ปีใหม่ สงกรานต์ 
หรือตามท่ีทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับต้าบล (RTI Team) 
ก้าหนด 
๙. จัดท้ามาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานในการสวม
หมวกนิรภัย๑๐๐% /คาดเข็มขัด ๑๐๐% และการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 
๑๐. รวบรวมรายงานและส่งออกข้อมูลตามระบบ (ฐานข้อมูล ๔๓ แฟูม) 
(แฟูม Accident)   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่35. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย         
โรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 
2. ค านิยาม  
 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.๙๕  
  1.๑ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ 
FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
  ๑.2 ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ 
ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
 2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (อัตรา
ประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน)     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
  ๒.1 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า
ระดับความดันโลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
  2.๒ ผู้สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์* และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
  ๒.3 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงได้รับ
การตรวจความดันโลหิตซ้ําอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม. หรือด้วยตนเอง (กรณีท่ีวัดความดันโลหิตเป็น)        
ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน** หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว ภายใน 6 เดือน 
 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
 2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ปุวยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน <1.95 <1.85 

๒. ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ≥40 ≥5๐ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

4. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อลดผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

2. เพื่อลดผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  
  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 
แฟูม เข้าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรการคํานวณ :  
 1. (A/B) x 100 
 สูตรคํานวณตัวชี้วัด อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.๙๕  
  A = จํานวนประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวย 
เบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 
  B = จํานวนประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  2. (C/D) x 100 
 สูตรคํานวณตัวชี้วัด ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๐ 
  C = จํานวนประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 
  D = จํานวนประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงและ
สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางสาวศิรพิร สุจจะชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงาน ที่ 3  : การ
ปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 :  โครงการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่35. อัตราผู้ปุวย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และอัตรา
กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิต
ที่บ้าน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี (Case Manager DM HT) เรื่องการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเทคนิคให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 
“ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย
เทคนิค Diet for NCDs ในกลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง, การวัดความดันโลหิตและการแปลผลด้วยตนเองที่บ้านในกลุ่ม
สงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

๒. เป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน และเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงาน 
๓. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔. นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
มาตรการลดความเสี่ยงในประชาชน เพ่ือลดอัตราปุวยรายใหม่ 
๑. กําหนดทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และค่านิยมของ

หน่วยงานบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปูองกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังระดับอําเภอ 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลทางคลินิกรวมถึงระบบข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ การจัดกลุ่มทะเบียน กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มปุวยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อในการปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัย
ทํางาน 

๔. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ เพ่ิมความตระหนักในการปูองกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทํางาน 

๕. ขับเคลื่อนการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเทคนิคให้
คําปรกึษาแบบสร้างแรงจูงใจ “ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”, การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเทคนิค Diet for NCDs ในกลุ่มสงสัยปุวย 
และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง, การวัดความดันโลหิตและการ
แปลผลด้วยตนเองท่ีบ้านในกลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
มาตรการคัดกรองค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ 

๑. ดําเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 
35 ปีขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐)  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิต

สูงด้วยเทคนิคให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ “ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง”, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเทคนิค Diet for NCDs ใน
กลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง, การวัดความ
ดันโลหิตและการแปลผลด้วยตนเองท่ีบ้านในกลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

๓. การจัดการให้กลุ่มเสี่ยงมี Health Literacy ที่สามารถดูแลตนเอง 
(Self-care) ได้เหมาะสมตามวิถีชีวิตและมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

๔. จัดบริการคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง 
๕. ดําเนินการตําบลต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
๖. กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด

ความดันโลหิตที่บ้าน (Home BP) ร้อยละ ๔๐ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่36. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
 
2. ค านิยาม  
 ๒.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
  ๒.1.๑ กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยปุวยโรคเบาหวานอายุ 35 
ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood 
Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 
mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥200 mg/dl และยังไม่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
  ๒.๑.2 การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมา
กลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธี
เจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่
อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥200 mg/dl แล้วได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรอืไม่ โดยการตรวจ
ระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการ
สาธารณสุข ภายใน 3 เดือน 
 2.๒ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
  ๒.๒.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg 
และ/หรือค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับ
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
  2.๒.๒ การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ําที่บ้าน ตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน *(เอกสารแนบ) หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว 
 
ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (type area 1 และ 3) ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็น
กลุ่มสงสัยปุวยเบาหวาน และเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 
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และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 60 - 
๒.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 
 
4. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีค่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน 
 ๒. เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยปุวยมีความดันโลหิตสูงจริง 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม 
เข้าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC 
 
6. รายการข้อมูล  
 ๖.๑ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
 สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
 A: จํานวนกลุ่มสงสัยปุวยเบาหวาน จากแฟูม NCDSCREEN และได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็น
เบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ   
ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน 3 เดือน ประมวลผลจาก  
  - แฟูม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ําตาลในเลือด จากหลอดเลือดดําหลังอดอาหาร) 
หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน  
  - แฟูม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ําตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า) 
หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน 
 B: จํานวนกลุ่มสงสัยปุวยเบาหวาน จากแฟูม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  
  - STEST เป็น 1 (ตรวจน้ําตาลในเลือด จากหลอดเลือดดําหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ําตาลในเลือด 
จากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl 
  - BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ําตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไม่อดอาหาร), 4 (ตรวจน้ําตาลในเลือด 
จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 200 mg/dl 

โดยนับเป็นเปูาหมายหลังตรวจพบเป็นกลุ่มสงสัยปุวยแล้ว 3 เดือน ซึ่งระยะเวลาการเป็นเปูาหมาย
อยู่ในปีงบประมาณนั้นๆ 
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ตัวอย่างการคํานวณเปูาหมายผลงาน  
 ตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นกลุ่มสงสัยปุวยในเดือนพฤศจิกายน จะถูกนับเป็นเปูาหมายในเดือน
มกราคม ผลงานจะประเมินจากเดือนที่เป็นเปูาหมายแล้วตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ว่ามีการตรวจยืนยันตาม
เงื่อนไข A หรือไม่ หากพบจะถูกนับเป็นผลงาน 
 
 ๖.๒ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 สูตรคํานวณตัวชี้วัด (C/D) x 100 
  C = จํานวนประชากรสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* 
  D = จํานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 
 
หมายเหตุ  
 - ในกรณีที่ความดันโลหิต Systolic อยู่ในช่วง 140–159 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต 
Diastolic อยู่ในช่วง 90–99 mmHg ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน  
  - ส่วนกรณีท่ีความดันโลหิต Systolic อยู่ในช่วง 160–179 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต 
Diastolic อยู่ในช่วง 100–109 mmHg ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน 
        - การประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 9 เดือน โดยกลุ่มเปูาหมายคือ     
ผู้ที่มาคัดกรองและเป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละไตรมาส 
 ในรอบ 12 เดือนจะประเมินผลการดําเนินงานภาพรวม โดยกลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ที่มาคัดกรองและ
เป็นกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62–30 มิ.ย. 63 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางสาวศิริพร สุจจะชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน ที่ 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ 
ภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่36. ร้อยละการ
ตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวย
โรคเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี (Case Manager DM HT) เรื่องการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเทคนิคให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 
“ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย
เทคนิค Diet for NCDs ในกลุ่มสงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง, การวัดความดันโลหิตและการแปลผลด้วยตนเองที่บ้านในกลุ่ม
สงสัยปุวย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Road map) ระดับจังหวัด 
๓. สนับสนุน อําเภอ และรพสต.ดําเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวย

โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
๔. นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Road map) ระดับอําเภอ 
๒. กําหนดทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และค่านิยมของ

หน่วยงานบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปูองกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังระดับอําเภอ 

๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลทางคลินิกรวมถึงระบบข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ การจัดกลุ่มทะเบียนกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน/ ความดัน
โลหิตสูง 

๔. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ เพ่ิมความตระหนักในการปูองกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 

๕. สนับสนุน รพสต.ดําเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง 

๖. นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

๑. ดําเนินการติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน โดยการตรวจระดับ
น้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า    
≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว 
(Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) 
จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥200 mg/dl แล้วได้รับการตรวจ
ยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคส หลังอด
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

อาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการ
สาธารณสุข ภายใน 3 เดือน  

๒. ดําเนินการติดตามกลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูง โดยการ
ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ําที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือ
ในชุมชนแล้ว การประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 
9 เดือน 

2. บันทึกข้อมูลการติดตามผ่านระบบรายงาน ๔๓ แฟูม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่37. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับดีเดน่ 
 
2. ค านิยาม  
 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพคลินิก NCD (PLUS) หมายถึง คลินิก/ ศูนย์/ 
เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการ (โรงพยาบาล) ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิก
ให้เกิดกระบวนการ ปูองกัน ควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรคกลุ่ม
ที่เป็นโรค/ปุวยรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ การดําเนินโรคสี่เปูาหมายหลัก ข้างต้น ลงทะเบียนดูแลใกล้ชิด
รายบุคคล เพ่ือการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา ควบคุมความ
รุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถการจัดการตนเองและส่งต่อการรักษาดูแล ที่จําเป็นระหว่างทีมใน/ 
ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการประกอบด้วย 2 ส่วนการพัฒนา ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย 
  องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ 
  องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 
  องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง 
  องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
 ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ได้แก่  
  ๑.ร้อยละ ๖๐ ของผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < ๑๐๐ mg/ dl 
  ๒.ร้อยละ ๔๐ ของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี 
  ๓.ร้อยละ ๖๐ ของผู้ปุวยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า ๑๔๐/ ๙๐ mmHg 
  ๔.ร้อยละ ๑๐ ของผู้ปุวยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกว่า (ส่วนสูง (ซ.ม.)/ ๒)) 
  ๕.ร้อยละ ๒ ของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ปุวยเบาหวาน 
  ๖.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ลดลง 
  ๗.ร้อยละ ๕๐ ของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
  ๘.ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปุวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
  ๙.ร้อยละ ๔๐ ของผู้ปุวยเบาหวาน และ/ หรือ ความดันโลหิตสูงที่มีCVD Risk ≥20% 
ในช่วงไตรมาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น <20% ในไตรมาส 3, 4 
  ๑๐.รอ้ยละของผู้ปุวยเบาหวาน และ/ หรือความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย 
  ๑๑.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 1-4และได้รับยาACEi/ARB   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง คลินิกโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยมุ่งเน้น ๔ โรคเปูาหมายหลัก ได้แก่ เบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง ในที่นี้หมายถึง pre-DM pre-HT กลุ่มปุวยที่เป็น
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มปุวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน 
 กลุ่มเป้าหมาย 

1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพคลินิก NCD (PLUS) ระดับดีมาก         

ร้อยละ 70 
ระดับดีมาก   
ร้อยละ ๑๐0 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาคลินิก NCD ตามแนวทางดําเนินงานและการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ๕.๑ ข้อมูลฐาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 ๕.๒ ผลการประเมิน NCD Clinic Plus ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามคู่มือการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 ๕.๓ สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 ๕.๔ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพ้ืนที่ดําเนินการจัดเก็บโดยมาตรฐานทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
6. รายการข้อมูล ใช้ตามแบบประเมิน NCD Clinic Plus ของสํานักโรคไม่ติดต่อ ทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่  

๑. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ๖ องค์ประกอบ  (๕๐ คะแนน) 
  สูตรการคํานวณ : คะแนนที่ได้  X น้ําหนัก 

        คะแนนทั้งหมด 
๒. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ๑๕ ตัวชี้วัด (๕๐ คะแนน) 
 สูตรการคํานวณ : คะแนนการประเมินคุณภาพคลินิก NCD Plus ที่ได้ X 100 

        คะแนนทั้งหมด 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus = ข้อ ๑ (๕๐) + ข้อ ๒ (๕๐) = ๑๐๐ คะแนน 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางสาวศิริพร สุจจะชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9  : 
โครงการควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที ่37. 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิก 
NCD คุณภาพระดับ     
ดีเด่น 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ NCDs Board ระดับจังหวัด  
๒. ดําเนินงานประเมินรับรอง NCD Clinic Plus ระดับอําเภอ 
๓. พัฒนาการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ด้านตัวชี้วดับริการและผลลัพธ์ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ NCDs Board ระดับอําเภอ 
๒. ดําเนินการประเมินตนเอง NCD Clinic Plus และปรับปรุงการดําเนินงาน NCD 

Clinic Plus 
๓. กําหนดทิศทางนโยบาย การกําหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และค่านิยมของ

หน่วยงานบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปูองกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับ
อําเภอ 

๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลทางคลินิกรวมถึงระบบข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ การจัดกลุ่มทะเบียน กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

๕. ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบงานเวชปฏิบัติ ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง/        
กลุ่มปุวย อย่างครบวงจร โดยเพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive Care) และ 
บูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพในการปูองกัน ควบคุม และจัดการโรคเรื้อรังรวมทั้งการ
ประสานการดําเนินการร่วมกันในการดูแล (Coordination of Care) เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการดูแลตลอดช่วงอายุ (Continuity of Care)  

๖. สนับสนุนการจัดการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปุวยใน โดย
ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ 

๗. สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือความมั่นใจให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เช่น อบรมการ
ใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติที่อิงหลักฐานและมีการทบทวนพัฒนาให้ทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ   

๘. จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน เช่น การบูรณาการทรัพยากรและ/หรือแผนระหว่างสถาน
บริการสาธารณสุขและชุมชน เพื่อให้เกิดการปูองกัน ควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

๙. จัดประชุมเพ่ือปิด Gap จากผลการดําเนินงาน NCD Clinic Plus 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

๑. ดําเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
๓. การจัดการให้กลุ่มเสี่ยงมี Health Literacy ที่สามารถดูแลตนเอง (Self-care) ได้

เหมาะสมตามวิถีชีวิตและมีการติดตามผล 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

๔. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม CVD risk > 30% หรือผู้ปุวยโรคเบาหวาน         
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้  

๕. จัดบริการคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
๖. จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
๗. ตําบลต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 38. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิงาน CKD clinic ในโรงพยาบาล 
 
2. ค านิยาม :  
 คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยบริการในสถานบริการสุขภาพ 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง ได้ครบ
ทุกระยะและเป็นการส่งเสริมปูองกันการชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องมี
องค์ประกอบ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ   
   องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย 
    องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ 
    องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ  
   องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 
    องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลปูองกันและจัดการโรค)  
    องค์ประกอบที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
    ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพวัดจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จํานวน 5 ตวัชี้วัด 
    1. ร้อยละของผู้ปุวย DM, HT ที่ได้รับการคัดกรอง CKD 
   2. ร้อยละของผู้ปุวย CKD 1-4 และเป็น DM ที่ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี 
   3. ร้อยละของผู้ปุวย CKD 1-4 ที่ควบคุมระดับ BP ได้ 
   4. ร้อยละของผู้ปุวย CKD 1-4 ที่การได้รับยา ACE-I/ARB 
   5. ร้อยละของผู้ปุวย CKD 3-4 ที่ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย 
 ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินงาน CKD Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดย
มีการดําเนินงานทั้ง 2 ส่วนประกอบรวมกัน ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 65 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพใน
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการพัฒนางาน
เพ่ือชะลอและลดจํานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังได้ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
 5.1 ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 5.2 แบบฟอร์มประเมินเชิงคุณภาพของการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ 
 5.3 สัมภาษณ์/สอบถาม  
 5.2 เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
6. รายการข้อมูล  
 ใช้ตามแบบประเมินเชิงคุณภาพการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพของสํานักงาน         
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ 6 องค์ประกอบ (50 คะแนน) 
 สูตรการค านวณ : คะแนน x น้ําหนัก 
      คะแนนทั้งหมด 
 ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชีว้ัด (50 คะแนน) 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพ CKD Clinic คุณภาพ = ขอ ๑ (๕๐) + ขอ ๒ (๕๐) = ๑๐๐ คะแนน 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นางสาวนิตยา  โพกลาง   โทร. 087-2254-584
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 3 : การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ : 9 โครงการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ : 38 ร้อยละ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน CKD clinic ใน
โรงพยาบาล 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประกาศนโยบายร่วมกับผู้บริหารภายในจังหวัด  
2. แต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด  
- จัดทําแผนดําเนินการ  
- ทบทวนประเมินสถานการณ์ระบบบริการและทรัพยากร  
- สื่อสารทําความเข้าใจ 
3. สนับสนุนการทํางานของ CKD system manager 
- สนับสนุนการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ 
- สนับสนุนการทําประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักแก่ประชาชน 
- สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) ให้เชื่อมโยง 

กับระบบฐานข้อมูลมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) 
- พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการดําเนินงาน ติดตาม และส่งต่อ

ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 
- ขยายเครือข่ายบริการ Peritoneal Dialysis ลงไปใน รพ.ระดับ M๒ 

และ F๑ ที่มีศักยภาพ 
4. กํากับติดตามการดําเนินงานในระดับอําเภอ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดให้มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมโดยบูรณาการกับ Non-

communicable diseases (NCD) อ่ืนๆ และเชื่อมโยงกับ Primary Care 
Cluster และ District Health System (DHS) 

2. กํากับติดตามการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้มาตรฐาน CKD 
clinic คุณภาพ  

3. เพ่ิมความครอบคลุมในการตรวจ eGFR 2 ครั้งต่อปี (Stage 3-4)  
4. สนับสนุนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านทางระบบ

สุขภาพอําเภอ (DHS) และตําบลจัดการสุขภาพ  
5. มีการดําเนินงานในรูปแบบเครือข่ายระบบส่งต่อและปรึกษากับ

โรงพยาบาล  แม่ข่ายและขยาย CKD Clinic ใน รพ.สต. อําเภอ ละ 1 แห่ง 
6. ขยายพ้ืนที่ชุมชนรักษ์ไต/ทีมรักษ์ไต 
7. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมเพ่ือนโรคไตประจําอําเภอ 
8. ดําเนินการโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี  
9. พัฒนาระบบ Palliative care for ESRD   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. เพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรอง CKD ในผู้ปุวยโรคความดัน      

โลหิตสูง และโรคเบาหวาน  
2. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย ในการดูแลตนเอง

และการชะลอไตเสื่อมในชุมชน  
3. การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดความเสี่ยงในชุมชน (ชุมชนรักษ์ไต) 
4. การให้คําปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ทักษะในการจัดการ

ตนเอง) 
5 การพัฒนาคุณภาพการบริการและเชื่อมโยงการให้บริการระดับ ชุมชน

กับสถานบริการในระดับต่างๆ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่๓ : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 39. ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

39.1 สตรีอายุ 30-60 ปี ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ ร้อยละ 20) 
39.2 สตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (≥ ร้อยละ 80) 

 
2. ค านิยาม  

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบ 
ของหน่วยบริการนั้นๆ (ขึ้นชื่อตามทะเบียนราษฎร์) ที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA Test  

การคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-7๐ ปี ได้รับความรู้และได้รับ
การสอนตรวจเต้านมด้วนตนเอง ( Breast Self-Examination : BSE ) มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
และตรวจคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข ( Clinical Breast Self-Examination : CBE ) อย่างน้อย    
คนละ 1 ครั้ง/ปี 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
    

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. สตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ร้อยละ 20) 
 
2. สตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม (≥ร้อยละ 80) 

≥ร้อยละ 20 
 
 

≥ร้อยละ 80 

≥ร้อยละ 40 
(สะสมปี2563-2564) 

 
≥ร้อยละ 80 

 
4. วัตถุประสงค์  

มะเร็งปากมดลูก 
วัดจากความครอบคลุม (Coverage) ของประชากรที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครอบคุลม

กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ในปี 2563-2567 กําหนดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อ/ปี) 
      มะเร็งเต้านม 

วัดจากความครอบคลุม (Coverage) ของประชากรที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมครอบคุลม
กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ปี 
  
 



163 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

5. แหล่งข้อมูล  
  Health Data Center (HDC)  
 
6. รายการข้อมูล  
มะเร็งปากมดลูก 

A = จํานวนสตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2563 
B = จํานวนสตรีกลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการคัดกรอง ปี 2563 

             สูตรการคํานวณ = A × 100 
                                                  B 
มะเร็งเต้านม 

A = จํานวนสตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2563 
B = จํานวนสตรีกลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2563   

สูตรการคํานวณ = A × 100 
                                                           B 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเอมอร   สุทธิสา          โทร. 094-6259451 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :        น.ส.พรรณี  นันทะแสง        โทร. 088-5486478 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ ๓ การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ  
ตัวช้ีวัด ที่ 39  
39.1 สตรีอายุ 30-60 ปี 
ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
(≥ร้อยละ 20) 
39.2 สตรีอายุ 30-70 ปี 
ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม 
(≥ร้อยละ 80) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. สนับสนุนการพัฒนากลไกการดําเนินงาน 
2. ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. จัดสรรงบประมาณกองทุนและท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม 
2. จัดระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยมะเร็งทั้งระบบ 
3. ส่งต่อผู้ปุวยมะเร็งได้มาตรฐาน 
4. ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2563 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม 
2. จัดระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยมะเร็งทั้งระบบ 
3. ส่งต่อผู้ปุวยมะเร็งได้มาตรฐาน 
4. ชุมชน/หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
5. ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2563 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

1. ตัวชี้วัดที่ 40. ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  
 

2. ค านิยาม  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง สุรา เบียร์  เหล้า สาโท กระแช่ ไวน์ เป็นต้น 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การดําเนินงานคัดรองในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป และ
ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 

3. เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ตัวช้ีวัด ปี 2563 ปี 2564 
การดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับ 5 ระดับ 5 
 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลสําเร็จที่เป็นภาพรวมของการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม 
 
5. แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลรายงาน HDC 
 
6. รายการข้อมูล :  

- ร้อยละการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 60) 
         =   จํานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 ที่ได้รับการคัดกรอง   x   100 

       จํานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562   ในหนว่ยบริการนั้นๆ 

- ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไมเ่กินร้อยละ 25) 
         =   จํานวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป       x   100 

จํานวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562 ในหน่วยบริการนั้นๆ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 

การแปลผลคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 < 4 คะแนน 4-5 คะแนน 6-7 คะแนน 8-9 คะแนน 10 คะแนน 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    

นายอภิศักดิ์  ลากุล เบอร์ติดต่อ 08 5750 5693 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
1. ร้อยละการคัดกรองผู้ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ < 30 30-39 40-49 50-59 ≥60 

2. ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในประชากร        
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ ≥ 29 28 27 26 < 25 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 3 : การปูองกัน 
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : โครงการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ 
ภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 40. การ
ดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ประชุมคณะทํางานจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายและเปูาหมาย ปี ๒๕๖3 
๒. ประสานการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. ประชุมติดตามการดําเนินงานผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ  
๔. สนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ/ร่วมงานวิจัย 
ตามท่ีเขต และกระทรวงกําหนด 
๕. นิเทศติดตามประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรับทราบนโยบายและเปูาหมายระดับอําเภอ
ปี ๒๕๖3 
๒. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือปูองกัน ค้นหาคัดกรองผู้ดื่มสุราตาม
กลุ่มเปูาหมาย และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๓. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานผู้รับผิดชอบระดับตําบล  
๔. กํากับติดตามการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระบบ 43 แฟูม 
ให้เป็นมาตรฐาน 
๕. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่จังหวัด/เขตและ
กระทรวงกําหนด 
๖. นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานระดับอําเภอ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ อสม. 
๒. ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดตามท่ีจังหวัด/อําเภอกําหนด 
๓. คัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จําแนกประเภทผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามความเสี่ยง และติดตามการช่วยเหลือบําบัดในระดับ รพสต. 
และส่งต่อ รพ. ได้ 
4. จัดทําข้อมูลการคัดกรองและการบําบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ระบบ 43 แฟูม ให้เป็นมาตรฐาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวช้ีวัดที่ 41. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
 
2. ค านิยาม 

ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่สูบยาสูบภายในรอบ 12 เดือน ในประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป 
ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่นๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วย

ยาสูบ 
  การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปุาหรือพ่นในปากหรือ
จมูกหรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 
  
3. เกณฑ์เป้าหมาย : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 18 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ตัวชี้วัด ปี 2563 
ความชุกของผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  ไม่เกินร้อยละ 18 
 
4. วัตถุประสงค์  1) เพ่ือลดอัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชน 
   2) เพ่ือลดนักสูบ นักเสพหน้าใหม่ 
 
5. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

1. รายงานการคัดกรองและการบําบัดผู้ติดบุหรี่ (special pp)  43 แฟูม (หน้ารายงาน HDC) 
2. ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ)  ในรอบ 12 เดือน  

 
6. รายการข้อมูล : A คือ จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง 
       B คือ จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่สูบบุหรี่ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      :   นางเอมอร  สุทธิสา        เบอร์ติดต่อ 08 7423 1669 
               : นายปริชาติ  บุตะกะ เบอร์ติดต่อ 08 9204 1091 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่3 : การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 9 : ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 41 : ความชุก
ของผู้สูบบุหรี่ในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ประชุมคณะทํางานจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายและเปูาหมาย ปี ๒๕๖3 
๒. ประสานการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. ประชุมติดตามการดําเนินงานผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ  
๔. สนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าที่งานบุหรี่ร่วมประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ/
ร่วมงานวิจัย ตามท่ีเขต และกระทรวงกําหนด 
๕. นิเทศติดตามประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรับทราบนโยบายและเปูาหมายระดับอําเภอ
ปี ๒๕๖2 
๒. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือปูองกัน ค้นหาคัดกรองผู้สูบบุหรี่ตาม
กลุ่มเปูาหมาย 
๓. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานผู้รับผิดชอบระดับตําบล  
๔. จัดทําข้อมูลการคัดกรองและการบําบัดผู้สูบบุหรี่ ในระบบ 43 แฟูม ให้
เป็นมาตรฐาน 
๕. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่จังหวัด/เขตและ
กระทรวงกําหนด 
๖. นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานระดับตําบล 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ อสม. 
๒. ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดตามท่ีจังหวัด/อําเภอกําหนด 
๓. ร่วมการค้นหาคัดกรองผู้สูบบุหรี่/และจําแนกประเภทเข้ารับการบําบัด
เบื้องต้น และติดตามช่วยเหลือในระดับ รพสต.ได้ 
4. จัดทําข้อมูลการคัดกรองและการบําบัดผู้สูบบุหรี่ ในระบบ 43 แฟูม ให้
เป็นมาตรฐาน 

 
 
  
 
 
 



170 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 42. ร้อยละของอ าเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี  
อันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาคอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
และระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
2. ค านิยาม  

สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต  
ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส 
           การขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงในระดับอ าเภอ  
หมายถึง การดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมกันในระดับอําเภอ  
ผ่านกลไกลของคณะกรรมการ พชอ. หรืออนุคณะกรรมการสาธารณสุขอําเภอ (อสธอ.) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของอําเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรารายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100       
(เพ่ิมระดับความคลอบ

คลุมของมาตรการ) 
 
4. วัตถุประสงค์  ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรารายสูง 
 
5. แหล่งข้อมูล  หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล เกษตรอําเภอ 
 
6. รายการข้อมูล 
  A = จํานวนอําเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
  B= จํานวนอําเภอ 

สูตรการคํานวณ : ( A/B ) X 100 
 
8. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นายประวัติ  แปลงมาลย์   โทร. 085-0027634 
    นางอังคณา  พรรณะ      โทร. 098-1289066 



171 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

   แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

 แผนงานที่ 3 : การปูองกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุม
โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 42. ร้อยละของ
อําเภอมีการขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรารายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
อําเภอ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ 
2. จังหวัดจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน วชิาการ 
4. สนับสนุนให้ทุกรพท. รพช. รพ.สต. จัดทําระบบฐานข้อมูล OEHP 
(Occupational and Environmental Health Profile) ด้าน
เกษตรกรรม 
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล OEHP (Occupational and 
Environmental Health Profile) ด้านเกษตรกรรมภาพรวมของ
จังหวัดพร้อมกําหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
ระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 ประเด็น 
6. จัดทําข้อมูลสถานการณ์OEHP ด้านเกษตรกรและรหัสโรค T 60 ใน
ระดับจังหวัด 
7. ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับตําบล 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล OEHP (Occupational and 
Environmental Health Profile) ด้านเกษตรกรรมภาพรวมของอําเภอ
พร้อมกําหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ระดับ
อําเภออย่างน้อย 1 ประเด็น เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ พชอ./
อสธอ. 
3. ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
5. นิเทศติดตาม การดําเนินงานของ รพ.สต. 
6. รายงานผลการดําเนินงานให้ สสจ.มค. ทุก 1 เดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. รับนโยบายแนวทางการดําเนินงานจากอําเภอ 
2. ดําเนินการพัฒนา รพ สต. ตามแนวทางการดําเนินงานจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล OEHP (Occupational and Environmental Health 
Profile) ด้านเกษตรกรรม ระดับตําบล 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 
4. ประเมินตนเอง และส่งผลการประเมินให้อําเภอภายในไตรมาสแรก
ปีงบประมาณ 2563 
5. รับการประเมินจากอําเภอ/จังหวัด 
6. รายงานผลการดําเนินงานให้ อําเภอ ทุก 1 เดือน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 43. ร้อยละของอ าเภอมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชนและ อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน) 

2. ค านิยาม 
 Mobile Application หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่
สําหรับ อสม. ผ่านอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เคลื่อนที่ 
 คลินิกสารเคมีเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือคลินิกการจัดบริการอาชีวอนามัย
ให้กับแรงงานในชุมชนสําหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีอยู่เดิมและดําเนินการอยู่แล้ว หรือสามารถ
จัดตั้งขึ้นมาใหม่ได้ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของอําเภอมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชนและ อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรค
จากการทํางาน) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(ยกระดับคุณภาพ
และความคลอบ
คลุมของข้อมูล) 

 
4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการจากสํารวจการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต  
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย อสม. 
 
5. แหล่งข้อมูล : จาการสํารวจของ อสม.และรายงาน 
 
6. รายการข้อมูล  
 A = จํานวนอําเภอมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด   
 B= จํานวนอําเภอ 

สูตรการคํานวณ : ( A/B ) X 100 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นายประวัติ  แปลงมาลย์   โทร. 085-0027634 
    นางอังคณา  พรรณะ       โทร. 098-1289066 



174 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนที่ 3 : การปูองกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุม
โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 43. ร้อยละของอําเภอ
มีระบบรับแจ้งข่าว  การใช้/ปุวย
จากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด  (พาราควอต  
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชนและ อสม. ผ่าน 
Mobile Application สู่หน่วย
บริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/
คลินิกโรคจากการทํางาน) 
 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการสํารวจการในการใช้ Mobile 
Application แก่ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ 
2. รวบ รวมและวิเคราะห์ผลการสํารวจการแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชนและ อสม. ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน) ระดับ
จังหวัดเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพ 
ระดับจังหวัด 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน วชิาการ ในการพัฒนาคลินิกสารเคมีเกษตร/
คลินิกโรคจากการทํางาน ใน รพท/รพช./รพสต. 
4. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการสํารวจการใช้ Mobile 
Application ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับตําบล 
2. รวบ รวมและวิเคราะห์ผลการสํารวจการแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด  (พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชนและ อสม. ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน) ระดับ
อําเภอเพ่ือรายงาน จังหวัดทุกเดือน 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน พัฒนาคลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจาการ
ทํางาน ในระดับ รพท/รพช./รพสต. 
4. นิเทศติดตาม การดําเนินงานของ รพ.สต. 
5. รายงานผลการดําเนินงานให้สสจ.มค. ทุก 1 เดือน 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการสํารวจการใช้ Mobile 
Application ให้แก่ อสม. 
2. ให้คําปรึกษา ติดตามการดําเนินงานของ อสม. ในการใช้ Mobile 
Application    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการสํารวจการแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด  (พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชนและ อสม. ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน) ระดับ
ตําบล เพ่ือรายงาน สถานการณ์ให้อําเภอ เสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ พชอ.ทุกเดือน                                                     
4. พัฒนาคลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน ในระดับ 
รพท/รพช./รพสต.                                                           
5. ดําเนินการคัดกรองสุขภาพโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการ
ทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (แบบ 
นบก.1-56) รวมถึงการเฝูาระวังผู้เสี่ยงต่อโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช โดย
ตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบ                                                                             
6. รายงานผลการดําเนินงานให้อําเภอทราบทุกเดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 44. ร้อยละของอ าเภอมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรมและมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)  
 
2. ค านิยาม  

การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการรวบรวมหรือสํารวจข้อมูลสถานการณ์  
ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่เก่ียวข้องทางด้านเกษตรกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตร และข้อมูลการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์  และจะทําเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสถานการณ์ สําหรับใช้ในการวางแผนและเฝูา
ระวังสุขภาพประชาชน  
 สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่          
พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส  
 เกษตรกรรม หมายถึง อาชีพเพาะปลูกพืชต่างๆ ที่อาจจะมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่  
การทําไร่ ทํานา ทําสวน เป็นต้น  
 การรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) หมายถึง  
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รายงานผู้ปุวยจากพิษสารเคมีทางการเกษตร ในระบบ 43 
แฟูม ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าปุวยจากพิษสารกําจัด
ศัตรูพืช (ICD 10 TM Code  T 60.0, T60.1, T 60.2, T60.3, T 60.4, T60.8, T 60.9 ซึ่งไม่รวม
การตั้งใจทําร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย (ICD 10 TM สาเหตุภายนอกคือ X 68 ) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดทําฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : 
OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวิต
จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(ยกระดับ

คุณภาพของ
ข้อมูล) 

 
4. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนากลไกลการเฝูาระวัง การรายงานข้อมูลฯ  และการจัดการปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในระดับอําเภอ 



177 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

5. แหล่งข้อมูล  
รายงานจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ระบบ 43 แฟูม  ของกระทรวงสาธารณสุข  

ฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ในคลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทํางาน  
 
6. รายการข้อมูล  
 A = จํานวนโรงพยาบาลที่จัดทําฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ( Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP ) ด้านเกษตรกรรม 
 B= จํานวนจํานวนโรงพยาบาล 

สูตรการค านวณ : ( A/B ) X 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    นายประวัติ  แปลงมาลย์   โทร. 085-0027634 
    นางอังคณา  พรรณะ      โทร. 098-1289066 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนที่ 3 : การปูองกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  
โครงการที่ 9 : โครงการควบคุม
โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 44. ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีการจัดทํา
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational 
and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม  และมีการรายงาน
การเจ็บปุวยหรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60)  
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP ) 
ด้านเกษตรกรรม และการรายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหัสโรค T60) แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ 
2. สนับสนุนให้ทุกรพท. รพช.  และ รพ.สต. จัดทําระบบฐานข้อมูล
OEHP(Occupational and Environmental Health Profile) ด้าน
เกษตรกรรม 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ จัดข้อมูลสถานการณ์ OEHP  ด้าน
เกษตรกรรม และ รหัสโรค T60 ในระดับจังหวัด 
4. ติดตาม กํากับและ ประเมินการดําเนินงานของอําเภอทุกเดือน 
5. จัดทํารายงาน ส่ง สคร.ที่ 7 ขอนแก่น ทุกเดือน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ชี้แจงแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม          
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)    
ด้านเกษตรกรรม และการรายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวิตจาก  
สารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ
อําเภอ/รพสต. 
2. สนับสนุนให้ทุก รพ.สต. จดัทําระบบฐานข้อมูล OEHP ด้าน
เกษตรกรรม 
3. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม
ระดับอําเภอ  
4. บันทึกและตรวจสอบ ความถูกต้องรายงานจากระบบ HDC  และ 
ระบบ 43 แฟูมของกระทรวงสาธารณสุข ทุกเดือน   
5. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
6. นิเทศติดตาม การดําเนินงานของรพ.สต. 
7. รายงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1.รับนโยบายแนวทางการดําเนินงานจากอําเภอ 
2. จัดทําฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และการ
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
รายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60) ระดับตําบล 
3. บันทึกและตรวจสอบ ความถูกต้องรายงานจากระบบ HDC และ 
ระบบ 43 แฟูม ของกระทรวงสาธารณสุข ทุกเดือน   
4 รับการประเมินจากอําเภอ/จังหวัด 
5. รายงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลทุกเดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   
โครงการที ่10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 45. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
 
2. ค านิยาม  
 อาหารสด หมายถึง ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) อาหารสดมีความปลอดภัย 
หมายถึง ผัก ผลไม้ ไม่มีการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต 
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เนื้อสัตว์ไม่มีการตกค้างจากสาร
เร่งเนื้อแดง 
 อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
อาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทําให้แห้ง หรือ         
หมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งท่ีใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากแปูง 
(เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เก๊ียว/ขนมจีน) และน้ํามัน อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง 
ไม่มีสารห้ามใช้ตามที่กฎหมายกําหนด 
 ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง การดําเนินงานของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายบริการ ในการควบคุมกํากับให้ผู้ประกอบการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยการแนะนําผู้ประกอบการและ
ตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพอาหารที่จําหน่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ส่งตรวจรถ
ตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ หรือส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และดําเนินการตามข้อ
กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารสดและอาหารแปรรูป 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 80 80 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการตรวจสอบและเฝูาระวัง 
ปราศจากสารห้ามใช้ อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
5. แหล่งข้อมูล 
 -รายงานเอกสารที่เก่ียวข้อง 

-รายงานการตรวจสถานประกอบการ 
-รายงานผลวิเคราะห์ 
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6. รายการข้อมูล 
 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย = A/B x 100 

A = จํานวนอาหารสดและอาหารแปรรูปกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจวิเคราะห์ 
 B = จํานวนอาหารสดและอาหารแปรรูปกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจวิเคราะห์พบสารห้ามใช้ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นายเชษฐา จงกนกพล   โทร. 081-7087323 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ   
โครงการ 10 : 
ส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้าน
อาหาร 
ตัวช้ีวัด 45. ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัย 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. มีแผนและเปูาหมายการเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูปส่งตรวจวิเคราะห์ 
2. มีการเก็บตัวอย่างบรรลุเปูาหมายและระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน คบส.รายไตรมาสในระยะเวลาที่กําหนด 
3. การจัดการปัญหากรณีผลการตรวจเฝูาระวังไม่ผ่านมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
หรือเป็นไปตามแนวทางที่เขตกําหนด  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. มีแผนและเปูาหมายการเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูปส่งตรวจวิเคราะห์ 
2. มีการเก็บตัวอย่างบรรลุเปูาหมายและระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน คบส.รายไตรมาส หรือรายงานเฉพาะกิจในระยะเวลาที่กําหนด 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 
4. มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารสดและอาหารแปรรูปให้
มีความปลอดภัย ผ่านกลไก พชอ. (อาหารปลอดภัย) 
5. การจัดการปัญหากรณีผลการตรวจเฝูาระวังไม่ผ่านมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
หรือเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด  
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. มีแผนและเปูาหมายการเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูปส่งตรวจวิเคราะห์ 
2. มีการเก็บตัวอย่างบรรลุเปูาหมายและระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน คบส.รายไตรมาส หรือรายงานเฉพาะกิจในระยะเวลาที่กําหนด 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 
4. มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารสดและอาหารแปรรูปให้
มีความปลอดภัย ผ่านกลไก พชอ. (อาหารปลอดภัย) 
5. การจัดการปัญหากรณีผลการตรวจเฝูาระวังไม่ผ่านมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
หรือเป็นไปตามแนวทางที่อําเภอกําหนด  
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   
โครงการที่ 11 : โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
1.ตัวชี้วัดที่ 46. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบการสุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2.ค านิยาม  
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุ      
เสพติด เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ และสมุนไพร      
ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน หมายถึง  

(1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเปูาหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561-2562 พบการปนเปื้อนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐาน 

(2) เครื่องสําอาง ที่จดแจ้งในประเภทบํารุงผิดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผิวขาว กระจ่างใส และ
ปัญหาสิว ฝูา กระจุดด่างดําและฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพ
สีเข้ม/ฉูดฉาด วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐาน 

(3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 (ครอบคลุมทั้งยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณ) ที่มีทะเบียน
ตํารับยาชนิดรับประทาน พบจากการสุ่มสํารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่ปุวยด้วยโรค
เรื้อรัง ได้แก่ 1) โรคเก๊าท์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด 6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง 
ทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ผ่านมาตรฐาน 
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 ประเภท ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านยา 
ด้านวัตถุเสพติด ด้านเครื่องสําอาง ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ด้านเครื่องมือ
แพทย์ และด้านสมุนไพร ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน หมายถึง 

(1) สถานที่ผลิตน้ําดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ได้รับการตรวจเฝูาระวังมาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑ์ GMP อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve 

(2) สถานที่ผลิตน้ําแข็งสําหรับการบริโภค ได้รับการตรวจเฝูาระวังมาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑ์ GMP อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve 
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(3) สถานที่ผลิตนมพร้อมดื่ม (นมโรงเรียน) ได้รับการตรวจเฝูาระวังมาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑ์ GMP อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และมีการรายงานผลแก่ อย.ตามที่กําหนด 

(4) สถานที่ขายยา ทุกประเภท ได้รับการตรวจเฝูาระวังมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กฎหมาย
กําหนด เช่น เกณฑ์ GPP สําหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี และลงข้อมูลผ่านระบบ 
PreSurve 

(5) สถานที่ขายยา ร้านค้า ร้านชํา กลุ่มเปูาหมาย ได้รับการตรวจสอบเฝูาระวัง  
(5.1) การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเปูาหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ใน

การลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561-2562 พบการปนเปื้อนสารที่มีฤทธิ์ในการลด
น้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist)  

(5.2) การจําหน่ายเครื่องสําอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง หรือเครื่องสําอางในกลุ่มท่ีอย.ห้าม
จําหน่าย  

(5.3) การตรวจสอบการจําหน่ายยาห้ามจําหน่ายในร้านชํา 
(6) สถานที่ผลิตเครื่องสําอางไม่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

80 80 

ร้อยละของสถานประกอบการสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

  

1)ร้อยละสถานประกอบการน้ําบริโภค น้ําแข็ง ได้รับการตรวจมาตรฐาน GMP และ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 1 ครั้ง/แห่ง/ปี ลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve 

100 100 

2)ร้อยละสถานประกอบการร้านขายยา ได้รับการตรวจมาตรฐาน GPP อย่างน้อย 1 
ครั้ง/แห่ง/ปี ลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve 

100 100 

3)ร้อยละร้านขายยา ร้านชําขายส่ง กลุ่มเปูาหมาย* ได้รับการการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเปูาหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ  

100 100 

4) -ร้อยละสถานที่จําหน่ายเครื่องสําอางกลุ่มเปูาหมาย* ได้รับการเฝูาระวังการ
จําหน่ายเครื่องสําอางฉลากไม่ถูกต้องหรืออย.ห้ามจําหน่าย 

100 100 

  -ร้อยละสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ได้รับการเฝูาระวังการผลิตเครื่องสําอางไม่ถูกต้อง 100 100 
5)ร้อยละร้านชําขายส่ง หรือร้านชํากลุ่มเปูาหมาย* ได้รับการตรวจเฝูาระวังการ
จําหน่ายยาห้ามจําหน่ายในร้านชํา 

100 100 

* ร้านกลุ่มเปูาหมาย ตามที่มีความเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

4.วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 4.2 เพ่ือตรวจสอบและเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่ สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงและ
บริการสุขภาพ หลังการออกสู่ตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  

4.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสถานการณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ คืนกลับสู่
การแก้ปัญหาในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 
5.แหล่งข้อมูล 
 5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 5.2 ข้อมูลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
 5.3 แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 5.4 ผลการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 
 5.5 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ น้ําบริโภค น้ําแข็ง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 
 5.6 รายงานการเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจข้อมูลจากครัวเรือนผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมาย ในพ้ืนที่
ดําเนินกิจกรรม RDU community อําเภอละ ๑ ตําบล 
  5.7 สรุปผลรายงานผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงและบริการสุขภาพหลังการอนุญาตดําเนินการได้ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  
6.รายการข้อมูล 
   6.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  = (A/B) x 100 
  A  = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน 
  B  = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
( ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง กลุ่มเปูาหมาย ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียนตํารับยา ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ         
สเตียรอยด์อย่างง่าย 

6.2 ร้อยละสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานกําหนด 
 = (C/D) x 100 
  C  = จํานวนสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบหรือเก็บตย. 
       D  = จํานวนสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นายเชษฐา จงกนกพล   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ โทร. 081-7087323 
 นางอาภากร เขจรรักษ์   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ โทร 089-7116105 
 นายขวัญชัย นุชกลาง  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ โทร 086-7130108 
 นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ โทร 095-4171565 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ   
โครงการ 11 :  
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 46. ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงและสถาน
ประกอบการสุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ ด้านความรู้ตามพรบ.ที่รับผิดชอบ 
2. ตรวจสอบเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ตามเปูาหมายและมีแผนการเฝูาระวังของเครือข่ายบริการ  
3. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตรวจเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่ และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
4. ประชุมติดตามผลงานและเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน ในการประชุมงาน 
Post-marketing ของกลุ่มงาน อย่างสม่ําเสมอ  
5.รวบรวมรายงานจากอําเภอและรายงานผลการดําเนินงาน post-marketing ใน
รายงานคบส.รายไตรมาส และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve (Premises 
Surveillance mobile application) 
6.ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดกรณีพบการกระทําฝุาฝืนกฎหมาย  ผ่านกลไก
ระบบงานปกติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ กลไก SAT Team 
 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับตําบล ด้านความรู้ตาม พรบ.ที่รับผิดชอบ 
2. ประชุมอบรม หรือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  
3. สนับสนุน ส่งเสริม ประสานและบูรณาการ การมีส่วนร่วมของ อปท ท้องถิ่น หรือ 
พชอ. หรืองานอ่ืนของหน่วยบริการ 
4. ตรวจสอบเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่ และคุณภาพผลิตภัณฑ์เปูาหมาย ในเขต
รับผิดชอบ ตามข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
5. มีผลสรุปผลการดําเนินงานตรวจเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่และคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และมีการแก้ไขปัญหาในระดับท่ีแก้ไขได้ในพ้ืนที่ 
6. มีการรายงานผลการตรวจเฝูาระวัง ส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามท่ีกําหนด 
หรือลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurve (Premises Surveillance mobile application) 
7.มีการดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดกรณีพบการกระทําฝุาฝืนกฎหมาย  
ผ่านกลไกระบบงานปกติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ กลไก SAT Team ใน
ระดับอําเภอ 
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และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน 
2. พัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านความรู้ตาม พรบ.ที่รับผิดชอบ 
3. ประชุมอบรม หรือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  
4. สนับสนุน ส่งเสริม ประสานการมีส่วนร่วมของ อบต อปท ท้องถิ่น หรือ พชอ. 
5. มีผลการตรวจสอบเฝูาระวังมาตรฐานสถานที่ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย
บริการระดับ ตามเปูาหมายที่กําหนดร่วมกับอําเภอ และมีการแก้ไขปัญหาในระดับที่
แก้ไขได้ในพ้ืนที่ 
6. สรุปรายงานผลดําเนินงานแก่ผู้บริหารระดับอําเภอ ทราบ ตามที่กําหนด  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

แผนงาน 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ   
โครงการ 11 :  
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 46 : ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงและสถาน
ประกอบการสุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กลุ่มเสี่ยงไม่พบการ
ปลอมปนสเตียรอยด์ 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. กําหนดรูปแบบ เปูาหมาย แผนงาน การสํารวจผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการค้นหา เก็บตัวอย่าง เฝูาระวัง ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้ชุมชนมีการพัฒนากลไกการจัดการ
ตนเอง 
4. สนับสนุนชุดทดสอบสเตียรอยด์ 
5. กํากับ ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กําหนด 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. กําหนดแผนงานในการค้นหา สํารวจ เก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงโดยชุมชน 
โรงเรียน ภาคีเครือข่ายส่วนร่วม 
2. ขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทําหน้าที่ค้นหา เก็บตัวอย่าง              
เฝูาระวัง ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ/ตําบล เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝูาระวัง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. ตรวจสอบ/ส่งต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยด์แก่ สสจ. 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพ่ือสํารวจการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ปลอมปนสเตียรอยด์ 
2. ทดสอบการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 
3. สํารวจการกระจายยาผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ปลอมปนสเตียรอยด์ในร้านชํา 
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ 
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 11 : โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 47. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
2. ค านิยาม  

สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด หมายถึง  

   (1) สถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) 
ได้รับการตรวจมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในคู่มือประชาชน 

   (2) สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบเฝูาระวังให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่
คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีการดําเนินการที่มีแนวโน้มในการกระทําผิดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 1.สถานพยาบาลที่เคยกระทําผิดกฎหมายหรือถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 2.สถานพยาบาลที่ได้รับการร้องเรียน 3.สถานพยาบาลที่เคยกระทําผิดหรือฝุาฝืนการอนุญาตการ
โฆษณา 

ระดับความเสี่ยงของสถานพยาบาล แบ่งเป็น 5 ระดับ (ตรวจเฝูาระวังในระดับที่ 2 ขึ้นไป) 
      ระดับท่ี 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้ปุวย 
      ระดับท่ี 2 ส่งผลกระทบถึงผู้ปุวยแต่ไม่ได้รับอันตราย 
      ระดับท่ี 3 ส่งผลกระทบถึงผู้ปุวยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบําบัดรักษา 
      ระดับท่ี 4 ส่งผลกระทบถึงผู้ปุวยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบําบัดรักษานานขึ้น 
       ระดับท่ี 5 ส่งผลกระทบถึงผู้ปุวยให้ได้รับอันตรายถาวร ต้องช่วยชีวิต /เสียชีวิต 
 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ กิจการประเภทสปา นวดเพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริมความงาม 
และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับใบอนุญาต และได้รับการตรวจสอบเฝูาระวังให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เฝ้าระวังตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจเยี่ยม การติดตาม และตรวจสอบสถานพยาบาลให้
ดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1) ร้อยละสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด 90 90 
2) ร้อยละสถานพยาบาลได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมาย 70 75 
3) ร้อยละสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 75 80 
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4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานเป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
 4.2 เพ่ือให้สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มเปูาหมายที่กําหนด ได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมาย 
และให้บริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ทําให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย 
 
5.แหล่งข้อมูล 
 5.1 สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1–12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูล
ระดับจังหวัด) 
 5.2 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของเครือข่ายบริการ 
 5.3 ข้อมูลสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบริการ 
 5.4 ข้อมูลผลการตรวจสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบริการ 
 5.5 ข้อมูลสํารวจสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ไม่ขึ้นทะเบียนของเครือข่าย
บริการ 
 
6.รายการข้อมูล 

6.1 ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด =  (A/B) ×100 
 A = จํานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนรายใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
 B = จํานวนสถานพยาบาลเอกชนรายใหม่ตามที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด 
 6.2 ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมาย = ( C/D ) × 100 

C = จํานวนสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมาย 
 D = จํานวนสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด (ระดับความเสี่ยงระดับท่ี ๒ ขึ้นไป) 
 6.3 ร้อยละของสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด = ( E/F ) × 100 

E = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับใบอนุญาตและได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมาย 
 F = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งหมด 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นางอาภากร  เขจรรักษ์   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ  โทร 089-7116105 
 นายภูวดล ฦๅชา  ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  โทร 088-2732397  
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 3  : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

โครงการ 11 :  
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 47  
ร้อยละของ
สถานพยาบาล และ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ 
2. จัดทําฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและแผนการเฝูาระวังของ

เครือข่ายบริการ 
3. จัดทําฐานข้อมูลสถานพยาบาลรายใหม่ ข้อมูลสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามนิยาม 

โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง ๒ เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเปูาหมาย โดยแยกเป็นคลินิก
กลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเสริมความงาม และคลินิกกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และโรงพยาบาลกลุ่ม
เสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่กําหนด 

4. จัดทํารายงานผลตัวชี้วัดผ่านระบบ คบส. (ระบบสถานพยาบาลออนไลน์)       
ทุกสิ้นเดือน กรณีการยื่นขอสถานพยาบาลเอกชนรายใหม่ 

5. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามเปูาหมาย และออกตรวจสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

6. จัดทําสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประจําจังหวัดและผู้บริหารทราบ 

7. ดําเนินการตามกฎหมายกําหนดกรณีพบการกระทําผิดพรบ.ที่เก่ียวข้อง 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ 
2. จัดทําฐานข้อมูลสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
3. จัดทําข้อมูลสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่อําเภอของตน 
4. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ

ตรวจสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามเปูาหมาย 
5. ส่งรายงานผลการตรวจสอบมา สสจ.เฉพาะกรณีเป็นสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่

ตรวจพบว่ามีผู้เสียหายจากการไปรับบริการแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตราย (ความเสี่ยงระดับ 
2 เป็นต้นไป) เพ่ือให้ สสจ ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

6. ตรวจประเมินสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุกแห่ง 
เพ่ือเฝูาระวังประจําปี อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ 
2. จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต

รับผิดชอบ 
3. ร่วมออกตรวจสอบสถานพยาบาลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ 
4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารระดับอําเภอทราบ 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 11 : โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 48. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
 
2.ค านิยาม  
 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง การออกแบบ
บริการจัดการระบบสุขภาพเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งเชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับสู่
ชุมชน ครอบครัวและบุคคล ตลอดจนมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการสุขภาพและชุมชน 
โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวย ทั้งนี้การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน มีการดําเนินการ 5 กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
  1) การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance) 
  2) การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active community based 
surveillance) 
  3) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Community participation) 
  4) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good private sector) เช่น ร้านชํา 
ร้านยา คลินิก 
  5) การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU literacy) 
โดยปีงบประมาณ 2563 กําหนดพ้ืนที่เปูาหมายดําเนินกิจกรรม 1 อําเภอ 1 ตําบล ยกเว้น RDU ในร้านยา 
กําหนดเปูาหมายจํานวนร้านยาที่ต้องดําเนินการ ร้อยละ 80 ของร้านยาทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน 

- 5 5 

 

4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทุกอําเภอมีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือให้มีการดําเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล อย่างน้อย อําเภอละ 1 ตําบล โดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในชุมชน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถปูองกัน เฝูาระวัง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการปัญหาด้านยา
อย่างเป็นระบบ  
 3. เพื่อให้อําเภอสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและสามารถนํามาใช้ในการจัดการปัญหายาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
5.แหล่งข้อมูล 
 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิตําบลต้นแบบอําเภอละ 1 ตําบล 
 

6.รายการข้อมูล 
  

ระดับขั้น
ความส าเร็จ 

ค าอธิบาย 

๑ มีการดําเนินการ Proactive hospital based surveillance  
- รพ.และ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ มีระบบมาตรฐานเกีย่วกับการจัดการปัญหาด้านยา ได้แก่ 
ADR, DRP, AE,การเฝูาระวังความเสี่ยงด้านยา 

๒ มีการดําเนินการ Active community based surveillance 
- มีกิจกรรมเย่ียมบ้านและสํารวจครัวเรือน ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับยาไม่น้อยกว่า 20 
ครัวเรือน (เปูาหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือประชาชนท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และปุวย 
ด้วยโรคเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 โรค ดังนี้ โรคเก๊าท์ ไขมนัในเลือดสูง เบาหวานความดัน 
โลหิตสูง หอบหืดข้อเสื่อม และไตเรื้อรัง) 
- พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีทะเบียนตํารับยาปลอมปนสเตียรอยด์<20% (เก็บตัวอย่างไม่ต่ํากว่า 

35 ตัวอย่าง)  
- พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน < 10% (สุ่มสํารวจ/เย่ียมบ้าน ไม่ตํ่ากว่า 20 ครัวเรือน) 
- มีการรายงานการเฝูาระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 

๓ - มีการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Community participation) 
- มีพื้นที่จัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนโดยภาคีมีส่วนร่วม 1 อําเภอ 1 
ตําบล 

๔ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good private sector) 
- ร้านชําไม่พบการขายยาผิดกฎหมาย > 95% ของร้านชําทั้งหมดในตําบลเปูาหมาย 
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ RDU ในร้านยา ไม่น้อยกว่า 80 % ของร้านยาท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
- มีการเย่ียมติดตาม RDU ในร้านยา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี/ร้าน 

๕ การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU literacy) 
- มีกิจกรรมการสรา้งความรอบรู้แก่ประชาชน 

 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์ ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ โทร 095-4171565 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2562 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
โครงการที่ 11 : 
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 48. ระดับ
ความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. กําหนดรูปแบบ เปูาหมาย แผนงาน การดําเนินงานตามแนวทาง RDU 

community ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาปัญหา เฝูาระวัง ส่งต่อข้อมูลการกระจาย

ยาในชุมชน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้ชุมชนมีการพัฒนากลไกการจัดการ

ตนเอง 
4. สนับสนุนสื่อ/องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
5. กํากับ ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลา

ที่กําหนด 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. กําหนดแผนงานในการขับเคลื่อนการใช้ยาปลอดภัยโดยชุมชน โรงเรียน ภาคี
เครือข่ายส่วนร่วม 

2. ขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทําหน้าที่ค้นหาปัญหา เฝูาระวัง ส่ง
ต่อข้อมูลการกระจายยาในชุมชน 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ/ตําบล เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ขับเคลื่อนการใช้ยาปลอดภัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4. มีกิจกรรมค้นหาปัญหาการใช้ยา และการกระจายไม่เหมาะสมในครัวเรือนและ
ร้านชํา 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพ่ือสํารวจการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อนสาร          
สเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะเหลือใช้ 

2. ทดสอบการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 
3. สํารวจการกระจายยาปฏิชีวนะและยาที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ในร้านชํา 
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ 
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 



195 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 11 : โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 49. ระดับความส าเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
ระดับอ าเภอที่มีความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิประชาชนได้ 
 
2.ค านิยาม  
  ความส าเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอ าเภอที่มี
ความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิประชาชนได้ หมายถึง  
 ๑) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอ้าเภอ มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 

๒) เครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับอ้าเภอ (CUP) สามารถประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ
ด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอ เพื่อเข้าร่วม
ด้าเนินกิจกรรม อย.น้อย และ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  
ทั้ง ๗ ด้าน ระดับดีขึ้นไป โดยมีผลลัพธ์การด้าเนินงานผ่านเกณฑ์ชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก้ากับดูแล 7 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องส้าอาง วัตถุ
อันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) วัตถุเสพติด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทางสถานีวิทยุ 
 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยากํากับดูแล 7 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางการสารณสุข) วัตถุเสพติด และผลิตภัณฑ์สุมนไพร 
 สถานีวิทยุ หมายถึง สถานที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสารสาธารณสุขหรือรายการของการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเอง หรือของผู้อ่ืนก็ตาม 
  การจัดการ หมายถึง การวิเคราะห์ แยกประเด็นข้อมูลการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย และด้าเนินการ
วิธีใด ๆ เพื่อไม่ให้เผยแพร่โฆษณาท่ีผิดกฎหมาย เช่น การเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง ป้องปราม สั่งระงับ
โฆษณา เปรียบเทียบปรับ ฟ้องศาล และส่งข้อมูลให้ กสทช. เป็นต้น 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย  
 

 ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ระดับความสําเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพระดับอําเภอที่มีความเข้มแข็งและปกปูองสิทธิประชาชนได้ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

1) ความสําเร็จของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิด
กฎหมายได้รับการจัดการ (ร้อยละ 100) 

ระดับ 5 ระดับ 5 

2) ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมอย.น้อย (ระดับมัธยมศึกษา/
ประถมศึกษาขยายโอกาส/ประถมศึกษา) ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน       
อย.น้อยระดับดีขึ้นไป  

ระดับ5 ระดับ5 

          2.1) โรงเรียนมัธยมศึกษา  70 75 
          2.2) โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  50 55 
          2.3) โรงเรียนประถมศึกษา  20 25 
          2.4) โรงเรียนในอําเภอรวมทุกประเภททุกสังกัด 45 50 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
 4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับอําเภอ (CUP) ให้สามารถประสานความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่เครือข่ายโรงเรียนในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 เพ่ือประเมินมาตรฐานโรงเรียนในอําเภอสู่เกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย ตามเปูาหมายที่กําหนด 
 4.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจและ ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีถูกต้อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  และส่งเสริมความรู้ในการใช้ยาที่
เหมาะสมแก่นักเรียนอย.น้อย 
 
5.แหล่งข้อมูล 
   5.1 กสทช.ภาค.2โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
เครือข่ายประชาชน โดยการเฝูาฟังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม 
   5.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1, 2 และ 3รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., และ เทศบาล) 
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6.รายการข้อมูล  
 6.1 ร้อยละโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

= (A/B) x 100 
   A = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพ้ืนที่       
ที่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  B = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพ้ืนที่
ทั้งหมด 

6.2 ร้อยละโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
= (C/D) x 100 

 C = จํานวนเครือข่ายโรงเรียนในอําเภอที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ได้ตามเกณฑ์กําหนด 
 D = จํานวนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นายขวัญชัย  นุชกลาง    ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ      โทร 086-7130108 

นายภูวดล ฦๅชา   ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ   โทร 088-2732397 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 3 : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

โครงการ 11 : 
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 49 ระดับ
ความสําเร็จของ
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ  
ที่มีความเข้มแข็งและ
ปกปูองสิทธิประชาชน
ได้ 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละ
ของโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงที่ผิด
กฎหมายได้รับการ
จัดการ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. กําหนดขั้นตอนการเฝูาระวังและการรายงานข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ผิดกฎหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ

เฝูาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อ 
3. บูรณาการแก้ไขปัญหาโฆษณาระหว่าง สสจ.กับ กสทช.ภาค และหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
4. รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานีวิทยุในพ้ืนที่จังหวัดที่พบการโฆษณา

ผิดกฎหมาย 
5. ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายหากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ

วิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่จังหวัดที่ผิดกฎหมาย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาดําเนินการอย่างถูกต้อง 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. รวบรวมข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่อําเภอ รายงานต่อผู้รับผิดชอบ

ระดับจังหวัด 
2. พัฒนาเครือข่ายในการเฝูาระวัง และดําเนินการเฝูาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ผิดกฎหมาย  
3. สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ 
4. รายงานข้อมูลการเฝูาระวังต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ดําเนินการเฝูาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและแจ้งต่อผู้รับผิดชอบระดับ

อําเภอหรือจังหวัด กรณีสงสัยว่าอาจมีการโฆษณาผิดกฎหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพ อสม.คุ้มครองผู้บริโภคในการให้ความรู้ คําแนะนําแก่ประชาชน

ให้รู้เท่าทันสื่อ 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 3  : การ
ปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

โครงการ 11 : 
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 49. ระดับ
ความสําเร็จของ
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพระดับอําเภอที่
มีความเข้มแข็งและ
ปกปูองสิทธิประชาชน
ได้ 
ตัวชี้วัดย่อย : 
ความส้าเร็จของ
กิจกรรมอย.น้อยใน 
โรงเรียน ผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
โรงเรียน อย.น้อย ทั้ง 
๗ ด้าน ระดับดีขึ้นไป  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางดําเนินงานและสร้างเครือข่ายฯ เพ่ือขับเคลื่อน
แนวทางและกลยุทธ์การปฏิบัติสู่กลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่อําเภอและตําบล 
2. สนับสนุนด้านวิชาการ และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาการดําเนินงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพท./รพช./สสอ./ประสานความร่วมมือในการดําเนินงาน กับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. จัดอบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพ/ฟ้ืนฟู ครู/นักเรียนแกนนํา อย.น้อย และเป็นพี่
เลี้ยงให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอําเภอ ใน
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 
4. ตรวจประเมินมาตรฐานซ้ําเพ่ือยืนยัน ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
ระดับดีเยี่ยม 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามกํากับและประเมินผลเครือข่ายดําเนินงาน คบส.ทุกระดับ 
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายสุขภาพระดับ
อําเภอเพ่ือรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมเพ่ือรายงาน 
 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรยีน ครูและนักเรียนแกนนําในพ้ืนที่อําเภอ ดําเนินกิจกรรม 
อย.น้อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน คบส.ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต./โรงเรียน อย.น้อย และ แกนนํา อสม.
เชี่ยวชาญ ด้าน คบส.ในพ้ืนที่อําเภอ 
2. สนับสนุน/เป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินงานให้แก่เครือข่าย รพ.สต.รพ.สต./อปท./ 
โรงเรียน อย.น้อย ในพื้นที่เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ประสานการดําเนินงานกับกับเครือข่าย คบส.ทุกเครือข่ายในพื้นท่ี 
4. ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน 
ของโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อยทุกแห่ง ในพ้ืนที่ 
5. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย เพื่อ
รายงาน สสจ.มหาสารคาม 
 
 
 
 



200 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
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แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณร่วมกับโรงเรียน
เพ่ือดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชุมชนเห็นความสําคัญและนําภารกิจงาน คบส.ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัยบรรจุในแผนสุขภาพชุมชนให้มีกิจกรรมฝึกทักษะการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในยา อาหารและเครื่องสําอาง ให้คําแนะนํา เป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝูา
ระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ 
3. พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่
ตําบล 
4. ร่วมกับอําเภอตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยตามเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานทั้ง 7 ด้าน ของโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อยทุกแห่งในพ้ืนที่ตําบล 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 12 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
1. ตัวชี้วัดที ่50. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital (ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 85 และระดับดีมาก Plus ร้อยละ 80 (12 แห่ง) 
    ตัวช้ีวัดที่ 51 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ระบบ Digital Infectious Control 
 
2. ค านิยาม  
 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ดําเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 
ระดับพื้นฐาน  
ขั้นตอนที่ 1. การสร้างกระบวนการพัฒนา  
1. มีการกําหนดนโยบายเพิ่มเติม 1) งดการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร 2) ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
และจัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2. กิจกรรม GREEN 
G:GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และมีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ Digital 
Infectious Control 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอ่ืนๆ 
ไปยังที่พักมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R:RESTEROOM 4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยที่อาคารผู้ปุวยนอก 
E:ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่

กําหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
E:ENVERONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสําหรับผู้ปุวยและผู้มารับบริการ 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่กิจกรรมทาง
กาย (Physical activity) กิจกรรมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของ
ผู้ปุวยและญาติ 
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ระดับพื้นฐาน  
N:NUTRITION 
 
 
 
 

8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัยในระดับพื้นฐาน 
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดที่อาคารผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน 

ระดับดี 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย(HAS) ที่อาคาร
ผู้ปุวยใน (IPD) 

ระดับดีมาก 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใช้ประโยชน์และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

 

 

 

 

ระดับดีมาก Plus 

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN 
COMMUNITY 
15. โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ (ตามคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food Safety 
Hospital)  
16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
โรงพยาบาลทีพั่ฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospitalระดับดีมาก/ดีมาก 
Plus 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 85  
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus  ร้อยละ 80 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 100  
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 100 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพท./รพช.) 
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6. รายการข้อมูล  
 
รายการข้อมูลที่ 1 ผ่านระดับพ้ืนฐาน  

ต้องดําเนินงานผ่านขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนาทุกข้อและขั้นตอนที่ 2 
ดําเนินกิจกรรม GREEN ทุกข้อ 
รวม 10 ข้อ 

รายการข้อมูลที่ 2 ผ่านระดับดี 
ต้องผ่านระดับพื้นฐานและพัฒนาเพิ่ม 2 ข้อ คือ 
1. มีการพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ปุวยใน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย 
2. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
รวม 12 ข้อ 

รายการข้อมูลที่ 3 ผ่านระดับดีมาก 
ผ่านระดับดีและพัฒนาเพ่ิมอีก 2 ข้อ คือ 
1. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN และมีการนําไปใช้ประโยชน์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในสถานบริการและในชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
รวม 14 ข้อ 

รายการข้อมูลที่ 4 ผ่านระดับดีมาก Plus   
ผ่านระดับดีมากและพัฒนาเพ่ิมอีก 2 ข้อ คือ 
1. ดําเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
(ตามคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food Safety Hospital) 
2. ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึ้นไป รวม 16 ข้อ 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นายประวัติ   แปลงมาลย์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                    เบอร์โทร 0850027634 
  
            นางพุฒฉวี  จันทรป์ระทักษ์       ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
          เบอร์โทร 0833480870  
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 4 : การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 12 : 
โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 50. ร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital (ระดับดีมากขึ้น
ไปร้อยละ 85 และระดับ
ดีมาก Plus ร้อยละ 80 
 
 
 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ระหว่าง
โรงพยาบาลโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานโรงพยาบาลพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
 3. จัดอบรมเพ่ือหาค่ากลางการดําเนินงานตามกิจกรรม GREEN & 
CLEEN ปี 2563 
 4. ติดตาม นิเทศ/ประกวด/ประเมิน 

 5. ประชุมคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง/ประชุมคณะทํางานปีละ 2 ครั้ง 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
 1. มีคณะกรรมการพัฒนาระดับอําเภอ 
 2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ตามแบบประเมินตนเองฯเพ่ือ
วางแผนสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง 
 3. พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
โรงพยาบาล 
 4. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 
 5. ประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & 
CLEAN Hospital เพ่ือขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นจากทีมตรวจ
ประเมินของ สสจ.และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 6. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN ในระดับ รพสต. 
 7. กํากับติดตามประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN ใน รพสต.อย่างต่อเนื่อง  
บูรณาการกับ รพสต.ติดดาว 
 8. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN ใน รพ.สต.และเครือข่ายสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital สู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้
เกิด GREEN & CLEAN Community 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
 1. ดําเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
ตามแนวทางการดําเนินงาน GREEN & CLEAN ตามเกณฑ์ คกก.พัฒนา
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 2. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของ GREEN & CLEAN 
ระดับ รพ.สต. และส่งผลการประเมินให้อําเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม  ปีพ.ศ.2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 13 : โครงการคุม้ครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 52. จังหวัด/อ าเภอที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์  
 
2. ค านิยาม  

อ าเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หมายถึง อําเภอมีระบบและกลไก  
เพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้  

  1. มีข้อมูล สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  2. มีการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  3. มีกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข 
  5. มีการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่เสี่ยงจาก

มลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่มีมลพิษทางอากาศ พ้ืนที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ และพ้ืนที่ที่ประชาชนมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของอําเภอที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ร้อยละ 80 อําเภอ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ร้อยละ 90อําเภอ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี และ
อําเภอผ่านเกณฑ์ระดับดี

มาก 1 อําเภอ 
 
4. วัตถุประสงค์  

พัฒนาระบบการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับอําเภอ 
 
5. แหล่งข้อมูล   

1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาอําเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ            
2. รายงานจากระบบฐานข้อมูล NEHIS, DashBoard 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

 3. แบบประเมินตนเองอําเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 
6. รายการข้อมูล  

สูตรค านวณ  : (A/B) x 100 
 A :  จํานวนอําเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 B :  จํานวนอําเภอทั้งหมด 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นายประวัติ  แปลงมาลย์  โทร 08 5002 7634 
 นายวุฒิพันธุ์  จันคามิ   โทร 08 3289 42479 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563–2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 
แนวทางการด าเนินงาน(ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 4 : การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 13 : โครงการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชน
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ตัวช้ีวัดที่ 52. จังหวัด/
อําเภอที่มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพตามเกณฑ์ 
 

แนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ                  
2. สนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาล,รพ.สต.และองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรม NEHIS , Dash Board และ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ                                                
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพ้ืนที่                                                                      
4. ติดตาม กํากับ และประเมินการดําเนินงาน ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับอําเภอ                                           
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประจําปี 
 
แนวทางการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบระดับตําบล                   
2. อําเภอประเมินตัวเองด้านการมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพตามเกณฑ์ ตามแบบประเมิน MOPH_PV 01   
3. ดําเนินการขับเคลื่อน สนับสนุน ประสานความร่วมมือ ให้ทุก
โรงพยาบาล,รพ.สต.และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์                  
4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพ้ืนที่ และประเด็นเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ พชอ./ อสธอ. พร้อมจัดทํา
แผนดําเนินงาน                                                                 
5. ติดตาม กํากับ และประเมินการดําเนินงาน ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับตําบล                                              
6. รายงานผลการดําเนินงานให้สสจ.มค.ทุก 3 เดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอําเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 
แนวทางการด าเนินงาน(ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 
  

 

แนวทางการด าเนินงานระดับต าบล 
1. รับนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากอําเภอ 
2. ดําเนินงานพัฒนารพ.สต และประสานความร่วมมือ อปท.ในพื้นที่
ดําเนินการพัฒนาระบบระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน ราย 3 เดือน 
4. รับการประเมินจากอําเภอ 
5. รายงานผลการดําเนินงานให้อําเภอ ทุก 3 เดือน 
 

 
 
 

 



๒๑๐ 
 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ  

(Service Excellence) 
 

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ

วงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ และพื้นท่ีเฉพาะ 
แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 

 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

นิยามตัวชี้วัดและ 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (service Excellence)   
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ Primary Care Cluster 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 53. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการ
ในพื้นที่ 
 
2.ค านิยาม  

หน่วยบริการ หมายความว่า (1) สถานพยาบาลที่ด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย (2) 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (3) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (4) หน่วยบริการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติ 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ประเภทที่ 1) เพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ 
         เพ่ือให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทย์    
เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมี
ความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  

ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 (1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
 (2) การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
 (3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการ
ให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่ 
 (5) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
 (6) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย 
Staff         - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบประชากรเต็มเวลา โดยควรมีเวลาปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่เพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 3 วัน/สัปดาห์ 
       - พยาบาลวิชาชีพ 2 คนเป็นอย่างน้อย 
       - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย  

System     - มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับ 
   บริบทของพ้ืนที่   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

- มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- มีระบบให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
- ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
- การจัดบริการส่งเสริมปูองกันควบคุมโรคในชุมชน 
- ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
- ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

Structure  - มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการ 

สถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิของผู้รับบริการใน
เขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary  
Care Cluster)   

ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 33 
 

 
เกณฑ์เปูาหมาย ระดับจังหวัดปี 2563    
 

Small success 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ไตรมาส 1         
(3 เดือน) 
- จังหวัด / เขต
สุขภาพ มีแผนการ
จัดตั้งหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ 10 
ปี 

ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
- หน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) 
แจ้งยืนยันขอขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 
15 (ตาม พรบ.) 

ไตรมาส 3          
(9 เดือน) 
-มีการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและ
เครือข่าย 
หน่วยบริการ     
ปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) 
ร้อยละ 20 ของ 
แผนการจัดตั้ง
ระดับเขตสุขภาพ 
10 ปี 

ไตรมาส 4           
(12 เดือน) 
- มีการจัดตั้ง
หน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วย
บริการ 
ปฐมภูมิ (ผ่าน 
3S) ร้อยละ 25 
ของแผนการ
จัดตั้งระดับเขต 
สุขภาพ 10 ปี 

 
4.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล    
ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
6. รายการข้อมูล  

A = จ านวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวปี 2563 ที่มีคุณภาพ 
       B = จ านวนทีมคลินิกหมอครอบครัว เปูาหมาย 10ปี 
       สูตร (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    
 นางพชรวรรณ  คูสกุลรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
                                           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
    นางสุภาพร  กุณาศล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
          กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (service Excellence)   
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ Primary Care Cluster 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 54. ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ 
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว  
 
2.ค านิยาม  

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพศ./รพท. หมายถึง จ านวนประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ที่เปิด
ด าเนินการของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ทีผ่่าน
การอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่แพทยสภารับรองหรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความ
เห็นชอบคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

(1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
(2) การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
(3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการ

ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สุขภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพ้ืนที่ 

(4) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์   
เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 50 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์เปูาหมาย ระดับจังหวัดปี 2563  
   

Small success 
 

ไตรมาส 1         
(3 เดือน) 

ไตรมาส 2        
(6 เดือน) 

ไตรมาส 3        
(9 เดือน) 

ไตรมาส 4 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
 

4.วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ทีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะ        

ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 

- เพ่ือลดความแออัด ลดการรอคอย ใน รพศ./รพท. 
 
5.แหล่งข้อมูล   ระบบลงทะเบียน  หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 
6.รายการข้อมูล  

A = จ านวนประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
        B = จ านวนประชากรทั้งหมดในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของรพศ./รพท. 
(แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th  
       สูตร   (A/B) x 100 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    
      นางพชรวรรณ  คูสกุลรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
                                                                หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                             นางสภุาพร  กุณาศล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                                กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../%20https:/www.dopa.go.th 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks  

แผนงานที ่5 :   
การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ Primary Care  
Cluster 
โครงการที่ 14 :       
โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดที ่54.  
ร้อยละของประชาชนใน
อ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./
รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว  
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด  
เพ่ือลดความแออัดใน รพศ./ รพท.  
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์ 
2. ก าหนดแนวทางพัฒนาและประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ/ระดับต าบล 
1. พัฒนาให้ คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 
3. พัฒนาระบบนัดหมายและคิว 
4. พัฒนาระบบ Tele-health 
5. พัฒนาระบบส่งต่อ และ Green channel 
6. สนับสนุนทรัพยากร  
7. ก ากับติดตามประเมินผล 
แนวทางด าเนินระดับต าบล/ระดับ PCC 
1. จัดโครงสร้างทีมหมอครอบครัวในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิและ
ชุมชน  
2. เป็นด่านหน้าในจัดระบบบริการตามเกณฑ์ Primary care packet 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  
3. การเชื่อมโยงระบบการบริการกับ Service  plan  
4. พัฒนาระบบส่งต่อ และ Green channel กับ รพ.แม่ข่าย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (service Excellence)   
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ Primary Care Cluster 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 55.  ร้อยละของอ าเภอที่มีระดับความส าเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
ส าคัญของจังหวัด ด้วยกลไก พชอ.และหมอครอบครัวที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 
3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk) 
 
1.ค านิยาม     

อ าเภอที่ผ่านระดับความส าเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก DHS-
PCA-FCT ที่ เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่น และคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
อย่างมีคุณภาพ หมายถึง อ าเภอที่ผ่านระดับความส าเร็จการใช้กระบวนการบูรณาการพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ (DHS- PCA) ด้วยทีมหมอครอบครัว (FCT) สามารถดูแลโรคและภัยสุขภาพแบบองค์รวม 5 
มิติ ที่เชื่อมโยง ส่งต่อ ระบบบริการปฐมภูมิ กับชุมชน ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 5 เรื่อง 

1. ตามนโยบาย 4 เรื่อง ได้แก่ 
 1) DM/HT/CKD 

    2) MCH/พัฒนาการเด็ก และ IQ   
    3) OV/CCA   
    4) CVD Risk 
2. ปัญหาพ้ืนที่ 1 ประเด็น ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) 

      ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS)  เป็นระบบการท างานด้านสุขภาพ
ระดับอ าเภอร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่านกระบวนการชื่นชม
และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเปูาหมายร่วม
เพ่ือสุขภาวะของประชาชน 

 ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบผสมผสาน
องค์รวม และต่อเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพ่ือสร้างสุขภาพ บริการควบคุมปูองกันโรคและปัญหาที่คุกคาม
สุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว  
มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและท่ีชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็น
ระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เป็นเปูาหมายในการให้บริการ (catchments 
population) และผู้ให้บริการโดยทีมหมอครอบครัว (Family care team)  

ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง  ประชาชน  ครอบครัว  หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กร
อิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน        
  คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ     
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา 
DHS –PCA ตามกรอบ UC-CARE      
   1.  การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ (Unity District Health Team)   
     2.  การวิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการ (Customer Focus)  
            3.  การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย (Community participation)  
             4.  การท างานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการเอง (Appreciation)   
             5.  การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 
development) 
             6.  การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น (Essential care)   
     2. ความส าเร็จของการด าเนินงานของทีมหมอครอบครัว (FCT) และ คลินิกหมอครอบครัว 
(PCC) หมายถึง อ าเภอสามารถพัฒนาทีมหมอครอบครัว (FCT) ทุกระดับ เพ่ือยกระดับหน่วยบริการ     
ปฐมภูมิเป็นคลินิค หมอครอบครัว มีผลลัพธ์ในการดูแลกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน DHS-PCA-FCT หมายถึง อ าเภอมีการ
ด าเนินงานตามแผน DHS-PCA-FCT อย่างน้อย 5 เรื่อง (ตามนโยบายที่ก าหนด) โดยใช้กลไก DHS-PCA-
FCT เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา ผ่านกระบวนการชื่นชม (AI) และการจัดการความรู้ (KM) ส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้และไม่ทอดทิ้งกัน มีเปูาหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน โดยมี
ผลลัพธ์การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 
2. เกณฑ์เป้าหมาย   
    

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร้อยละของอ าเภอที่มีระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพส าคัญของจังหวัดด้วยกลไก DHS-PCA-FCT ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

   
3. วัตถุประสงค์    

สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนระดับอ าเภอ ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่
ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน 
โดยมีเปูาหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน 
 
4. แหล่งข้อมูล    

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ บูรณาการกับ พชอ. 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5.รายการข้อมูล  
A = จ านวนอ าเภอทีมรีะดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพส าคัญของจังหวัด

ด้วยกลไก DHS-PCA-FCT ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ      
        B = จ านวนอ าเภอท้ังหมด   
     สูตรการค านวณ   (A/B) x 100 
 
6.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    

นางพชรวรรณ  คูสกุลรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
                                             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
        นางสุภาพร  กุณาศล         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  . 
            กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
Primary Care Cluster 
โครงการที่ 14 : โครงการ
พัฒนาระบบการแพทย์ 
ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดที่ 55. ร้อยละ 85 
ของอ าเภอที่มีระดับ
ความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
ส าคัญของจังหวัดด้วยกลไก 
DHS-PCA-FCT ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ ตามนโยบาย 5 
เรื่อง ได้แก่ 
1.  DM/HT/CKD 
2.  MCH/พัฒนาการเด็ก 
และ IQ   
3.OV/CCA   
4.CVD Risk 
5. ประเด็นตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ 

 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ และ   

1. ส่งเสริม พัฒนา และ สนับสนุน  ทรัพยากร แล ระบบงานที่ส าคัญ 
แก่หน่วยบริการปฐมภูมิตามส่วนขาด 

2.รายงานผลการประเมินตนเองและผลการด าเนินงาน แก่จังหวัด 
 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ประเมินตนเองวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่  
2. น าเสนอแผนและแนว ทางในการแก้ไขปัญหา แก่ พชอ. เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหา  
3. ร่วมกับ CUP พัฒนาระบบงานส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่ 
4. รายงานผลการประเมินตนเองและผลการด าเนินงาน แก่อ าเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 
๑. ตัวชี้วัดที่ ๕๖. ร้อยละของต าบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด            
(โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD 
Risk) 
 
2.ค านิยาม     

ต าบลท่ีจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมายถึง ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ที่ชุมชน หมู่บ้าน ใน
พ้ืนที่ระดับต าบล น าต าบลจัดการสุขภาพ มายกระดับจากมิติสุขภาพเพียงด้านเดียว สู่มิติคุณภาพชีวิต โดย
ใช้เปูาหมาย ความสุขเป็นตัวตั้ง ใช้กลไก กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาของ
พ้ืนที่ ในการสร้างชุมชนสร้างตามบริบทท่ีคนในชุมชนต าบล มีส่วนร่วมคิด ออกแบบ เรียนรู้ ตัดสินใจร่วมกัน
ลงมือท า ไปสู่เปูาหมายสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี  
         เกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง หลักในการพิจารณาตัดสินต าบลจัดการคุณภาพชีวิต       
ที่บันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย  
       1. ประเด็นเปูาหมายการสร้างสุขของต าบลที่คนในต าบลร่วมกันก าหนดเอง (โดยเน้น ๔ เรื่อง 
ประกอบด้วย 1.MCH/พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk) 
       2. แกนน าขับเคลื่อน (Gate Keeper) ทีมท างาน และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต  
       3. แผนการขับเคลื่อนงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม  
       4. การด าเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
       5. ผลลัพธ์ของการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตในประเด็นเปูาหมาย ของต าบล ที่คนใน
ต าบลมีอิสระในการก าหนดเกณฑ์ วัดและประเมินผลเอง  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑. ร้อยละของต าบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด                

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 

 
4. วัตถุประสงค์   
        เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
        1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
        2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
6. รายการข้อมูล  
         A = จ านวนต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
         B = จ านวนต าบลจัดการคุณภาพชีวิตเปูาหมาย         
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         นางสุมาลี   ใหม่คามิ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
             นางสุพัตรา  เอกตาแสง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       โทร 0๙๑ ๘๖๕๙๑๑๐   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 : 
การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster) 
โครงการที่  14 :   
โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดที ่56. 
ร้อยละของต าบลที่
จัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ  
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(โดยเน้น ๔ เรื่อง 
ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ  
2.OV/CCA 
3.DM/HT/CKD        
๔.CVD Risk)  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
  ๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด 
อ าเภอ 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
อ าเภอ  
  ๓. ประเมินการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับต าบล ตามเกณฑ์ 
๑๓๓ ต าบล 
. ๔. ประกวดต าบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับจังหวัด  
  ๕. สรุปบทเรียนพ้ืนที่ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ อ าเภอละ ๒ ต าบล 
  ๖. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
  ๗. ประเมินผลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต บันทึกในเว็ป thaiphc.net 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
  ๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
  ๓. ประเมินการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับต าบล ตามเกณฑ์ 
๑๓๓ ต าบล 
  ๔. ประกวดต าบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับอ าเภอ  
  ๕. สรุปบทเรียนพ้ืนที่ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ อ าเภอละ 2 ต าบล  
  ๖. ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
  ๗. ประเมินผลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต บันทึกในเว็ป thaiphc.net 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
  ๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับต าบล 
  ๒. ก าหนดประเด็นพัฒนา ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา  
  ๓. ประเมินการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับต าบล ตามเกณฑ์  
  ๔. ร่วมประกวดต าบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับอ าเภอ  
  ๕. สรุปบทเรียนพ้ืนที่ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   
  ๖. ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
  ๗. ประเมินผลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต บันทึกในเว็ป thaiphc.net 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่57. ร้อยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชน 
ตามเกณฑ์ 
 
2. ค านิยาม  

อปท. หมายถึง“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความ องค์การบริหารส่วนต าบล                   
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
มีทั้งหมดจ านวน ๑๔๒ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ๑ แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน                
๑๘ แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑๒๓ แห่ง 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. อปท.มีการจัดท าประชาคมปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น  
ร้อยละ 50 ของกองทุนทั้งหมดในอ าเภอ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. กองทุนมีการอนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนประจ าปี ภายในไตร
มาส 2 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

3. กองทุนมีการอนุมัติโครงการตามแผนการใช้เงิน ภายในไตร
มาส 2 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

4. ร้อยละ 60 ของกองทุนทั้งหมด มีเงินคงเหลือภายในไตรมาส 
2 น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

5. อปท.โอนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ภายในไตรมาส 2 

รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100 

6. กองทุนได้รับการประเมินจากทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอไตรมาส  
2-3 ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
มีการบริหารจัดการการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ 
ทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ได้อย่างมี อัตลักษณ์ 
ร้อยละ 50 ของกองทุนทั้งหมดในอ าเภอ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
มีการบริหารจัดการ NCD ได้อย่างมีอัตลักษณ์ ร้อยละ 50 ของ
กองทุนทั้งหมดในอ าเภอ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
9. กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  มีโครงการ
ที่เก่ียวกับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ ไม่น้อยกว่า
อ าเภอละ 1 กองทุน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

10. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการตาม Care plan ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

11. ผู้สูงอายุได้รับการบันทึก ADL เมื่อครบ 9 เดือน ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

12. ผู้สูงอายุได้รับการบันทึก ADL มีคะแนนดีขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
 
4. วัตถุประสงค์  

จ านวนร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดบริการสุขภาพสนับสนุนการด าเนินงาน     
ปฐมภูมิและชุมชนด้านการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุกผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 
5. แหล่งข้อมูล www.obt.nhso.to.th 
 
6. รายการข้อมูล  

6.1 รายงานจ านวนเงินงบประมาณของกองทุน 
 6.2 รายงานจ านวนเงินคงเหลือของกองทุน 
 6.3 รายงานการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 6.4 สรุปผลการประเมินงานกองทุน 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

7.1 นางโศภิตา จิตรวิกรานต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7.2 นางสาววรรวิสา สุเสนา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obt.nhso.to.th/
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 :   
การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster) 
โครงการที่ 14 : 
โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดที ่57. 
ร้อยละ อปท.จัดบริการ
สุขภาพ และสนับสนุน
การด าเนินงานปฐมภูมิ
และชุมชน ตามเกณฑ์ 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมพลังด้านวิชาการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนางาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลัง และติดตาม ประเมินผล ทุกอ าเภออย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง 
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานฯ ร่วมกับ สปสช. 
4. ประเมินองค์ความรู้และประกวดนวัตกรรมดีเด่น/มหกรรม 
5. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปี 2563 

แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. ก ากับ ติดตาม อปท. สมทบงบประมาณ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ อปท.จัดท าประชาคมสุขภาพ และท าแผน 
3. ประเมินกองทุน ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 
4. รับการออกเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม จาก สสจ.มค 
5. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปี 2563 

แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
รพ.สต. ประสาน กระตุ้น และสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินการ ดังนี้ 
1. อปท.มีการจัดท าประชาคมปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของ

กองทุนทั้งหมดในอ าเภอ 
2. กองทุนมีการอนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนประจ าปี ภายในไตรมาส 2 

ร้อยละ 80 
3. กองทุนมีการอนุมัติโครงการตามแผนการใช้เงิน ภายในไตรมาส 2  

ร้อยละ 80 
4. ร้อยละ 60 ของกองทุนทั้งหมด มีเงินคงเหลือภายในไตรมาส 2  

น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ อปท.ทั้งหมด 
5. อปท.โอนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พ้ืนทีภ่ายในไตรมาส 2 ร้อยละ 100 
6. กองทุนได้รับการประเมินจากทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอไตรมาส 2-3  

ร้อยละ 100 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการ

บริหารจัดการ การจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ได้อย่างมี อัตลักษณ์ ร้อยละ 50 ของกองทุน
ทั้งหมดในอ าเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการ

บริหารจัดการ NCD ได้อย่างมีอัตลักษณ์ ร้อยละ 50 ของกองทุนทั้งหมดใน
อ าเภอ 

9. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ มีโครงการที่
เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ อย่างน้อย อ าเภอละ 1 
กองทุน 

10. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการตาม Care plan ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 100 

11. ผู้สูงอายุได้รับการบันทึก ADL เมื่อครบ 9 เดือน ร้อยละ 100 
12. ผู้สูงอายุได้รับการบันทึก ADL มีคะแนนดีขึ้น ร้อยละ 20 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 14 : โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 58. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (≥ ร้อยละ 80) 
และอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอ (ร้อยละ 35) 
 
2. ค านิยาม 

 การให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ   
    องค์ประกอบที่ ๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ การให้บริการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรมพ้ืนฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และ 
นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตามเกณฑ์ ๖ กลุ่มเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม คือ 
        ๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
                ๑.๑ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
                ๑.๒ บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control  
                ๑.๓ การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน เป็นต้น 
        ๒. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
                 ๒.๑ การตรวจช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
                 ๒.๒ การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
                 ๒.๓ การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
         ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 ๓.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
                 ๓.๒ การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                 ๓.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-๕ ปี  
         ๔. โรงเรียนประถมศึกษา  
                ๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖ ปี 
                ๔.๒ การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ ปี 
                ๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
          ๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
                ๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน 
          ๖. กลุ่มผู้สูงอายุ 
                ๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
  องค์ประกอบที่ ๒ จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๒๐ 
 
 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ หมายถึง อัตราการใช้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการรักษาทันตกรรมเฉพาะ
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ทางและบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก ทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบอ าเภอ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด  2563 2564 
1. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
ครบทั้ง๒ องค์ประกอบคือ 
     1.1 รพ.สต./ศสม.สามารถด าเนินกิจกรรมจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ใน 6กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม 
      1.2 รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากได้ครอบคลุม
ประชากรมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 82 

2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
   อ าเภอ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 36 

แก้ไขตามมติที่ประชุมเขต  
28 ตค.62 

 
4. วัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูล43แฟูม (HDC)  
 
6. รายการข้อมูล 1.ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
 A=จ านวน รพ.สต./ศสม.  ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง ๒ 
องค์ประกอบ 
 B=จ านวน รพ.สต./ศสม. ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบอ าเภอ 
 C= ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
             สูตรค านวณตัวชี้วดั C= (A/B)*100 
   รายการข้อมูล 2.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอ 
 A= จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ)  
 B= ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบอ าเภอ  
 C= อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอ 
              สูตรค านวณตัวชี้วัด C= (A/B)*100   
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นางนวลนิตย์  บุตรดีสุวรรณ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 : 
การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ (Primary Care  
Cluster) 
โครงการที่ 13 :   
โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary  Care  Cluster) 
ตัวช้ีวัดที่ 58.  
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่
ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ี
มีคุณภาพ (≥ ร้อยละ 80 ) 
และอัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบอ าเภอ (ร้อยละ
35) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท ากลยุทธ์และประเมินผลการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุข    
2. สนับสนุน/พัฒนาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข 
3. สนับสนุนให้รพ. และรพ.สต. ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
4. นิเทศงาน 
5. รวบรวม วิเคราะห์สรุปข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดท ากลยุทธ์และประเมินผลการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุข   
2. สนับสนุน/พัฒนาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข 
3. พัฒนาคลินิกทันตกรรมใน รพ. ผ่านมาตรฐาน "dental safety goal" 
4. นิเทศ/สนับสนุนให้รพ.สต./ศสม. ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ 
5. สนับสนุนให้รพ.สต. มีวสัดุ+ครุภัณฑ์ทันตกรรม+ผู้ช่วย 
6. รวบรวม วิเคราะห์สรุปข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
7. สนับสนุนให้มี อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข 
8. จัดท าข้อมูลสถานการณ์  ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา เสนอ
เข้าคณะกรรมการ พชอ. 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
รพ.สต.ทั่วไป 
๑. การให้ความรู้+ค าแนะน าด้านสุขภาพช่องปาก  
๒. สนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
๓. สนับสนุน อสม. ชมรมผู้สูงอายุ  ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ช่องปาก 
รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล (ประจ า+หมุนเวียน) 
ให้บริการส่งเสริมปูองกันรักษา (ได้ตามเกณฑ์ ๑4กิจกรรมใน 6 กลุ่ม
อายุ) มากกว่า ๒๐๐ คนต่อ ๑,๐๐๐ประชากร 
ภารกิจ/แนวทางการด าเนินงานระดับชุมชน/อสม. (ภาคีอ่ืนๆ) 
อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุขช่วยแนะน า 
  1. การกินอาหาร  
      - ไม่กินหวานเหนียว ไม่อมนมนอนหลับ ไม่กินจุบจิบ ไม่กินทอฟฟ่ี 
ลูกอมขนมกรุบกรอบแนะน าให้กินอาหารว่างประเภทถ่ัว โปรตีน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

   2. การแปรงฟัน 
     - หลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นหรือก่อนนอน/อย่างน้อย 2 นาท/ีหลัง
แปรงฟันไม่กินอะไร 2 ชั่วโมง 
     - ผู้ใหญ่แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันขึ้นจนอายุ 7 ปี 
  3. ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ 
  4. ชว่ยตรวจฟัน หรือแนะน าให้ไปพบหมอฟันทุก 6 เดือน 
  5. กระตุ้นให้ ปชช.ดูแลตัวเอง และบุตรหลาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
 
๑.ตัวชี้วัดที่ ๕๙. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน             
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
2. ค านิยาม  
        ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง  
        อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
        อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร  
อสม. หมอประจ าบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑. ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ
ประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 

 
4. วัตถุประสงค์   
           1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
           2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี 
 
5. แหล่งข้อมูล  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
6. รายการข้อมูล  
        รายการที่ ๑  จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        รายการที่ ๒  จ านวนผูปุ้วยกลุ่มเปูาหมาย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         นางสุมาลี   ใหม่คามิ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
             นางสุพัตรา  เอกตาแสง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       โทร 0๙๑ ๘๖๕๙๑๑๐   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 5 :   
การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) 
โครงการที่ 15 :   
โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ และ 
อสม. 
ตัวช้ีวัดที ่๕๙.  
ร้อยละของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.

หมอประจ าบ้าน ระดับจังหวัด  
    2. ชี้แจงแนวทางการประเมินผลด้านคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน  แก่ 
คณะกรรมการประเมินผลฯระดับอ าเภอ                               

3. ก ากับ/ติดตาม การประเมินผลด้านคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน ระดับอ าเภอ 
ต าบล 

4. รวบรวม ประเมินผล ตามไตรมาส 
5. รายงานผลการด าเนินงานใน www.thaiphc.net  

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.

หมอประจ าบ้าน ระดับอ าเภอ  
    2. ชี้แจงแนวทางการประเมินผลด้านคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน  แก่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลและอสม.หมอประจ าบ้าน   

3. ก ากับ/ติดตาม การประเมินผลด้านคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน ระดับต าบล 

4. รวบรวม ประเมินผล ตามไตรมาศ 
5. รายงานผลการด าเนินงานใน www.thaiphc.net  

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. มอบผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย ให้ อสม.หมอประจ าบ้าน ระดับหมู่บ้าน 

๑ คน ต่อ ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย ๓ ราย ให้รับผิดชอบพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

2. อสม.หมอประจ าบ้าน เยี่ยมบ้านผู้ปุวยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ปุวย  

3. อสม.หมอประจ าบ้าน ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่รับผิดชอบ  

๔. อสม.หมอประจ าบ้าน รายงานผลการปฏิบัติให้ ผอ.รพ.สต.  
5. ให้ ผอ.รพ.สต. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานใน 

www.thaiphc.net  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence). 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม. 
 
1. ตัวชี้วัดที ่๖๐. จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
 
2. ค านิยาม  

อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
        อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร อสม. 
หมอประจ าบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑. จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน รอเปูาหมาย รอเปูาหมาย 
 
4. วัตถุประสงค์   
            เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชน   
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
5. แหล่งข้อมูล  
       1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
       2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
6. รายการข้อมูล  
       รายการที่ ๑  จ านวน อสม. กลุ่มเปูาหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
       รายการที่ ๒  จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         นางสุมาลี   ใหม่คามิ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร. 0๘๖ ๘๖๔๔๑๖๔  
             นางสุพัตรา  เอกตาแสง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       โทร 0๙๑ ๘๖๕๙๑๑๐    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการ
พัฒนาเครือขา่ยก าลังคน
ด้านสุขภาพ และ อสม. 
ตัวช้ีวัดที ่๖๐. จ านวน      
อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น 
อสม. หมอประจ าบ้าน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. พัฒนาทีมวิทยากรครู ก อบรม อสม.หมอประจ าบ้านระดับ

จังหวัด 
2. พัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรครู ข อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน

ระดับอ าเภอ 
3. ก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินการด าเนินงาน ของ อสม.

หมอประจ าบ้าน 
4. ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 
5. รายงานผลการด าเนินงานใน www.thaiphc.net 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. พัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรครู ข อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน

ระดับอ าเภอ 
๒. จัดการอบรม พัฒนาศักยภาพ ของ อสม.หมอประจ าบ้าน ระดับ

หมู่บ้าน ต าบล 
๓. มอบภารกิจ รพ.สต.ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ อสม.หมอ

ประจ าบ้าน 
4. ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 
5. รายงานผลการด าเนินงานใน www.thaiphc.net  

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. คัดเลือก อสม.หมอประจ าบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน ( อสม.เลือก

กันเอง) 
2. อสม.หมอประจ าบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน คัดเลือกระดับต าบล ๑ 

คน  
3. ร่วมกับอ าเภออบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน 
4. มอบภารกิจ อสม.หมอประจ าบ้าน ปฏิบัติงานด้านสุขภาพใน

ระดับหมู่บ้าน 
5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานใน www.thaiphc.net  

 
 
 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
 

๑.ตัวชี้วัดที่ ๖๑. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

2. ค านิยาม  
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง      

ครอบครัวที่มี อสค. ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด ได้แก่  
           (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ าเปล่า  
             (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด  
              (3) ออกกาลังกายที่เหมาะสม  
              (4) บ ารุงรักษาจิตใจ  
              (5) การดูแลสุขภาพช่องปาก  
             (6) จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  
            ครอบครัวเป้าหมายท่ีมี 
            ๑.ผู้สูงอายุติดบ้าน (ADL ๕-๑๑ คะแนน) ติดเตียง (ADL ๐-๔ คะแนน) 
            ๒.ผู้ปุวยโรคไตระยะท่ี ๓ และ ๔ 
            ๓.ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
              จากฐานข้อมูล HDC 
           อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่
ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเปูาหมายในครอบครัว กรณี ครอบครัวที่มีผู้ปุวยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง อาจคัดเลือกเพ่ือนบ้านที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 

 
4. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายในครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพโดย อสค.  
2. เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มเปูาหมาย 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

  ๒. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
           ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
6. รายการข้อมูล  
     A = จ านวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

B = จ านวนครอบครัวเปูาหมาย 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         นางสุมาลี   ใหม่คามิ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
             นางสุพัตรา  เอกตาแสง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       โทร 0๙๑ ๘๖๕๙๑๑๐   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 :  การพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการ
พัฒนาเครือขา่ยก าลังคน
ด้านสุขภาพ และ อสม. 
ตัวช้ีวัดที ่ ๖๑. ร้อยละ
ของครอบครัวที่มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับ

จังหวัด 
2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค.ในการดูแล

ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย บูรณาการการท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัวใน
การเยี่ยมบ้านผู้ปุวย 

3. ก าหนดครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายจากฐานข้อมูล HDC แจ้ง
อ าเภอ 

4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รายไตรมาศ 
5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับ

อ าเภอ 
2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค.ในการดูแล

ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย บูรณาการการท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัวใน
การเยี่ยมบ้านผู้ปุวย 

3. ก าหนดครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายจากฐานข้อมูล HDC แจ้ง 
รพ.สต. 

4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รายไตรมาศ 
5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net 1. 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. พัฒนา อสค.ประจ าครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย  
2. สร้างเครือข่าย อสม.ประสานการท างานร่วมกับ อสค. ในความ

รับผิดชอบอย่างน้อย 1 : ๓ ครอบครัว 
    3. ทีมหมอครอบครัว ร่วมกันประเมินครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย 
ที่มีการพัฒนา อสค. มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไม่ หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ให้วางแผนพัฒนา อสค. 
ดูแลผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย ให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๔. สรุปการประเมินศักยภาพของครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย ใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net  

http://www.thaiphc.net/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
 
๑. ตัวชี้วัดที่ ๖๒. อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าใน 
การดูแลสุขภาพครอบครัว  
 
2. ค านิยาม  
     อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่
ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเปูาหมายในครอบครัว กรณี ครอบครัวที่มีผู้ปุวยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง อาจคัดเลือกเพ่ือนบ้านที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้ 
 ช่องทางในการลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลการประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. คือ 
             1) ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 
              2) ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net 
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพครอบครัว  ประเมินจาก 

     ๑.เป็นแกนน าปฏิบัติตนด้านสุขภาพท่ีมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวและเป็นผู้ดูแล   
สุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง 
              2. ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและชว่ยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
              3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑. อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
เป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพครอบครัว  

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ 

 
4. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 
           2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สม่ าเสมอ 
           3. เพื่อให้คนในแต่ละครอบครัวท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง เนื่องจากคนใน
ครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด  
           4. เพื่อให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยงส่ง
ต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนน าขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน 
 
  

http://www.thaiphc.net/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
6. รายการข้อมูล  
         รายการที่ ๑  อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าใน
การดูแลสุขภาพครอบครัว 
         รายการที่ ๒ จ านวน อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ทั้งหมด 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นางสุมาลี   ใหม่คามิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
            นางสุพัตรา  เอกตาแสง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       โทร 0๙๑ ๘๖๕๙๑๑๐   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 15 : โครงการ
พัฒนาเครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพ และ อสม. 
ตัวช้ีวัดที ่๖๒. 
อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและเป็น
แกนน าในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว  
  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
 1. บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับจังหวัด 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค.ในการดูแลผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมาย บูรณาการการท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการเยี่ยม
บ้านผู้ปุวย 
 3. ก าหนดครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายจากฐานข้อมูล HDC แจ้ง
อ าเภอ 
    4. ก ากับ ติดตาม ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าใน
การดูแลสุขภาพครอบครัว ของ อสค. 
 5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net  
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
 1. บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับอ าเภอ 
 2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค.ในการดูแลผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมาย บูรณาการการท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการเยี่ยม
บ้านผู้ปุวย 
 3. ก าหนดครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายจากฐานข้อมูล HDC แจ้ง        
รพ.สต. 
 4. ก ากับ ติดตาม ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าใน
การดูแลสุขภาพครอบครัว ของ อสค. 
 5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net  
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
 1. พัฒนา อสค.ประจ าครอบครัวผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย  
 2. สร้างเครือข่าย อสม.ประสานการท างานร่วมกับ อสค. ในความ
รับผิดชอบอย่างน้อย 1 : ๓ ครอบครัว 
  3. ทีมหมอครอบครัว ร่วมกันประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็น
แกนน าในการดูแลสุขภาพครอบครัว ของ อสค. 
 ๔. สรุปการประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัว ของ อสค. 
 5. รายงานผลการประเมิน ใน www.thaiphc.net  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที ่๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16 : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
1. ตัวชีวั้ดที ่63. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
 
2. ค านิยาม  
 ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า       
7 mg% ในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์  
 ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ปุวยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัส
โรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 และ 3 
  หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ส าหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และ
ควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเปูาหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส าหรับ
ในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
 ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย 
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟูม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่  
 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)  
 2. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
    ๑. ร้อยละของผู้ปุวยที่สามารถควบคุมได้ เบาหวาน ≥๔๐ ≥๔๐ 
    ๒. ร้อยละของผู้ปุวยที่สามารถควบคุมได้ ความดันโลหิตสูง ≥๕๐ ≥๕๐ 
 
4. วัตถุประสงค์  
 ๔.1 เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
 ๔.2 เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
 ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และ
ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม 
 
6. รายการข้อมูล 
  ๖.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่สามารถควบคุมได้ เบาหวาน 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (เบาหวาน) = (A/B) x 100  
  A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ระดับค่าน้ าตาลอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ควบคุมได้ (HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg%) 
  B = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  ๖.2 ร้อยละของผู้ปุวยที่สามารถควบคุมได้ ความดันโลหิตสูง  
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (ความดันโลหิตสูง) = (C/D) x 100 
  C = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด [ความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.
ปรอท.] 
  D = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นางสาวศิริพร สุจจะชารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โทร.๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ ๖ : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16 :  
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
ตัวช้ีวัด 63. ร้อยละ
ของผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. วางแผน วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
๒. ควบคุม ตรวจสอบ และก ากับการด าเนินงานระดับอ าเภอ/ต าบล  
๓. สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการที่เก่ียวข้องให้กับระดับอ าเภอ/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและภาคีเครือข่าย 
๔. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอ าเภอ และต าบล (System 

Manager, Case Manager, Mini Case Manager) 
๕. การนเิทศงาน ติดตาม และประเมินผล 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. ก าหนดทิศทางนโยบาย การก าหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และ

ค่านิยมของหน่วยงานบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปูองกัน ควบคุมและ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอ าเภอ 

๒. ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบงานเวชปฏิบัติ ในการดูแล
กลุ่มผู้ปุวย อย่างครบวงจร โดยเพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน 
(Comprehensive Care) และบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพในการปูองกัน 
ควบคุม และจัดการโรคเรื้อรัง  

๓. สนับสนุนการจัดการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ปุวย
โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีมีความรู้และเชี่ยวชาญ 

๔. สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือความมั่นใจให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข 
เช่น อบรมการใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติที่อิงหลักฐานและมีการทบทวนพัฒนา
ให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ   

๕. จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน เช่น การบูรณาการทรัพยากรและ/หรือแผน
ระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน เพ่ือให้เกิดการปูองกัน ควบคุม
และจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

๑. จัดบริการคลินิก NCD คุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๒. ด าเนินงานต าบลต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16 : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
1. ตัวชี้วัดที ่64. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
 
2. ค านิยาม  
 ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
  หมายเหตุ : รหัส ICD 10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
   1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 
รว่มกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
   2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, 
I13.2, I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง 
(I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  หมายเหตุ : 
   1. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปีที่ขึ้น
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 
    1.1 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 
Type area 1 หมายถึง ผู้ปุวยที่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอาศัยอยู่จริง 
    1.2 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 
Type area 3 หมายถึง ผู้ปุวยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

≥๘๗.๕ ≥๙๐ 

 
4. วัตถุประสงค์  
 ๔.๑ เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
 ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/ โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
  ๑. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูล HDC  
  ๒. กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (≥30%) หลังเข้า
รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดยส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรค 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
  A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี  
ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
  หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
             1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 
ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
             2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, 
I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
  B = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี  
ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
              1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 
ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
              2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, 
I13.2, I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 นางสาวศิริพร สุจจะชารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โทร.๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
โครงการที่ 16 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
ตัวช้ีวัดที ่64. ร้อยละของ
ผู้ปุวยเบาหวานความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานปูองกัน

โรค CVD ส าหรับบุคลากรระดับ รพ.สต. 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานประเมิน CVD Risk ในกลุ่มผู้ปุวย DM HT 

ผ่านโปรแกรม Thai CV Risk Score หรือใช้ตารางสี 
๓. ติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. ประเมิน CVD Risk ในกลุ่มผู้ปุวย DM HT ผ่านโปรแกรม Thai CV 

Risk Score หรือใช้ตารางสี 
๒. ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม CVD Risk ในแต่ละระดับ

ความเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยง ≥ ๓๐%) ได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นและรีบด่วน 

๓. การจัดการให้กลุ่มเสี่ยงมี Health Literacy ที่สามารถดูแลตนเอง 
(Self-care) ได้เหมาะสมตามวิถีชีวิตและมีการติดตามผล 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

๑. ประเมิน CVD Risk ในกลุ่มผู้ปุวย DM HT ผ่านโปรแกรม Thai CV 
Risk Score หรือใช้ตารางสี 

๒. ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม CVD Risk ในแต่ละระดับ
ความเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยง ≥ ๓๐%) ได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นและรีบด่วน 

๓. บันทึกข้อมูลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระบบ ๔๓ แฟูม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Service Excellence  การพัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)    
โครงการชื่อ 16 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ 
 
1. ตัวชี้วัด ที่ 65. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษา 
ที่เหมาะสม 
 
2. ค านิยาม 
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 
 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 

  1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke :I60-I69) 

  2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke :I60-I69) 

  3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ปุวยในออกจากโรงพยาบาล
ด้วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
อัตราตายของผู้ปุวยโรค

หลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) 

น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 

 
4. วัตถุประสงค์   
 ลดอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูล 43 แฟูม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล    
 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ปุวย 
 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ปุวยในช่วงเวลา
เดียวกัน (Stroke :I60-I69) 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด    (A/B) x 100 
 ระยะเวลาประเมินผล   ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน 
 เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2563 : 
 

 
ปี 2564 : 
 

 
ปี 2565 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รอบ  
3 เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke :I60-I69) 

- น้อยกว่าร้อยละ 7 - น้อยกว่าร้อยละ 7 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke :I60-I69) 

- น้อยกว่าร้อยละ 7 - น้อยกว่าร้อยละ 7 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke :I60-I69) 

- น้อยกว่าร้อยละ 7 - น้อยกว่าร้อยละ 7 
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Small Success 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- สื่อสารนโยบายด้าน
โรคหลอดเลือดสมอง 
- จัดอบรม Stroke: 
Basic course 
 

 
 

- %SU≥45, 
%DTN≥60, 
- จัดอบรม Stroke: 
Basic course 
 

- จัดประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างรพ. ใน
เครือข่ายวิชาการฯ 
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) <25 
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) <5 
- จัดอบรม Stroke 
Advancecourse 

- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก(I60-I62) <25 
- ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) <5 
- %SU≥50, %DTN ≥60 
- จัดอบรม Stroke 
Manager course 

 
 วิธีการประเมินผล 
   ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1. นางศิริมา วิริยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 083-456-3088    Email : wiriya2509@hotmail.com 
 2. นางสาวพิสมัย  มีนาสันติรักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 081-642-5774   Email : pisamai999@hotmail.com 
 3. นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 062-645-6541   E-mail : nadear_255@hotmail.com 
 4. นางเบญจพร เองวานิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  
  มือถือ 091-419-9749 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 16 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่
ตอดต่อเรื้อรัง 
ตัวช้ีวัดที่ 65. ร้อยละ
อัตราตายของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองระดับ

จังหวัด 
2. ก าหนดนโยบายให้ รพ.ทุกแห่ง มี Stroke unit และให้บริการ Stroke 

fast track อย่างมีคุณภาพ 
3. จัดท าแนวทางในการด าเนินงานตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือด

สมอง ให้ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ 
4. จัดให้มีระบบรายงานตัวชี้วัด ก ากับและติดตามการรายงานทุกเดือน 
5. ร่วมกับ อปท. ,หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ความรู้ การปูองกันและ

อันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. รพ.ทุกแห่ง ต้องมี Stroke unit และ Stroke fast track เพ่ือให้ยา
ละลายลิ่มเลือด 

2. ระบบการส่งต่อ Refer out 
3. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย CVD Risk 
4. การคัดกรอง/วินิจฉัย Stroke (BEFAST) เบื้องต้น 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมสหวิชาชีพและ Care Giver 
6. ร่วมกับ อปท., หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ความรู้ การปูองกันและ

อันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. พัฒนาการเข้าถึงบริการ Prevention and Pre-hospital 
  1.1 Stroke awareness, Alert และ Pre-hospital care (EMS) 

เรียก 1669 
  1.2 การฟ้ืนฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง 
2. ระบบการส่งต่อ Refer out 
3. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย CVD Risk 
4. การคัดกรอง/วินิจฉัย Stroke (BEFAST) เบื้องต้น 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 17 : โครงการพฒันาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 66. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ร้อยละ 85 
    ตัวช้ีวัดที่ 67. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 
Treatment coverage) ≥ ร้อยละ 82.5 ของค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค  
 ตัวช้ีวัดจังหวัด :  
         1.1 : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ≥ 85 % 
         1.2 : อัตราการเสียชีวิต (Dead rate)  < ร้อยละ 8 
         1.3 : ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage) ≥ 82.5 % 
         1.4 : ร้อยละการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV, Elderly 
> 65 ปี with DM, Migrant, Prisoner,พ้ืนที่ก าหนดตามปัญหาบริบทแต่ละอ าเภอ ร้อยละ 100  
         1.5 : คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐   
 
2.ค านิยาม :    

2.1 Success rate  หมายถึง  อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 
  2.1.1. ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
  2.1.2 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
  2.1.3 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคท่ีรักษาครบ ก าหนดโดย 
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผล การตรวจเสมหะในเดือน
สุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อน สิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ปุวยที่
ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
  2.1.4 ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ปุวยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ปุวยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  2.1.5 ผู้ปุวยที่มีผลตรวจยืนยนัพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึงผู้ปุวยที่มี
ผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี 
Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 
  2.1.6 ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผู้ปุวยที่มี
ผลตรวจเสมหะเป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมี ลักษณะทางคลินิก
เข้าได้กับวัณโรค 
  2.1.7 กลุ่มเปูาหมาย หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ปุวยไทย ผู้ปุวยไม่ใช่ไทย และ
ผู้ปุวยในเรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 Dead rate หมายถึง อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยวัณโรคในปอดและนอกปอด 
2.3 TB Treatment coverage หมายถึง ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่

และกลับเป็นซ้ า  
         2.4 ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก  
ร้อยละ 100 
  2.4.1 ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ
ผู้ปุวย ถ้านอนห้องเดียวกัน (household intimate)  มีโอกาสรับและติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้าน
เดียวกันแต่นอนแยกห้อง (household regular)  ไม่นับรวมญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่
เป็นครั้งคราว และนับระยะเวลา ที่อยู่ร่วมกับผู้ปุวยกี่วันก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา 
     2.4.2 บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker) หมายถึง กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  2.4.3 ผู้ปุวยโรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หมายถึง เป็น
กลุ่มอาการของโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์หรือ Human Immunodeficiency Virus : HIV 
  2.4.4 Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7 FBS ≥ 140) หมายถึง 
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และมีโรคร่วมเบาหวาน และมีต่ าระดับน้ าตาลในกระแสเลือด ≥ 140 และ
หรือ HbA1 C≥7   
  2.4.5 ประชากรข้ามชาติ (Migrant) หมายถึง ประชากรข้ามชาติที่อาศรัย ในราชอาณาจักรไทย
ในพ้ืนที่อ าเภอนั้น 
  2.4.6 ผู้ต้องขัง (Prisoner) หมายถึง ผู้ต้องกัก/ผู้ต้องขัง ในเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม เป็น
กลุ่มเปูาหมายหลักของเขตรับผิดชอบอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
          2.4.7 พ้ืนที่ก าหนดตามปัญหาบริบทแต่ละอ าเภอ  หมายถึง  กลุ่มผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า ที่มีโรคร่วม ที่พบการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในแต่ละอ าเภอ หรือ กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงที่พบการติด
เชื้อวัณโรครายใหม่มากเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละอ าเภอใน ปี 2562 ที่ผ่านมาจาการทบทวน  Dead case 
Conference หรือจากการคัดกรองโดยการเอกซเรย์ทรวงอก 

2.5 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ≥ 90 คะแนน 
 
2. ค านิยาม : 

คลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการประเมิน
มาตรฐานตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (จากมาตรฐานการด าเนินงานควบคุมวัณ
โรค ๒๐ ตัวชีว้ัด ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญของยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรค (End of TB 
Strategy) และแผนงานวัณโรคแห่ชาติ (NTP 2018)  และเพ่ิมประเด็นหลักอ่ืนๆอีก เพ่ือให้มีความคลอบ
คลุม กรมควบคุมโรคได้น าตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินตามกรอบการปฏิบัติราชการ) 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 2563 2564 
3.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 85 
3.2  อัตราการเสียชีวิต (Dead rate)    ร้อยละ  8 5 
3.3 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับ 
เป็นซ้ า  (TB Treatment  Coverage)  

ร้อยละ 82.5 82.5 

3.4 ผลการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์  
ทรวงอก   

ร้อยละ 100 100 

3.5 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนน 90 90 
 
4.วัตถุประสงค์ :  

1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ เปูาหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 
2. อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) เปูาหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 8 

        3. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  ร้อยละ 82.5 
        4. ค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก   

5. พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคในสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
 
5.แหล่งข้อมูล : โปรแกรม NTIP: tbcmthailand.ddc.moph.go.th รายอ าเภอ 
 
6.รายการข้อมูล 
           6.1 เกณฑ์การประเมินผล (Quick win) 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. Situation analysis 
: วิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนาดและ ความรุนแรง
ของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ 
เปูาหมายช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรค  

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการ
ตามแผนงาน 

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 

Evaluation : 
1.อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 
85  

2. Planning :จัดทา
แผนงานเพื่อลดการ
เสียชีวิต  
การขาดยา และพัฒนา 
ระบบการส่งต่อและ
ติดตามผลการรักษา 
3.ทุกอ าเภอส่งเปูาหมาย

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการ
ตามแผนงาน  
ตัวช้ีวัดระดับประเทศ 
1.อัตราการเสียชีวิต  
< ร้อยละ 5 และ  

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 
ตัวช้ีวัดระดับประเทศ 
1.อัตราการเสียชีวิต  
< ร้อยละ 5 และ  

 Evaluation : 
ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 
1.อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 
85 
2.ร้อยละความ
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
กลุ่มเสี่ยงได้รับการค้นหา
วัณโรคโดยการ เอกซเรย์
ทรวงอก และมีแผนใน
การด าเนินการ 
มาตรการที่ 1  
ลดการเสียชีวิต 
4.เร่งรัดตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
กลุ่มประชากร 
หลักและผู้มีอาการสงสัย      
วัณโรค ด้วยการเอ็กเรย์
ปอดและวินิจฉัยที่รวดเร็ว
(Molecular test) พร้อม
ขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย 
5. เข้มงวดดูแลกลุ่มเสี่ยง
ในระยะเข้มข้น เช่น 
สูงอายุ โรคร่วม ขาด
สารอาหาร โดยการเยี่ยม
บ้าน รับไว้เป็นผู้ปุวยใน
สนับสนุนอาหารเสริม 
6. เฝูาระวัง ดูแลรักษา
ผู้ปุวยที่มีอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
โรคร่วม สูงอายุ 
โดยเฉพาะระยะเข้มข้น 
มาตรการที่ 2  
ลดการขาดยา 
7. ใช้กลไก case 
management team  
ก ากับติดตามการรักษา 
ดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง และมีพ่ีเลี้ยง 
(DOT) 

2.อัตราการขาดยาและ 
โอนออกของผู้ปุวยวัณ
โรค เท่ากับ 0 
3.ร้อยละ 50 ทุก
อ าเภอ เอกซเรย์ทรวง
อก ในกลุ่มเปูาหมายที่
ด าเนินการค้นหาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
4.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปุวยกลุ่มสีแดง ได้รับ
การดูแล case 
management team  
ก ากับติดตามการรักษา 
ดูแลรักษาโดยผู้ปุวย
เป็นศูนย์กลาง และมีพ่ี
เลี้ยง (DOT) 
 

2.อัตราการขาดยาและ 
โอนออกของผู้ปุวยวัณโรค 
เท่ากับ 0 
3.ร้อยละ 80 ทุกอ าเภอ 
เอกซเรย์ทรวงอก ใน
กลุ่มเปูาหมายที่
ด าเนินการค้นหาวัณโรค
ปอดรายใหม่ 
4.ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปุวยกลุ่มสีแดง ได้รับ
การดูแล case 
management team  
ก ากับติดตามการรักษา 
ดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง และมีพ่ีเลี้ยง 
(DOT) 
 

ครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
และ กลับเป็นซ้ า 
> ร้อยละ 82.5 
3.ร้อยละ 100 
ทุกอ าเภอ เอกซเรย์
ทรวงอก ใน
กลุ่มเปูาหมายที่
ด าเนินการค้นหาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
4.อัตราการเสียชีวิต  
(Dead rate)           
< ร้อยละ 8 
5.คะแนนของการ
ด าเนินงานคลินิกวัณ
โรคผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้ง 13 รพ. 
 

8. สร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ อสม  
ใช้กลไก พชพ.และกลไก
ในระดับพ้ืนที่ในการดูแล

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการ
ตามแผนงาน 

Monitoring :  
ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการตาม
แผนงาน 

Evaluation : 
ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 
1.อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
และติดตามการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรค ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ เครือข่าย
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่การช่วยเหลือ
ทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 
 

1.อัตราการเสียชีวิต  
< ร้อยละ 5 และ  
2.อัตราการขาดยาและ 
โอนออกของผู้ปุวยวัณ
โรค เท่ากับ 0 
 

1.อัตราการเสียชีวิต  
< ร้อยละ 5 และ  
2.อัตราการขาดยาและ 
โอนออกของผู้ปุวยวัณโรค 
เท่ากับ 0 
 

ปอดรายใหม่≥ร้อยละ 
85 
2.ร้อยละความ
ครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
และ กลับเป็นซ้ า 
> ร้อยละ 82.5 
3.ร้อยละ 100 
ทุกอ าเภอ เอกซเรย์
ทรวงอก ใน
กลุ่มเปูาหมายที่
ด าเนินการค้นหาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
4. อัตราการเสียชีวิต  
(Dead rate) <ร้อยละ 8 
5.คะแนนของการ
ด าเนินงานคลินิกวัณ
โรคผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้ง 13 รพ. 

 
6.2 วิธีการประเมินผล :  

   1. อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ประเมินจากท่ีขึ้นทะเบียนใน
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563  (เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2562) โปรแกรม NTIP: 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th รายอ าเภอ 
    2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า ประเมินจากที่
ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม–30 กันยายน 2563) โปรแกรม NTIP: 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th รายอ าเภอ 
   3.ร้อยละ 100ทุกอ าเภอ เอกซเรย์ทรวงอก ในกลุ่มเปูาหมายที่ด าเนินการค้นหาวัณโรค
ปอดรายใหม่  ประเมินจากการลงเอกซเรย์ทรวงอกในการค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง 
โปรแกรม  NTIP: tbcmthailand.ddc.moph.go.th 

   4. อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยวณัโรคในปอดและนอกปอด ประเมินจากโปรแกรม NTIP: 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th 

   5. คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินจากการออก
ประเมินจากทีม QTB สคร.7 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คระกรรมการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

6.3 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP: tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
   6.4 เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม NTIP: tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
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7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฎ์   โพธิ์ศรี       โทร 086-2346335 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :       1. นางสาวสายพิน  ทองค า    โทร 090-969-2014     
        อีเมล์ : saipinthong@hotmail.com 
                   2. นางสาวอรอุมา  ค าคาวี     โทร 091-939-4738     
        อีเมล์ : onuma_envi53@hotmail.com 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : 
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
โครงการที่ 17 :  
โครงการพัฒนา
ระบบริการ
โรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า  
ตัวช้ีวัดที่ 66. 
อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ปุวย
วัณโรคปอดราย
ใหม่ (Success 
rate) ร้อยละ 
85 
ตัวช้ีวัดที่ 67 . 
ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า (TB 
Treatment 
coverage)≥ 
ร้อยละ 82.5 
ของค่าคาด
ประมาณจ านวน
ผู้ปุวย วัณโรค  
ตัวช้ีวัดชี้วัด
จังหวัด :         

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด  ยุทธศาสตร์ /มาตรการส าคัญ 
 มาตรการที่ 1 ลดการเสียชีวิต 
     กิจกรรมหลัก 

1. เร่งรัดการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยด้วยวิธีการที่รวดเร็วและข้ึนทะเบียนรักษา
ทุกราย 

2. ส่งตรวจทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา MDR-TB 
3. พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคใน

สถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
4. เฝูาระวัง ดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
5. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางด้าน

วัณโรค 
 มาตรการที่ 2  ลดการขาดยา 

1. ดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ดูแลผู้ปุวยแบบมี
พ่ีเลี้ยง (DOT)/ผู้จัดการประจ าตัว (TB case manager) ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมน ใช้กลไก พชพ.และกลไกในระดับพ้ืนที่ ในการ
ดูแล และติดตามการรักษาผู้ปุวยวัณโรค ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายหน่วยงานภาย
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  
     3. ให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพและระบบการก ากับติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  

1. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรค ( Monitoring and 
evaluation) ใช้ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพในการก ากับติดตามผู้ปุวยวัณโรค 

2. พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูลในการส่งต่อผู้ปุวยวัณโรค เพ่ือการดูแลรักษา
ต่อเนื่อง 
     3. ใช้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  ในการก ากับการขึ้นทะเบียนและ
ติดตามการรักษาวัณโรค และกลไกของ NOC-TB ในการขับเคลื่อนการท างาน 
     4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพ และคุณภาพของ
สถานพยาบาลในการให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค 
 
 
กิจกรรมหลัก 
มาตรการ ที่ 1 ก าหนดแนวทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นให้ประชาชนทุกคนตระหนัก
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แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

การควบคุม
ปูองกันวัณโรค 
(TB) 
1. Success 
rate≥85 % 
2. Dead 
rate<ร้อยละ 8 
3. TB 
Treatment  
Coverage  ≥ 
82.5 % 
4. ร้อยละการ
ค้นหาผู้ปุวยวัณ
โรคในกลุ่มเสี่ยง
เปูาหมาย ใน 7 
กลุ่ม  
ร้อยละ 100  
 
5. คะแนนของ
การด าเนินงาน
คลินิกวัณโรค 
ทุกแห่ง ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน          
ไม่น้อยกว่า ๙๐ 

เรื่องวัณโรค ดังนี้ 
1.1  จัดท าประชาคมในหมู่บ้านที่พบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ เพื่อให้ความรู้ในการ
ปูองกันวัณโรค สื่อสารลดความเสี่ยง และปูองกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้สัมผัสร่วม
บ้าน 
ตัวอย่าง การด าเนินงาน เช่น แนวทางการด าเนินงานควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน คือ “NUABA Model” OTOP : ภาคีเครือข่ายร่วมใจต้านภัยวัณโรค 
1.2  รณรงค์วันวัณโรคโลก  (Word TB Day) ในวันที่ 24 เดือนมีนาคม ทุกปี 

2. มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
ด าเนินการค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มผู้ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562  3 ปีย้อนหลัง Active Case Finding  ในกลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้าน (House Hold Contact) ก าหนดให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามด าเนินการจัดท าข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560- 2562 ส่งคืนเปูาหมายการเอกซเรย์ทรวงอกในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ทั้ง 
13 อ าเภอ 

 3. มาตรการที่ 3 ลดการเสียชีวิต เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตลดลง 3%จาก
ผลงานเดิมปี 2562 ร้อยละ 10.20 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิต ≤ ร้อยละ 8 
จัดท า Protocol การดูแลผู้ปุวยวัณโรค โดยแบ่งกลุ่มผู้ปุวยวัณโรคเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มเสี่ยงสูง จัดอยู่ในกลุ่มสีแดง ได้แก่ 
1. ผู้ปุวยวัณโรคน้ าหนักน้อยกว่า 40 Kgs   
2. ผู้ปุวยวัณโรคท่ีเป็นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไปไม่มีผู้ดูแล 
3. ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีโรคร่วมมากกว่า 2โรค เช่น DM with CKD Stage 3-5/ 
DM with COPD/DM with HT ฯ 
4. กลุ่มผู้ปุวยมีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง 
5. กลุ่มผู้ปุวย B 24 ค่า CD4 < 200 ต่อ เลือด 1 ลบ.มม.  
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แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

6. ผู้ปุวยจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรค 
7. ผู้ปุวยติดเตียงได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรค 
8. Albumin < 2.5 gm/dL (ค่าปกติ 3.5–5 gm/dL)  
9. ผู้ปุวยมีประวัติแพ้ยาวัณโรค อยู่ในระยะ Challenge Drug TB/ผู้ปุวย วัณโรคท่ีมีค่า
การท างานของตับ (SGPT, SGOT) ผิดปกตมิากกว่า 5 เท่า 
10. ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (RR/MDR-TB)  
 
11. ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีประวัติขาดยามากกว่า 14 วัน และกลุ่มผู้ปุวยกลับ เป็นซ้ า 
(Relapse) 
กลุ่มปานกลาง จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง ได้แก่ 
1.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีอยู่คนเดียวไม่มีญาติดูแล 
2.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีเป็นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไปมีผู้ดูแล 
3.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีโรคร่วม 1 โรค 
4.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีค่าการท างานของตับ (SGPT , SGOT) ผิดปกติ  3-5 เท่า  
กลุ่มปกติ จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว  ได้แก ่ 
1.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีไม่มีโรคประจ าตัว 
2.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีญาติดูแล 
3.ผู้ปุวยวัณโรคท่ีดูแลตนเองได้ และให้ความร่วมมือในการรักษา 
มาตรการด าเนินการลดการเสียชีวิต ในกลุ่มสีแดง 
1.กรณี แพทย์ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
  1.1 ตรวจรักษาตาม แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย NTP พ.ศ.2561 
(National Tuberculosis Control Programmed Guideline, Thailand, 2018) 
  1.2 มีกิจกรรม Discharge Plan หลังแพทย์ให้กลับบ้าน 
  1.3 คืนข้อมูล ให้กับ รพ.สต และจัดท า Care Plan ในการติดตามการดูแล   
2.กรณี แพทย์ให้กลับไปรักษาต่อที่บ้าน ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
  2.1 กลุ่มเสี่ยงสูง จัดอยู่ในกลุ่มสีแดง 
        ใช้กลไก case management team ก ากับติดตามการรักษา ดูแลรักษาโดย
ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และมีพ่ีเลี้ยง (DOT) โดยบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ เยี่ยมบ้าน
และติดตามผู้ปุวยทุกวัน ภายใน 7 วัน  และคืนข้อมูลทาง Line Group ผลการ
ติดตามผู้ปุวยวัณโรคภายใน 2 เดือน (ระยะเข้มข้น ) 
หมายเหตุ: พ่ีเลี้ยง (DOT) คือ บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ หรือ 
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานการ
ดูแล ก ากับการรับประทานยาวัณโรค        

 2.2 กลุ่มปานกลาง จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง   
        ใช้กลไก case management team ก ากับติดตามการรักษา ดูแลรักษาโดย
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และมีพ่ีเลี้ยง (DOT) โดย บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ ลงติดตาม
เยี่ยมบ้านภายใน 7 วัน  และก ากับติดตาม อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือ 
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ปุวยวัณโรค    
ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรก คืนข้อมูล ทุก 7 วัน เดือนที่ 3,4,5,6 คืนข้อมูลทุก 1 
เดือนจนครบการรักษา คืนข้อมูลการท า DOT ผ่าน Line Group 
 2.3 กลุ่มปกติ จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว   
       ใช้กลไก case management team ก ากับติดตามการรักษา ดูแลรักษาโดย
ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และมีพ่ีเลี้ยง (DOT) โดย บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ ลงติดตาม
เยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน  และก ากับติดตามอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือ 
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ปุวยวัณโรค โดยมี 
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ ก ากับติดตาม คืนข้อมูลการท า DOT ผ่านกลุ่ม Line  
ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกคืนข้อมูล ทุก 14 วัน เดือนที่ 3,4,5,6 คืนข้อมูลทุก 1 
เดือน จนครบการรักษา  
4. Situation  Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาด และความรุนแรงของปัญหา 
กลุ่มเสี่ยง /กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่เปูาหมายของช่องว่างและปัญหาอุปสรรค ใน Case 
ขาดยา ล้มเหลวในการรักษาโอนออก เสียชีวิตระหว่างการรักษา และไม่น ามา
ประเมินผล ในการักษาผู้ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษาในCohort 1-4/2561 และ
ผลการรักษาในCohort 1-3 /2562  
5. ให้ทุกอ าเภอ ท ารายงาน One Page TB ส่งทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือติดตามงาน 
TB   
6. จัดประชุมวิชาการ Death Case Conference  วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตร่วมกัน
ทั้งจังหวัด ปี 2562   
7. ส่งเสริมการท างานวิจัย R2R และ KM  อ าเภอที่มีผลงานดีเด่นในการดูแลผู้ปุวย  
วัณโรค    
8. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
9.สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าแผนปีต่อไป 
มาตรการแนวทางด าเนินระดับอ าเภอ  : กิจกรรมหลัก 
1.เร่งรัดค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย 7 กลุ่ม ร้อยละ 100 โดยการ CXR 
และลงผลในระบบ NTIP: tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
2.เร่งรัดการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยด้วยวิธีการที่รวดเร็วและข้ึนทะเบียนรักษาทุกราย 
3.ส่งตรวจทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา MDR-TB 
4.เพ่ิมพูนศักยภาพแพทย์ ในการรักษาผู้ปุวยวัณโรค โดยส่งแพทย์ เข้าร่วมประชุม  
และเพ่ิมประสิทธิผลในระบบการดูแลรักษากลุ่มผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ โดย
Consult แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม  รพ.มค. ทาง Group Line 
5.ด าเนินการตาม มาตรการ ทั้ง 3 มาตรการ 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

6. รายงานผลการด าเนินงาน ในรูปแบบ One Page TB น าเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด 
ทุกวันที่ 15 ของเดือน และใช้กลไกของ NOC-TB  ระดับอ าเภอในการขับเคลื่อนการ
ท างาน 

 มาตรการแนวทางด าเนินระดับอ าเภอ  : กิจกรรมหลัก (ต่อ) 
7.เข้าร่วมน าเสนอ Death Case Conference วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตร่วมกันทั้ง
จังหวัด ปี 2563 
8.จัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านการค้นหา รักษา ติดตาม เข้าร่วมน าเสนอใน ปี 
พ.ศ.2563 
9.สรุปผลการด าเนินตามมาตรการที่ได้ด าเนินการ ตามปัญหา และบริบทของพ้ืนที่ 
10.เข้าร่วมการประเมิน "โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค” ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้ง 10 มาตรฐาน 20 ตัวชี้วัด  
11. มีแผนงาน โครงการ ตอบสนอง PA TB 
แนวทางด าเนินระดับต าบล : กิจกรรมหลัก 
1.ด าเนินการประสานงานกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย ใน 6 กลุ่ม (HHC, HCW, HIV, Elderly 
> 65 ปี with DM Migrant, prisoner ) เพ่ิมใน Elderly> 65 ป ีwith CKD stage 
4, 5, Asthma, COPD และ กลุ่มผู้ปุวยดื่มสุราเรื้อรัง ให้ได้รับ การ CXR และลงผลใน
ระบบ TBCM On Line 
2.มีระบบการส่งต่อ กรณีพบ กลุ่มเสี่ยง มีผลCXR ที่ผิดปกติ เข้าถึงกระบวนการตรวจ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง และกรณีได้รับการรักษามีกระบวนการ Care plan การดูแลต่อเนื่อง 
DOT 
3. ท าหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยง(DOT) ในผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB  จัดให้มีพ่ี
เลี้ยง ที่เป็น อสม.อสค.ที่ผ่านการอบรม ในการดูแลการกินยาทุกวันในผู้ปุวยวัณโรคทุก
ราย (DOT) ในระยะเข้มข้น และติดตามครบทุก 6 เดือน และลงผลการท า DOT ใน
ระบบ TBCM On Line ทุกวันเป็นปัจจุบัน 
4.จัดให้มีมุม DOT ใน รพ.สต. 
5.รับข้อมูลส่งต่อจาก รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด ใน case TB ที่ต้องดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ และเฝูาระวังดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
6.เยี่ยมบ้านผู้ปุวยเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ให้ค าแนะน าดูแลการกินยา/ นัดหมาย
และส่งต่อ เมื่อประสบปัญหา 
7. การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน รพ.สต. และชุมชน โดยท างบสนับสนุนขอ
อุปกรณ์ เช่น Mask N95 และ นวัตกรรมหม้อดิน ในเผาขยะท่ีใช้กับผู้ปุวยวัณโรค  
8. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม เช่น  จัดอบรม อสค. อสม. โดยใช้
งบประมาณ จากกงบกองทุนสุขภาพต าบล ในการค้นหา ติดตาม  ดูแลให้ผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่ ทานยาให้ครบ และ ส่งต่อ ในรายที่สงสัย 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/
โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

 
9.เข้าร่วมการรับประเมินมาตรฐานที่ 4.1 รพ.สต ติดดาว ในองค์ความรู้ การยกระดับ
มาตรการ การดูแลผู้ปุวยวัณโรค เพ่ือ ผ่าน เกณฑ์มาตรการตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
10. มีการคืนข้อมูลสถานการณ์ผู้ปุวยวัณโรคในพื้นที่ ให้กับผู้น าท้องถิ่น อบต./ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ในการวางแผนปัญหา ผู้ปุวยวัณโรคในพื้นที่ร่วมกัน 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 18 : โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 68 : ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
 
2. ค านิยาม  
 RDU (Rational Drug Use) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน
ระดับอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า 
ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ประกอบไปการด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามคู่มี service plan 
RDU กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 
  - RDU hospital หมายถึง การการด าเนินงานที่โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพท./รพช.) ต้องผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ต้องผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด 
  - RDU PCU  หมายถึง การด าเนินงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการ        
ปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออ่ืน มีตัวชี้วัดที่ต้องผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งสองโรค 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 1 > 95% 
RDU ขั้นที่ 2 > 20% 

RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

RDU ขั้นที่ 3 80% 
 

 
4. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพโดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละ
รายด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ปุวยน้อยที่สุด 
 
5. แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ทางระบบรายงานเฉพาะกิจ, HDC, 
โปรแกรม RDU 2016 

 
6. รายการข้อมูล 1   
 A 1 : จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1  
 A 2 : จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที ่2 
 B: จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
     สูตรค านวณตัวชี้วัด RDU : (A1/B) x 100 และ (A2/B) x 100 



267 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
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7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นางสาวกาญจนา   ไชยประดิษฐ์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  โทร 095-4171565 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

แผนงานที่ 6 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) 
โครงการที่ 18 : 
โครงการปูองกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้าน
จุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 
ตัวช้ีวัดที่ 68.         
ร้อยละโรงพยาบาลมี
การส่งเสริมการใช้ยา
สมเหตุผล (RDU)  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ระดับจังหวัด/

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา RDU 
 2. ก าหนดแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการใน

เครือข่ายจังหวัด ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 3. นิเทศ ก ากับติดตามหน่วยบริการทุกแห่ง ให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อผู้บริหารทุกเดือน 
 4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผลการวิเคราะห์ ท าข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อผู้บริหารทุก 6 เดือน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
 1. ด าเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล  
  1.1 ขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
  1.2 ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการการใช้ยาของโรงพยาบาล 
  1.3 ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
  1.4 วางแผนประเมินการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วย
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 2. ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงพยาบาล ตามกุญแจ PLEASE  
 3. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล และหน่วยปฐมภูมิ
ในเครือข่ายระดับอ าเภอ ให้มีการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้สั่งใช้รายบุคคลอย่างน้อยทุก 1 เดือน 
 5. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
และรายงานผลต่อผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทุก 1 เดือน 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
 1. พัฒนามาตรการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรค      
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 
 2. สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ปุวยและ
ประชาชน 
 3. เฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเฝูาระวังการจ าหน่ายยา
ปฏิชีวนะในช่องทางที่ไม่เหมาะสม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 18 : โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 69. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ   
(AMR) 
 
2. ค านิยาม  
 2.1 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้มีระบบจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใช้
แบบประเมินตนเอง (Self assessment) และรายงานผลการด าเนินงานของทั้ง 5 กิจกรรมส าคัญ ผ่าน
ระบบรายงานกองบริหารการสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
  1) กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
  2) การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ 
  3) การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 
  4) การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  5) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และน าไปสู่
มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ไขปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
 2.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด หมายถึง อัตราส่วนผู้ปุวยพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน
กระแสเลือดต่อผู้ปุวยที่พบเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิด ในกระแสเลือด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
 ร้อยละ 70 ของ รพ. 

มีระบบการจัดการเพ่ือ
ปูองกันเชื้อดื้อยา 
(รพท. ระดับ 
intermediate 
รพช. ระดับ basic) 

โรงพยาบาลทุกแห่ง
ระบบการจัดการเพ่ือ
ปูองกันเชื้อดื้อยา  
รพท. ระดับ 
intermediate 
รพช. ระดับ basic 

 

ร้อยละ 70 ของ รพ.
ระดับ A,S,M1 มีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ 

AMR ขั้น 
Intermediate > 
10% 

การติดเชื้อ AMR ลดลง 
50% จาก baseline      
ปี 2560 

การติดเชื้อ AMR ลดลง 
50% จาก baseline       
ปี 2561 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพโดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่

ละรายด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ปุวยน้อยที่สุด 
 4.2 เพ่ือลดอัตราการปุวยจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
 4.3 เพ่ือลดการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างอย่างไม่เหมาะสมในโรงพยาบาล 

 
5. แหล่งข้อมูล 
  ข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ทางระบบรายงานเฉพาะกิจ, HDC, 
โปรแกรม RDU 2016, โปรแกรมด้านห้องปฏิบัติการ, โปรแกรมเวชระเบียนของโรงพยาบาล 
 
6. รายการข้อมูล 
 รายการข้อมูล 1 (AMR)  
  C : จ านวน รพ.ที่มีการจัดการ AMR ผ่านตามเกณฑ์ 
  D : จ านวน รพ.ทั้งหมดในจังหวัด 
    สูตรค านวณตัวชี้วัด AMR : (C/D) x 100 
   
 รายการข้อมูล 2 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือด  
  E : อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 2561 
  F : อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน 

 สูตรค านวณตัวชี้วัด (F – E) x 100/E 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 นางสาวกาญจนา  ไชยประดิษฐ์     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ    โทร. 095-4171565 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

แผนงานที่ ๖ : 
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
โครงการที่ 18 : 
โครงการปูองกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้าน
จุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 
ตัวช้ีวัดที่ 69.  
ร้อยละโรงพยาบาลมี
การส่งเสริมการใช้ยา
สมเหตุผล (RDU) และ
ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีการ
จัดการเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ระดับจังหวัด/

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา AMR 
 2. ก าหนดแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย

บริการในเครือข่ายจังหวัด ให้มีการด าเนินงานจัดการเชื้อดื้อยาอย่าง       
บูรณาการ 

 3. ชี้แจงแนวทาง สื่อสารข้อมูล พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการส่ง
ต่อผู้ปุวยเชื้อดื้อยาภายในจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ 

 4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารทุก 3 เดือน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
 1. ด าเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล  
  1.1 ขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการ
จัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ 
  1.2 ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการการใช้ยาของโรงพยาบาล 
  1.3 ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

2. ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยา 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยทุก 3 

เดือน และรายงานผลต่อผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทุก 6 เดือน 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
 1. พัฒนามาตรการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 
 2. สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ปุวยและ
ประชาชน 
 3. เฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเฝูาระวังการจ าหน่าย
ยาปฏิชีวนะในช่องทางที่ไม่เหมาะสม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Service Excellence  การพัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 19 : โครงการพฒันาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 70. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
 
2. ค านิยาม  
 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อผู้ปุวย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ 
(ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25), สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด), 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และสาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัส
วินิจฉัยที่เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวันเกิดแฟูม PERSON)) เพ่ือไปรับการรักษาต่อใน
สถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเว้น 
1. สถานบริการที่มีบันทึกข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ปุวยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ       
2. ความสมัครใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) กรณี 1) เพ่ือการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพ่ือการวินิจฉัย        
3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และท าให้ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อ
รวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสม 
    ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : รพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทุกแห่ง ในจังหวัด 
    วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จังหวัดจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 
5. แหล่งข้อมูล 
 HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 
6. รายการข้อมูล 
 รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ปุวย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 
 รายการข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ปุวย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2563 
      สูตรค านวณตัวชี้วัด : (A-B)/A x 100  (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ 12 เดือน) 
    ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 3 และ 4 
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ปี 2561 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 – 5 ลดลงร้อยละ 10 

 
 เกณฑ์การประเมิน : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 – 5 ลดลงร้อยละ 10 

 
 วิธีการประเมินผล : 
  ขั้นตอน 1) ศูนย์รับส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีการท าบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ 
  ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ปุวย การจัดท าระบบข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ปุวยสาขาท่ีเป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
  ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่/สาขาที่มีการส่งต่อผู้ปุวยจ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
  ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย 
  ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1. นางศิริมา วิริยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 083-456-3088    Email : wiriya2509@hotmail.com 
 2. นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 062-645-6541   E-mail : nadear_255@hotmail.com 

 3. นางกนกวรรณ  เจริญศิริ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
  มือถือ 091-864-5767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



274 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) 
โครงการ 19 :
โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 70 :  
ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวย
นอกเขตสุขภาพลดลง 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การส่งต่อผู้ปุวย 
(Referral Audit) จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง 
 2. มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่ Consult ตลอด 24 ชม. 
 3. น ามาตรการและแนวทางการรักษา (CPG) ไปใช้เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 4. มีระบบสื่อสารและสั่งการส าหรับการเฝูาระวังการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเร่งด่วนได้รับการดูแลโดยแพทย์ทุกราย 
  - มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ที่ Consult ตลอด 24 ชม. 
 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน 
  - ประชาสัมพันธ์ 1669 ในการแจ้งเหตุและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่ง
การที ่อบจ. 
 6. Referral Audit วิเคราะห์ GAP และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ปัญหา การพัฒนา ต่อที่ประชุม กวป.ทุก 3 เดือน เพ่ือเป็น ข้อสั่งการใน
การท างานด้านระบบส่งต่อ ในภาพรวมจังหวัด 
 7. จัดประชุมวิชาการ CPG Fast Track ลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
 8. ก ากับติดตาม ระบบงานส่งต่อ เชื่อมโยง ระบบ Service Plan โดย
มีการแข่งขัน Service Plan Rally จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 
2562 
 9.นิเทศงาน และประเมินตัวชี้วัดในหน่วยบริการ รพ.ทั่วไปและ รพช.
ด้านระบบส่งต่อบุคลากร รถ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
 10. จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพิ่มข้ึน (คน เงิน ของ) ในสถาน
บริการระดับ S 
 11. โรงพยาบาลระดับ S เพ่ิมศักยภาพด้านบริการ เช่น แพทย์
เชี่ยวชาญ ด้านมะเร็ง  และสาขาหัวใจในกุมารเวชกรรม (สาขาท่ี refer 
out ไปส่วนกลาง) 
 12. เสนอ กวป. เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบพัฒนาบุคลากรและงบค่าเสื่อม 
เพ่ือพัฒนา NODE ให้เต็มศักยภาพ ใน M2 และ F1เนื่องจาก ขาดแพทย์
เชี่ยวชาญใน 5 สาขาหลักเช่น อายุรกรรม ท าให้มีการ Refer IN มาท่ี รพ.
แม่ข่ายปริมาณมากข้ึน 
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แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

 13. จัดประชุมระบบส่งต่อ เชื่อมโยงกับ Service plan ในสาขาที่มี
อัตราความเสี่ยงสูง เช่น STEMI Stroke HI NB Sepsis High Risk 
Pregnancy 
 14. มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Consultตลอด24ชม. ทั้งทาง โทรศัพท์ 
และ Line Application 
 15. นิเทศงาน และ ประเมินตัวชี้วัดในหน่วยบริการ รพ.ทั่วไป และ
รพช. ด้านมาตรฐานการดูแลผู้ปุวย เรื่องระบบส่งต่อตามศักยภาพแต่ละ
ระดับ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
 1. การพัฒนาระบบบริการ รพช. แม่ข่าย (M2) และ (F1) เต็ม
ศักยภาพ 
  - พัฒนาศักยภาพ 
  - พัฒนาความเชื่อมโยงสถานบริการระบบการส่งต่อและรับกลับ
อย่างเป็นขั้นตอน  (network) 
 2. น ามาตรการและแนวทางการรักษา (CPG) ไปใช้เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 3. ระดับ (M2/F1) 
  1. รพ.บรบือ (M2) ดูแล พวงบริการ รพ.นาเชือก และรพ.กุดรัง 
เต็มศักยภาพ ในสาขา ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 
  2. รพ.พยัคภูมิพิสัย (M2) ดูแลพวงบริการ รพ.นาดูน และ           
รพ.ยางสีสุราชเต็มศักยภาพ ในสาขา ศัลยกรรม สูติกรรม 
  3. รพ.โกสุมพิสัย (F1) พัฒนาเป็นระดับ M2 เต็มศักยภาพ        
(แผนปี 2565) 
  4. รพ.วาปีปทุม (F1) พัฒนาเป็น ระดับ M2 เต็มศักยภาพ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
 1. พัฒนาศักยภาพและความเชื่อมโยงสถานบริการระบบการส่งต่อและ
รับกลับอย่างเป็นขั้นตอน (network)  
 2. น ามาตรการและแนวทางการรักษา (CPG) ไปใช้เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการให้เป็นเลิศ (Service Excellence)   
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 20 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 71. อัตราตายทารกแรกเกิด 
 
2. ค านิยาม  

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน
โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  

เปูาหมายปีงบประมาณ 63 : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน       
<3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ                                      
 
4. วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการ
สุขภาพ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./     
รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
 2. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูล 43 แฟูมเข้าระบบ 

Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขและ กบรส. 
 
5. แหล่งข้อมูล  

1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ใน
ระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 
 
6. รายการข้อมูล  
 รายการข้อมูล 1 A = จ านวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
 รายการข้อมูล 2 B = จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 1,000 
 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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          เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 :  

 
ปี 2564 :  

 
ปี 2565 :   

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 3.75 - 3.7 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 3.65 - 3.6 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 3.55 - 3.5 

 
วิธีการประเมินผล :   

1. ประชุมท าเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 4. มีการสรุปข้อมูล 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

1.ผู้รับผิดชอบงาน นางศิริมา วิริยะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มือถือ 083-456-3088   Email : 
wiriya2509@hotmail.com 

2.นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  มือถือ 062-645-6541  
 E-mail : nadear_255@hotmail.com 

3.นางนางเพ่ิมพูน  ศิริกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มือถือ 093-
474 3253 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nadear_255@hotmail.com
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) 
โครงการ 20 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 
ตัวช้ีวัดที่ 71. อัตราตาย
ทารกแรกเกิด 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. รับส่งต่อจากโรงพยาบาลที่สูงกว่าเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง 
2. สามารถให้การรักษาทารกที่มี severe respiratory failure ด้วย

ยา และเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง เช่น severe RDS, PPHN 
3. ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นทารกแรกเกิดท่ีสงสัยว่ามีภาวะ 

Congenital heart disease/early detection ที่มี Ductus 
dependent และให้การรักษาด้วย PGE1 ได้ 

4. ให้การดูแลทารกท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต 
6. มีการเตรียมและใช้ TPN 
7. การท าหัตถการที่ซับซ้อน 
8. ให้การรักษาทารกท่ีน้ าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัมได้ 
9. ตรวจหาความผิดปกติในทารกกลุ่มเสี่ยง เช่น ROP, hearing 

screening head ultrasound   
10. สามารถให้การรักษาผู้ปุวยทารกท่ีมีปัญหาทางศัลกรรมได้ 

(pediatric surgery) เช่น gut obstruction, abdominal wall 
defect 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1.1 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดอายุ
ครรภ์ 35-37 สัปดาห์ หรือน้ าหนักมาก 2,000 กรัม ที่ปกติได้ 

1.2 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทารกท่ีปุวยหนักหรือทารกเกิดก่อน
ก าหนดอายุครรภ์ <35 สัปดาห์และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ให้การรักษาทารกปุวยที่ความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การท า partial 
exchange transfusion respiratory distress (oxygen therapy; 
box, cannula) 

3. ดูแลทารกท่ีถูกส่งกลับจากโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่าเพ่ือให้ 
intermediate care/chronic care เช่น weaning oxygen ในทารกที่
มี chronic lung disease (CLD), feeding และ rehabilitation ใน
ทารก asphyxia ที่มี morbidity 

4. ตรวจติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการในทารกเกิดก่อน
ก าหนด ที่น้ าหนักแรกเกิด≥1500 กรัมหรือไม่มีปัญหาซับซ้อน
โรงพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

5. ให้การดูแลเบื้องต้นทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต 
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แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ (antenatal care) ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามเกณฑ์ 

2. สามารถคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk 
pregnancy) และส่งต่อได้เหมาะสม 

3. สามารถตรวจติดตามทารกแรกเกิด อายุครรภ์ครบก าหนด เมื่อ
อายุครบ 7 วัน (seven day) 

4. คัดกรองความผิดปกติ ให้ค าแนะน า รวมทั้งส่งต่อได้อย่าง
เหมาะสม 

5. สามารถให้การช่วยเหลือ ( neonatal resuscitation ) ในทารก
แรกเกิดทุกรายได้อย่างเหมาะสม 

6. ตรวจประเมินและให้การดุแลทารกแรกเกิดปกติได้ 
7. ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่ปุวยสามารถคัดกรองทารกท่ีมีความ

เสี่ยงและส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 
8. ให้การดูแลทารกโรคเรื้อรังได้รับการดูแลต่อที่บ้านได้ (Home  

care) เช่น OG feed 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Service Excellence  การพัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 21 : โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) และการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
 
1.  ตัวช้ีวัดที่ 72. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  
ตามเกณฑ์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 73. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 
 
2. ค านิยาม  

 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ คือ โรงพยาบาลมีการจัดการอาการปวด และ/หรือ อาการรบกวนในระยะท้าย
ของชีวิต เช่น อาการหอบเหนื่อย สับสน ด้วย Opioid ในผู้ปุวย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ (โรคไม่ติดต่อและ
กลุ่มอายุ 0-14, 15-59, 60 ขึ้นไป ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญ) ที่ได้รับการวินิจฉัย
ประคับประคองระยะท้าย (Z51.5) เพื่อให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนถึงวาระสุดท้าย โดยโรงพยาบาลต้อง
ด าเนินการที่แสดงถึงคุณภาพการบริการ ดังนี้ 
  1. มีบุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการอาการปวด 
และ/หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้าย ดังนี้       
        1.1 โรงพยาบาลทุกระดับ มีแพทย์ปฏิบัติงาน PC อย่างน้อย 1 คน  
        1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อย่างน้อย 2 คน 
โรงพยาบาลระดับ M, F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อย่างน้อย 1 คน  
        1.3 โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ปุวย PC อย่างน้อย 1 คน  
        1.4 โรงพยาบาลทุกระดับมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ศูนย์ งาน หรือกลุ่มงาน ที่สามารถด าเนินการได้คล่องตัว  
        1.5 โรงพยาบาลทุกระดับจัดให้มี PC Essential drugs list กลุ่ม Opioid ตามค าแนะน า
แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
  2. มีระบบการวินิจฉัย (ICD-10 Z51.5) และการให้บริการ PC ทั้งผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก 
(รวมผู้ปุวยที่ไม่สามารถมา รพ. ได้ซึ่งมีการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง) ตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ คือ  
        2.1 กลุ่มโรคมะเร็ง ICD-10 รหัส C00-C96 ระยะแพร่กระจาย (แนวทางฯหน้า10-18) 
        2.2 กลุ่มโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ
(Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และภาวะสมองเสื่อม(Dementia) ICD-10 รหัส F03 (แนวทางฯหน้า 
19-25)  
        2.3 โรคไตในกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5 (แนวทางฯหน้า 26-32)  
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        2.4 โรคถุงลมโปุงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 และภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive 
Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 (แนวทางฯหน้า33-43)  
        2.5 ผู้สูงอายุ (อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บปุวยใน 4 กลุ่มโรคตามข้อ 2.1-2.4 และภาวะพ่ึงพิง 
ICD-10 รหัส R54 เขา้สู่ระยะประคับประคองตามข้อบ่งชี้ทั่วไปในการวินิจฉัย (แนวทางฯหน้า 76-80)  
        2.6 ผู้ปุวยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย  
  3. มีกิจกรรม Family Meeting และมีการท า Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับ
ผู้ปุวยและครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกการวินิจฉัยด้วย ICD-10 รหัส Z71.8 (แสดง
คุณภาพการสั่งการรักษาด้วย opioids ดูรายงานจาก HDC ไม่ก าหนดเกณฑ์)  
  4. ผู้ปุวยที่เข้าสู่การดูแลประคับประคองระยะท้ายได้รับการจัดการอาการอย่างมีคุณภาพ โดย
ได้รับการบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization. 
(1986). และได้รับยาเพ่ือบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ เช่น อาการหอบเหนื่อย 
(dyspnea/breathlessness) ฯลฯ (World Health Organization Essential Medicines in Palliative 
Care)  
  5. การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางการจ่ายค่าชดเชย
การให้บริการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบันทึกรหัสการเยี่ยมบ้านทุกโรคใดๆ 
(1AXXX) ในแฟูม community service ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 (แสดงคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง, 
เกณฑ์ร้อยละ 60)  
  6. มีเครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้ปุวย และอุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
  7. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง โดยมีการ
บันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD-10TM รหัส U778-779, 
แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 ร่วมกับการวินิจฉัย Z51.5 (ติดตามผลการด าเนินการรายงานจาก HDC   
ไม่ก าหนดเกณฑ์)  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ปุวย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ดึงจากฐาน HDC)  
 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 

 
4. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้ผู้ปุวยระยะท้ายได้รับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะท้ายของชีวิต เช่น
อาการหอบเหนื่อย สับสน ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง ที่ผู้ปุวยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance Care 
Plan) มีโอกาสได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความประสงค์จนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิต 
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5. แหล่งข้อมูล   
 Health data center https://hdcservice.moph.go.th รายงานมาตรฐาน ข้อมูลตองสนอง 
service plan สาขา Intermediate และ palliative care ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายในโรงพยาบาล (workload)    
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  โรงพยาบาลทุกระดับ ทั่วประเทศ  
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลระดับอ าเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพจากระบบรายงานผล 
Health data center โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด 
คือ ก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามรหัสมาตรฐาน และน าส่งข้อมูล
แฟูมการวินิจฉัยโรค แฟูมยา และแฟูมการติดตามเยี่ยมบ้าน ใน 43 แฟูม ให้ครบถ้วน   
 
6. รายการข้อมูล  
 รายการข้อมูล 1  
 B = จ านวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ที่ก าหนดตาม service 
plan ที่เก่ียวข้อง คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, N185 และผู้ปุวยอายุ
0-14ปี ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ า 
 รายการข้อมูล 2 
 A = จ านวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ ได้รับการรักษาด้วย Opioid ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการจ่ายยา Opioid ของผู้ปุวยใน และ
ผู้ปุวยนอก หรือข้อมูลจากศูนย์ PC เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ า รายการยา Opioid 
ที่องค์การอนามัยโลกติดตามข้อมูลของประเทศสมาชิก และรหัสยา 24 หลัก (หลักที่ 1-11 แสดงชื่อ
สามัญ) CODEINE PHOSPHATE (10223023200), METHADONE (10223200000), MORPHINE 
(10223300000), MORPHINE SULFATE (10223328000 tablet, injection), FENTANYL 
(18001600100), METHADONE SYRUP(30223200000), MORPHINE SYRUP 
(30223300000), MORPHINE SULFATE SYRUP (30223328000) และ ยา 
Oxycodone/OXYCONTIN เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังไม่มีรหัสยา 24 หลัก 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด :  (B/A) x 100 
 ระยะเวลาประเมินผล :  ประเมินทุก 6 เดือน. 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นางศิริมา วิริยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 083-456-3088    Email : wiriya2509@hotmail.com 
 2. นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.มหาสารคาม 
  มือถือ 062-645-6541   E-mail : nadear_255@hotmail.com 

 3. นางปุณญณุช  ธรรมวงษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  
  มือถือ 092-539-4951 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 :  
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
(Service Plan) 
โครงการ 21 :
โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(Palliative Care) และ
การดูแลผู้ปุวยกึ่ง
เฉียบพลัน 
ตัวช้ีวัดที่ 72 : ร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบ
ประคับประคอง
(Palliative Care) ตาม
เกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 73. 
ร้อยละการบรรเทา
อาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย 
Opioid ในผู้ปุวย
ประคับประคองระยะ
ท้ายอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 

Care) ระดับจังหวัด 
2. จัดท าแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care) ให้ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึง
ตติยภูม ิ

3. จัดให้มีระบบรายงานตัวชี้วัด ก ากับและติดตามการรายงานทุกเดือน 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวย 
5. พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์ Palliative care 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน Palliative care เช่น แพทย์, 

PCWN 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
Care) ให้ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ 

2. จัดให้มีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง/Home health care 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง 

(Palliative Care) 
4. จัดระบบการรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับ

หน่วยบริการในพื้นที่ได้ 
5. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวย 
6. พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์ Palliative care 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลผู้ปุวย 
2. พัฒนาทักษะการดูแลผู้ปุวยแก่ผู้ดูแล 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ 22 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
 
1. ตัวชี้วัดที ่74. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
2. ค านิยาม  

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพแบบ        
ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพ เช่น  

– การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
– การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
– การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
– การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
– การทับหม้อเกลือ 
– การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
– การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
– การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
– การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
– การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
– การท าหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอ่ืนๆที่มีการ

เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 
ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัย สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 การบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การวินิจฉัยรหัสกลุ่ม
โรคและอาการที่มีรหัส 3 หลกัข้ึนต้นด้วย U50-U76และU78-U79 การจ่ายยาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41
หรือ 42 การให้หัตถการ 900-77-00 ถึง 900-78-88 หัตถการส่งเสริมสุขภาพ 900-79-00 ถึง 
900-79-9 อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส Z     
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  การบริการทั้งหมด หมายถึง การวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน 
(ข้ึนต้นด้วย A-Y) หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5 ข้อ  
ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. มีการสั่งตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน OPD คู่ขนาน อย่าง
น้อย 2 วัน/สัปดาห์ 
๒. จ านวนสถานบริการแพทย์แผนไทยผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.
สส.พท. ระดับดีมากขึ้นไป  

      - ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 0.5 คะแนน 
      - ร้อยละ 100 ได้ 1 คะแนน 

๓. มีการใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย 20 รายการ/เดือน (ทุกโรงพยาบาล) 
และมีการสั่งใช้ยาปรุงเฉพาะราย อย่างน้อย 5 ต ารับ (เฉพาะ
โรงพยาบาลมหาสารคาม) 
๔. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป อย่างน้อย 2 ครั้ง 
๕. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5.1 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป (เปูาหมาย ร้อยละ 12)   
       - ร้อยละ 8        ได้ 0.1 คะแนน 
       - ร้อยละ 10 ได้ 0.2 คะแนน 
       - ร้อยละ 12 ได้ 0.3 คะแนน 
       - ร้อยละ 14 ได้ 0.4 คะแนน 
       - ร้อยละ 16       ได้ 0.5 คะแนน 
5.2 ระดับโรงพยาบาลชุมชน (เปูาหมาย ร้อยละ 16)    
       - ร้อยละ 12       ได้ 0.1 คะแนน 
       - ร้อยละ 14 ได้ 0.2 คะแนน 
       - ร้อยละ 16 ได้ 0.3 คะแนน 
       - ร้อยละ 18 ได้ 0.4 คะแนน 
       - ร้อยละ 20      ได้ 0.5 คะแนน 
5.3 ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เปูาหมาย ร้อยละ 30) 
       - ร้อยละ 20       ได้ 0.1 คะแนน 
       - ร้อยละ 25 ได้ 0.2 คะแนน 
       - ร้อยละ 30 ได้ 0.3 คะแนน 
       - ร้อยละ 35 ได้ 0.4 คะแนน 
       - ร้อยละ 40       ได้ 0.5 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 12 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 16 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ผู้ปุวย
และประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
 4.2 เพ่ือให้สถานบริการทุกระดับที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่าน
การประเมินตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. ระดับดีมาก 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 5.1 อ้างอิงข้อมูลรายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (HDC) ปีงบประมาณ 2563 
 5.2 Family Folder/ฐานข้อมูล 
 5.3 คู่มือการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์/ผลการประเมิน 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณ (A/B) x 100  
 รายการข้อมูล  
   A = คะแนนรวมจากการประเมินตามเกณฑ์ 
   B = คะแนนเต็มทั้งหมด 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นายบวร  จอมพรรษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทร. 084-2780007 
 2. นางสาวรัตนพร  เสนาลาด เภสัชกรช านาญการ               โทร. 092-4423654 
 3. นายสุริยา  ขันทชาติ  แพทย์แผนไทย    โทร. 098-1965791 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
โครงการที่ 22 : 
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทย 
ตัวช้ีวัดที ่73. ร้อยละ
ของผู้ปุวยนอกได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับ
จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 ฟื้นฟูเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 
    3.2 ผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
    3.3 พยาบาลใน รพ.สต. 
    3.4 หลักสูตรอ่ืนๆ 
4. จัดท าแนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
5. ผลักดันให้เกิดการเปิด OPD คู่ขนานให้ครอบคลุมทุกอ าเภอและคลินิกแพทย์       
แผนไทยใน รพ.สต. 
6. พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
7. สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดให้เพ่ิมขึ้นตามนโยบาย ของกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมจัดท าแนวทางในการปฏิบัติงาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้ต ารับยาปรุงเฉพาะราย 
9. บูรณาการด าเนินงานด้านแพทย์แผนไทยร่วมกับการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
10. ติดตามผลการด าเนินงานของพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์จากข้อมูล HDC ชองจังหวัด
มหาสารคาม 
11. ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ตามรอบการนิเทศของจังหวัด
มหาสารคาม 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ เช่น ให้แพทย์แผนไทยเป็น
กรรมการในคณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาล 
2. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและภารกิจ 
3. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้ครอบคลุม เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
หรือการอบรมภายในระดับอ าเภอ เป็นต้น 
๕. น าแนวทางเวชปฏิบัติมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในการให้บริการสุขภาพ
ประชาชน 
๖. เปิดบริการ OPD คู่ขนานในทุกอ าเภอรวมถึงการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาตาม
เกณฑ์ก าหนด 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

๗. พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า
ระดับดีมาก) 
๘. ก าหนดรายการยาสมุนไพรพื้นฐานอย่างน้อย ๓๐ รายการ และใช้ยาสมุนไพร
ทดแทน 
9. ก าหนดรายการยาปรุงเฉพาะรายเพื่อใช้ในการให้บริการ 
10. สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่หรือหน่วยบริการได้จากข้อมูล 
HDC ของจังหวัดมหาสารคาม 
11. ท าแผนการออกนิเทศหน่วยบริการในเครือข่ายตามความเหมาะสม 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดให้มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด าเนินงานในหน่วยบริการ 
2. พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งจ่ายยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
3. เข้าร่วมคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ 
4. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและภารกิจ 
5. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม หรือการอบรมภายในระดับอ าเภอ เป็นต้น 
7. น าแนวทางเวชปฏิบัติมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในการให้บริการสุขภาพ
ประชาชน 
8. การพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยในระดับ รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทย 
ให้มีการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาตามเกณฑ์ก าหนด 
9. พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า
ระดับดีมาก) 
10. ใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานตามตัวชี้วัด อย่างน้อย ๑๐ รายการ   
11. ก าหนดรายการยาปรุงเฉพาะรายเพ่ือใช้ในการให้บริการ (เฉพาะที่มีแพทย์แผน
ไทย) 
12. สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่หรือหน่วยบริการได้จากข้อมูล 
HDC ของจังหวัดมหาสารคาม 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ ๒๓ : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
1. ตัวชี้วัดที่ ๗๕. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
 
2. ค านิยาม  

 การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา ไดรับการ
บริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับ
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหนวยบริการทุก
สถานบริการของประเทศไทย 

 ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑวินิจฉัยโรค 
Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related 
Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ 
F39.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2563 

 พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พ้ืนที่ทุกอ าเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 
 
4. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง และระยะเวลา
การปวยของโรคซึมเศรา และไมกลับเปนซ้ า 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 สถานบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัดมหาสารคาม   
  วิธีการจัดเก็บขอมูล 

  กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปนผูเกบ็รวบรวมขอมูลรายงานการเขาถึง
บริการ ป 2563 จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหลงรายงานกลางของกระทรวง
สาธารณสุข โดยน าขอมูลป 2563 รวมกับขอมูลของป2552 – 2562 โดยประมวลผลเปนรายหนวย
บริการจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แลวน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ขอมูลที่ตองการ ไดแก 1) วันที่เขารับการบริการ 2) ค าน าหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ 6) เลขที่บัตร
ประชาชน 7) ทะเบียนบุคคล 8) วันเดือนปเกิด 9) อ าเภอ 10) จังหวัด 11) รหัสโรคซึมเศรา  12) 
คะแนน 9Q 13) คะแนน 8Q  

 ในกรณีที่หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่มีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงานมายัง 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1. สงรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอรมที่ก าหนดทางไปรษณีย์มายังฝุายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะบันทึก ขอมูลตาม
รายการใหอยางครบถวน 

 2. สงขอมูลจาก file แบบ excel หรือ word ที่สงผานทาง e-mail:depression54@hotmail.com 
หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD สงทางไปรษณีย 

 3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com ส าหรับหนวย
ที่มีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทางช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ จะรับด าเนินการรวบรวมพรอมประมวลผลเขากับฐานขอมูลโรคซึมเศรา  
 
6. รายการข้อมูล  
  A = จ านวนผปูวยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเกาและ  
รายใหมที่มารับบริการสะสมมาตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2563 ในหนวยบริการ/
สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนยสุขภาพชุมชน ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./
สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

 B = จ านวนผปูวยโรคซึมเศราที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศราภาพรวม ทั้งประเทศ ที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไป (อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศรา ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดย 
สุมตัวอยางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรค
ซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% แยกเปน Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และ
ฐานประชากรกลางปี  2561 (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
  ระยะเวลาประเมินผล   ไตรมาส 4 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:    นางเอมอร  สุทธิสา         โทร. 094-6259451 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล:          น.ส.นวลปรางค์  ดวงสว่าง       โทร. 083-6757213 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
โครงการที่ ๒๓ : โครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
ตัวช้ีวัดที่ ๗๕. รอยละของ
ผูปวยโรคซึม เศราเขาถึง
บริการสุขภาพจิต 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ประชุมกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต 3 ครั้ง/ปี   
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ผูปวยโรคซึมเศรา และที่เข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพ  ระดับจังหวัดและคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 
๓. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานของอ าเภอ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. มีแผนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอสนับสนุนการด าเนินงาน  
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ผูปวยโรคซึมเศรา และที่เข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพ ระดับอ าเภอและคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 
3. เฝูาระวัง/ปูองกันภาวะซึมเศร้า โดยประชาสัมพันธ์การสังเกต

สัญญาณเตือนแก่ อสม. และสื่อสารสาธารณะทุกช่องทาง 
4. มี จนท.ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับอ าเภอ 
5. รวบรวมและรายงานผูปวยโรคซึมเศรา และที่เข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพ  ทุกรายผ่านระบบรายงานการบันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝา
ระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์ในวันส าคัญของงาน
สุขภาพจิต ได้แก่ 

   - สัปดาห์สุขภาพจิต (1-7 พฤศจิกายนของทุกปี) 
   - วันความสุขสากล (20 มีนาคมของทุกปี) 
7. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ี 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. แผนการปฏิบัติงานระดับต าบลสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ผูปวยโรคซึมเศรา และที่เข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพ  คืนข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
3. เฝูาระวัง/ปูองกันภาวะซึมเศร้า  โดยประชาสัมพันธ์การสังเกต

สัญญาณเตือนแก่ อสม. และสื่อสารสาธารณะทุกช่องทาง 
4. รวบรวมและรายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จทุกรายผ่านระบบรายงาน

การบันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา 
www.thaidepression.com 

5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์ในวันส าคัญของงาน
สุขภาพจิตได้แก่ 
   - สัปดาห์สุขภาพจิต (1-7 พฤศจิกายนของทุกปี) 
   - วันความสุขสากล (20 มีนาคมของทุกปี) 

http://www.thaidepression.com/
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ ๒๓ : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
1. ตัวชี้วัดที่ ๗๖. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัดย่อย  ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
 
2. ค านิยาม  

 การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะ
ตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระท าได้ส าเร็จ 
  เป้าหมาย คือ ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทั้งจังหวัดมหาสารคาม 

 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ประชาชนที่ได้ท าการลงมือท าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ มุ่งหวัง
ให้ตนเองเสียชีวิต หรือเปลี่ยนสภาพการด าเนินชีวิตที่ทุกข์ทรมานแต่ไม่ถึงเสียชีวิต และมีลักษณะอาการและ
อาการแสดงสอดคล้องตรงกับตามมาตรฐานการจ าแนกโรค ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 
10 (ICD–10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems-10) 
หมวด Intentional self-harm (X60-X84) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตาม เกณฑ์
วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders 5) และมารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

 เป้าหมายย่อย ผู้ที่เคยมีประวัติการลงมือท าร้ายตนเอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 
2563  ด้วยวธิีการต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรงมาตรฐานการจ าแนกโรค
ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 แต่ไม่เสียชีวิต และคงได้รับการดูแลบ าบัดรักษาด้วย
วิธีการทางการแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพื่อการเฝูาระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการ และ ไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ าอีกครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ลง
มือท าร้ายตนเอง (ตุลาคม 2561-กันยายน 2563 ) 

 ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า หมายถึง ประชาชนผู้ที่เคยมีประวัติของการลงมือท าร้าย ตนเองด้วย
วิธีการต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ตนเองเสียชีวิตแต่ไม่เสียชีวิต และ ได้รับการดูแล บ าบัดรักษาด้วยวิธีการทาง
การแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ ได้รับการเฝูา ระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสม
จากหน่วยบริการจนปลอดภัย ไม่กลับมาท าร้าย ตนเองซ้ าอีกครั้งภายใน 1 ปี  

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 4.72 ต่อแสน

ประชากร 
ไม่เกิน 4.72 ต่อแสน
ประชากร 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท า
ร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
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4. วัตถุประสงค์  
 1. ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ กลุ่มบุคคล อาชีพ 
สถานที่  ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
 2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนดมาตรการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระบบพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศต่อไป 
 
5. แหล่งข้อมูล  

 เป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ 
กระทรวงมหาดไทย โดย งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข  

 เป้าหมายย่อย: รวบรวมข้อมูลสถิติจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในหน่วย 
บริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด รายเขต สุขภาพ ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์สารสนเทศ 
(Data Center) กรมสุขภาพจิต 
 
6. รายการข้อมูล  
 เป้าหมาย    

  A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
  B = จ านวนประชากรกลางปี 2562 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000  

 เป้าหมายย่อย  
  C = จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ภายใน 1 ปี 
  D = จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่เสียชีวิต 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด   (C/D) x 100 

 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:    นางเอมอร  สุทธิสา          โทร. 094-6259451 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล:          น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง        โทร. 083-6757213 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ ๒๓ :  
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช  
ตัวช้ีวัดที ่76. อัตราการ
ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 76. 
ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะเวลา    
1 ปี 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ประชุมกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต 3 ครั้ง/ปี   
๒. วิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ และผู้พยายามฆ่าตัวตาย

ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ระดับจังหวัดและคืนข้อมูลให้
พ้ืนที่ 

๓. นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานของอ าเภอ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

๑. มีแผนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอสนับสนุนการด าเนินงาน  
๒. วิเคราะห์สถานการณ์และเฝูาระวัง/ปูองกันการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

และผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
ระดับอ าเภอ และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 

๓. มี จนท.ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับอ าเภอ 
4. ประชาสัมพันธ์การสังเกตสัญญาณเตือนแก่ อสม. และสื่อสาร

สาธารณะทุกช่องทาง 
5. รวบรวมและรายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จ และผู้พยายามฆ่าตัวตาย

ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ทุกรายผ่านระบบรายงาน
ดังนี้ 

    - ข้อมูล 43 แฟูม  
    - รายงาน 506 s (แบบรายงานการเฝูาระวังติดตามผู้ท าร้าย

ตนเอง) 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์ในวันส าคัญของงาน

สุขภาพจิตได้แก่ 
   - วันปูองกันการฆ่าตัวตายโลก (๑๐ กันยายนของทุกปี) 
   - สัปดาห์สุขภาพจิต (1-7 พฤศจิกายนของทุกปี) 
   - วันความสุขสากล (20 มีนาคมของทุกปี 
7. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ี 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. มีแผนการปฏิบัติงานระดับต าบลสนับสนุนการด าเนินงาน  
๒. วิเคราะห์สถานการณ์และเฝูาระวัง/ปูองกันการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

และผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
ระดับต าบล และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

3. ประชาสัมพันธ์การสังเกตสัญญาณเตือนแก่ อสม. และสื่อสาร
สาธารณะทุกช่องทาง 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์ในวันส าคัญของงาน
สุขภาพจิตได้แก่ 
   - วันปูองกันการฆ่าตัวตายโลก (๑๐ กันยายนของทุกปี) 
   - สัปดาห์สุขภาพจิต (1-7 พฤศจิกายนของทุกปี) 
   - วันความสุขสากล (20 มีนาคมของทุกปี) 
5. รวบรวมและรายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จทุกรายผ่านระบบรายงานดังนี้ 
   - ข้อมูล 43 แฟูม  
   - รายงาน 506 s (แบบรายงานการเฝูาระวังติดตามผู้ท าร้ายตนเอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaidepression.com/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่   2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 24 :  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรมและออร์โธปิดิกส์)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 77. อัตราการเสียชีวิต จากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลชนิด community-acquired sepsis < ร้อยละ 24 ในกลุ่มผู้ป่วย (รวม
ผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้าน และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) และ < ร้อยละ 48 ใน
กลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis 
 
2. ค านิยาม   

 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ
severe sepsis หรือ septic shock  

  1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย 
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ 
dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ 
ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 4.4  

  1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย 
ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ 
maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้
สารน้ าเพียงพอแล้วก็ตาม  

 2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่
อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

  1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis  
  2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  
 3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis 

เพ่ือพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired 
sepsis ในปีถัดไป  

 4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ปุวยทั่วไปที่
อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้าไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

  4.1 ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป 
(ตารางท่ี 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)หรือ มี 
hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate 
level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอแล้วก็ตาม 
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4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3)  
4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)  
4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)  

 5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่
ละโรงพยาบาล  

 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มี
แนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การรักษาผู้ปุวยไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ 
ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล < ร้อยละ 24 ในกลุ่มผู้ปุวย community-acquired sepsis < ร้อยละ 48 ในกลุ่ม
ผู้ปุวยhospital-acquired sepsis  
 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
< ร้อยละ 28 < ร้อยละ 24 < ร้อยละ 20 

 
4. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปุวย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ   
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บ
ข้อมูลจาก ICD-10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
น าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center 
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืน ๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน 
 
6. รายการข้อมูล  
 รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ปุวยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม
ผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5) 
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 รายการข้อมูล 2 B= จ านวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against 
advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 
65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้า
หน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น  
 รายการข้อมูล 3 C= จ านวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against 
advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส 
R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้า
หน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น  
 รายการข้อมูล 4  D= จ านวนผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity 
ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส 
Z 51.5) 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด    (A+C) / D × 100 
 ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 6 เดือน 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
        E-mail: nadear_255@hotmail.com 
      นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง โทร. 094-287-4936  
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 24 โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก     
(สูตินารีเวช ศัลยกรรม  
อายุรกรรม กุมารเวช
กรรมและ ออร์โธปิดิกส์) 
โครงการที่ 24 : 
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก (สูตินารีเวช 
ศัลยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรมและ           
ออร์โธปิดิกส์)   
ตัวช้ีวัดที่ 77. อัตราการ
เสียชีวิต จากภาวะการติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ปุวยที่          
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลชนิด 
community-acquired 
sepsis < ร้อยละ 24 ใน
กลุ่มผู้ปุวย (รวมผู้ปุวยที่
ขอไปเสียชีวิตที่บ้าน และ
ไม่นับรวมผู้ปุวยpalliative 
(รหัส Z 51.5) และ < 
ร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปุวย
hospital-acquired 
sepsis 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดตั้งคณะกรรมการ sepsis ในโรงพยาบาล 
2. จัดตั้ง sepsis care manager 
3. ขยายการใช้ sepsis guideline 1 hour bender 
4. พัฒนาการส่งต่อ ให้รวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐาน  
5. พัฒนาการใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมและจัดระบบการจ่ายยาที่

รวดเร็ว 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายประสานการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่อง  
7. ก ากับการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยโดยเน้นการใช้ระบบ

ช่องทางด่วน sepsis/septic shock 
8. จัดอบรมแพทย์และพยาบาลในการดูแล sepsis/septic shock 
9. เพิ่มการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ปุวยวิกฤต (พยาบาล) หลักสูตร 

4 เดือน  
10. จัดท าคู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย sepsis/septic shock 

(CPG  ส าหรับแพทย์ และ CNPG ส าหรับพยาบาล) 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการ sepsis ในโรงพยาบาล 
2. จัดตั้ง sepsis care manager 
3. ขยายการใช้ sepsis guideline 1 hour bender 
4. พัฒนาการมียาปฎิชีวนะท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาล 
5. พัฒนาการส่งต่อ ให้รวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐาน  
5. ก ากับการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยโดยเน้นการใช้ระบบ

ช่องทางด่วน sepsis/septic shock 
6. ผลักดันให้ส่งแพทย์และพยาบาลเข้าอบรมในการดูแล sepsis/septic 

shock 
7. ผลักดันให้มีการส่งบุคลากรอบรมการดูแลผู้ปุวยวิกฤต (พยาบาล) 

หลักสูตร 4 เดือนจัดท าคู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย sepsis/septic 
shock (CPG  ส าหรับแพทย์ และ CNPG ส าหรับพยาบาล) 
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แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. พัฒนาเครือข่ายการดูแลคัดกรองกลุ่มอาการ sepsis/septic shock  
2. อบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการคัดกรองกลุ่มอาการ 

sepsis/septic shock   
3. จัดท าคู่มือการดูแลและรักษาผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดฉบับ

ประชาชน 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ  24 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
กุมารเวชกรรมและออร์โธปิดิกส์)  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 78. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่
ระดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น 
    ตัวช้ีวัดที่ 79. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 

     ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่
ระดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น 

 
2. ค านิยาม  
 ผู้ป่วย Refracture Prevention คือ ผู้ปุวยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) 
ทุกราย 
 ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระท าจากการล้ม ในระดับที่น้อย
กว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ปุวย (Equivalent to fall from height) 
 ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีภาวะ
กระดูกหักในต าแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้น
ขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูก
สะโพกหักภายใต้โครงการ Refracture Prevention โดยนับตั้งแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับ
การรักษาเป็นผู้ปุวยในโครงการ Refracture Prevention เป็นต้น 
 การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ปุวย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ปุวยใน 
 กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
  1. Femoral neck  S72.0 
  2. Intertrochanter S72.1 
  3. Subtrochchanter S72.2 
 กระดูกสันหลัง กระดูกต้นแขน กระดูกข้อมือ กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น 
กระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
  1. Compression spine S22.0 (T-spine) 
   S32.0 (LS-spine) 
   S32.7 (multiple LS with pelvis) 

2. Humerus                  
 S42.2 (proximal) 
 S42.3 (shaft) 
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    S42.4 (distal) 
3. Distal radius              
 S52.5 (without ulna) 
 S52.6 (with ulna) 
4. Distal femur              
 S72.4 
5. Proximal tibia            
 S82.1 
6. Distal tibia and ankle  
 S82.3 (Plafond) 
    S82.5 (Medial malledus) 
    S82.6 (lateral malledus) 
    S82.8 (lower leg, other) 

 ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัสหัตถการ  
ด้วยรหัส  
  1. open reduction with internal fixation femur 79.35 
  2. Close reduction with internal fixation femur 79.15 
  3. Total hip arthroplasty 81.51 
  4. Partial hip arthroplasty 81.52 
 Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ปุวยแบบองค์
รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพตามการ
แบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
1. การจัดตั้งทีม Refracture Prevention  เพ่ิมข้ึนใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ 
2. การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) >      
ร้อยละ 30 นับตั้งแต่รับผู้ปุวยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
3. Rate Refracture <  ร้อยละ 25 

  

  
4. วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือลดอัตรากระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) ให้ด าเนินการโดยตั้งทีม 
Refracture Prevention ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ปุวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพก
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หักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการปูองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าในผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วย
ประสานและด าเนินการ (Liaison)  
 องค์ประกอบของทีม Refracture Prevention 
 หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
 ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse (FLS nurse) 
 ระดับ รพศ./รพท.     คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจ าหอผู้ปุวยกระดูกและข้อ 
 ระดับ รพช.             คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผู้ถูกจัดตั้ง 
 ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   
 จ าเป็นต้องมี  ระดับ รพศ./รพท. 
      -  วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ หรืออายุรแพทย์ทั่วไป,  
         แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
                      ระดับ รพช. 
      - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ 
 แนะน าให้มี   ระดับ รพศ./รพท. 
      - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

           ระดับ รพช.  
      - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

 ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
 จ าเป็นต้องมี  เภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบ าบัด 
 แนะน าให้มี  ตัวแทนแผนกโภชนาการ 
 หมายเหตุ  แนะน าให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลใน
ขณะนั้น 
  
5. แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล/เขตสุขภาพ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
  1.โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ของ
กระทรวง  
  2.จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการ
แพทย์  
 
6. รายการข้อมูล  
 รายการข้อมูล 1  
  A = จ านวนโรงพยาบาล M1,S,A ที่มีทีม Refracture Prevention  
  B = จ านวนโรงพยาบาล M1,S,A = 120 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
 รายการข้อมูล 2  
  C = จ านวนผู้ปุวยในโครงการ Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 72 ชั่วโมง 
  D = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด 
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  สูตรค านวณตัวชี้วัด (C/D) x 100 
 รายการข้อมูล 3  
  E = จ านวนผู้ปุวยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ า 
  F = จ านวนผู้ปุวยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (E/F) x 100 
 ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส (ยกเว้นรายการข้อมูลที่ 3 รายงาน รอบ 12 เดือน) 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
        E-mail: nadear_255@hotmail.com 
      นางรัศมี  เกตุธานี  โทร. 088 571 2578 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 24 โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก     
(สูตินารีเวช ศัลยกรรม  
อายุรกรรม  กุมารเวช
กรรมและออร์โธปิดิกส์)  
โครงการที่ 24 :   
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก (สูตินารีเวช 
ศัลยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรมและ      
ออร์โธปิดิกส์ 
ตัวช้ีวัดที่ 78. ร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Refracture Prevention 
ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ
M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย ์      
ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดที่ 79. ร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Capture the fracture 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท. 
2. พัฒนาระบบconsult ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วน

ของแพทย์และ nurse case manager Fracture around the Hip, 
Line: Refer MKH ortho. 

3. ผู้ปุวย Capture the fracture (Re fracture prevention or 
Fracture around the Hip ) ต้องได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

4. ผู้ปุวย Capture the fracture (Re fracture prevention or 
Fracture around the Hip). ประเมินความเสี่ยง ปูองกันโรค/เฝูาระวัง PE 
precaution  

5. CPG/CNPG การดูแลผู้ปุวย /คู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน 
Refer back  

6. การคัดกรอง และการประเมินความเสี่ยง การเฝูาระวัง Re fracture 
Prevention 

   - ผู้ปุวยได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall assessment) 
   - ผู้ปุวยได้ฝึกการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม ส าหรับภาวะโรค 

(Exercise program) 
   - ผู้ปุวยและญาติได้รับสุขศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันภาวะ

กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (Education program) และเชื่อมต่อกับ
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

7. Primary prevention คู่มือประชาชน    
6. Secondary prevention 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงสู่ชุมชน 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
9. ติดตามนิเทศลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง/ปี ตามZone 
10. วางแผนจัดอุปกรณ์ traction  
11. มีการกระจายยา Prophylaxis Anti-Osteoporosis drugs ลงสู่

โรงพยาบาลระดบั M2 –P อย่างทั่วถึง 
12. สนับสนุนและเชื่อมโยงบริการ Fracture around the Hip กับ 

โรงพยาบาลเอกชนและมหาวิทยาลัย 
13. มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
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แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท. 
2. พัฒนาระบบconsult ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. ส่วนของแพทย์และnurse case manager Fracture around the 

Hip, Line : Refer MSKH Ortho) เพ่ือการส่งต่อรักษาได้เร็ว 
4. การคัดกรอง และการประเมินความเสี่ยง การเฝูาระวัง Re fracture 

Prevention/เฝูาระวัง PE precaution 
5. CPG /CNPGการดูแลผู้ปุวย /คู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน 

Refer back 
6. Primary prevention คู่มือประชาชน /Fracture around the Hip 

รณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้เรื่องปูองกันกระดูกหักซ้ า/ การออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละวิชาชีพ 
8. ติดตามนิเทศลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง 
9. วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ traction  
10. มีการกระจายยา Prophylaxis Anti-Osteoporosis drugs ลงสู่

โรงพยาบาลระดับ M2 –P อย่างทั่วถึง 
11. มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท 
2. การคัดกรอง และการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall 

assessment การเฝูาระวัง Re fracture Prevention โดยให้ประชาชน มี
ความรู้เรื่องปูองกันกระดูกหักซ้ า โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ) 

3. Primary prevention คู่มือการดูแลเพื่อปูองกันกระดูกสะโพกหัก
รณรงค์ให้ ประชาชน มีความรู้เรื่องการปูองกัน/การออกก าลังกายที่
เหมาะสม 

4. CPG/CNPG การดูแลผู้ปุวยเบื้องต้น 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ สต ,ต าบล, หมู่บ้าน การคัดกรองการ

คัดกรอง และการประเมินความเสี่ยง  
6. พัฒนาระบบconsult ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จากรพ.สต. ถึง รพช. 
7. มีคู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน Refer back 
8. มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ  25 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 80. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 81. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
    ตัวช้ีวัดที่ 82. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
2. ค านิยาม  
 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial 
Infarction) 
 
3. ตัวช้ีวัดหลัก 36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
  
 3.1 เกณฑ์เป้าหมาย 
 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 9 ไม่เกินร้อยละ 8 ไม่เกินร้อยละ 8 
  
 3.2 วัตถุประสงค์   
  เพ่ือลดอัตราตายจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
  
 3.3 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 
   - ผู้ปุวยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
   - ผู้ปุวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด 
 
 3.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  เมื่อมีผู้ปุวย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย ส านักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล 43 แฟูม
และข้อมูลจาก Thai ACS Registry 
 
 3.5 แหล่งข้อมูล  
  ข้อมูลจาก Thai ACS Registry 
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  รายการข้อมูล 1  
   A = จ านวนผู้ปุวยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 
  รายการข้อมูล 2  
   B = จ านวนผู้ปุวยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (A /B) X 100 
  ระยะเวลาประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 
 3.6 เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561: 
 

 
ปี 2562: 
 

 
ปี 2563: 
 

 
ปี 2564: 
 

 
ปี 2565: 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
< 10 < 10 < 10 < 10 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
< 10 < 10 < 10 < 10 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
< 9 < 9 < 9 < 9 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
< 8 < 8 < 8 < 8 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
< 8 < 8 < 8 < 8 

  
 3.7 วิธีการประเมินผล 
  รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 
   - จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษา
ในโรงพยาบาล  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 - จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 3.8 เอกสารสนับสนุน  
  เอกสาร 43 แฟูมข้อมูลและข้อมูลจาก Thai ACS Registry 
 3.9 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

13.39 ร้อยละ 10.12 9.64 8.41 
 
4. ตัวช้ีวัดรอง 36.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
 4.1 เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  ร้อยละ 50   ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

 
 4.2 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ปุวย STEMI 
 4.3 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  จ านวนโรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 4.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  รายงานโรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวย STEMI 
จากทุกเขตบริการ 
 4.5 แหล่งข้อมูล  
  จากการตรวจราชการและข้อมูล Thai ACS Registry ที่ลงทะเบียนมาจากโรงพยาบาลในทุก
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 
  รายการข้อมูล 1 
   A = จ านวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ปุวย
ได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ 
จ านวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ ให้ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาที
นับจากผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
  รายการข้อมูล 2  
   B = จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด หรือ
จ านวนผู้ปุวย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการท า Primary PCI ทั้งหมด 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
  ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 4.6 เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561: 
 

 
ปี 2562: 
 

 
ปี 2563: 
 

 
ปี 2564: 
 

 
ปี 2565: 
  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
50 50 50 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
50 50 50 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
50 50 50 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
60 60 60 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
60 60 60 60 

 
 4.7 วิธีการประเมินผล 
  รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 
   - จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษา
ในโรงพยาบาล  
   - จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีได้รับการวินิจฉัย STEMI 
   -จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด 
   -จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและได้รับการท า PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย STEMI 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 -จ านวนผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและได้รับการท า PCI ทั้งหมด 
 
5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
        E-mail: nadear_255@hotmail.com 
       นางพุทธกัญญา นารถศิลป์  โทร. 0897120280 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) 
โครงการ 25 :  โครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 
ตัวช้ีวัดที่ 80. ร้อยละ
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 
ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ปุวย STEMI ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 81. อัตราตาย
ของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 82. อัตราตาย
ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
หัวใจ 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท 
2. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย CVD Risk, Mapping CVD Risk 

รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบconsult ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนทั้งใน

ส่วนของแพทย์และnurse case manager Fast track STEMI, Line : 
Refer MKH STEMI 

4. CPG การดูแลผู้ปุวย/คู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน Refer 
back 

5. Primary prevention คู่มือประชาชน/สติ๊กเกอร์เรื่องผู้ปุวย 
STEMI รณรงค์ให้ ปชช มีความรู้เรื่องโรคหัวใจ ปูองกันโรค/เฝูาระวัง 

6. Secondary prevention 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ACS Registry ให้สมบูรณ์และ

เชื่อมโยงสู่ชุมชน 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัช 
9. ติดตามนิเทศลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง/ปี ตามZone 
10. วางแผนจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต เพ่ือต่อรองราคา 
11. มีการกระจายยาDual Anti-platelet , Beta block ลงสู่

โรงพยาบาลระดับFอย่างทั่วถึง 
12. สนับสนุนและเชื่อมโยงบริการFast track STEMI กับ 

โรงพยาบาลเอกชนและมหาวิทยาลัย 
13. มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท 
2. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย CVD Risk, Mapping CVD Risk 

รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบconsult ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนทั้งใน

ส่วนของแพทย์และnurse case manager Fast track STEMI, Line : 
Refer MKH STEMI (ในส่วน รพช Line Consultเฉพาะอ าเภอ) 

4. CPG การดูแลผู้ปุวย /คู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน Refer 
back 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

5. Primary prevention คู่มือประชาชน/สติ๊กเกอร์เรื่องผู้ปุวย 
STEMI รณรงค์ให้ ปชช มีความรู้เรื่องโรคหัวใจ ปูองกันโรค/เฝูาระวัง 

6.เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ACS Registry ให้สมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ 

7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละวิชาชีพ 
8.ติดตามนิเทศลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง 
9.วางแผนจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต เพื่อต่อรองราคา 
10.จัดให้มียาDual Anti-platelet , Beta block ในโรงพยาบาล

ระดับM-Fอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการRefer back 
11.มีคณะกรรมการด าเนินงาน 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1.รณรงค์การเรียกใช้ 1669 EMS ร่วมกับ อปท 
2.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย CVD Risk, Mapping CVD Risk 

รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง 
3.Primary prevention คู่มือประชาชน/สติ๊กเกอร์เรื่องผู้ปุวย STEMI 

รณรงค์ให้ ประชาชน มีความรู้เรื่องโรคหัวใจ รณรงค์ปูองกันโรค NCD/
เฝูาระวัง โดยใช้ Resourceจากท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน 
รณรงค์ให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค ปูองกัน
สาเหตุและปัจจัยเกิดโรคกับครอบครัว  

4.CPG การดูแลผู้ปุวยเบื้องต้น 
5.จัดให้มียาASA 
6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ สต ,ต าบล, หมู่บ้าน การคัดกรอง

อาการโรคหัวใจเบื้องต้น 
7.พัฒนาระบบconsult ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนของ

แพทย์และnurse case manager Fast track STEMI, Line Consult
จาก รพ สต ถึง รพช 

8.มีคู่มือและแบบประเมินการเยี่ยมบ้าน Refer back 
9.มีคณะกรรมการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ 26 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 83. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 84. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
ตัวช้ีวัดที่ 85. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด 
 
(1) ตัวชี้วัดที่  83. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. ค านิยาม  
 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลม
ใหญ่และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้ าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็ง
ปากมดลูก (C53)  
 2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก  
  -วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชื้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา  
  -วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ าบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการ
ผ่าตัดรักษา  
  -ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชื้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ให้นับตั้งแต่วันที่ท าการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันท า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่น าผลมาตัดสินใจให้การ
รักษามะเร็ง เป็นต้น  
  -กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ 
 3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก  
  -วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชื้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ผู้ปุวยได้รับยาเคมีวันแรก  
  -วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ปุวยได้รับยาเคมีวัน
แรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด)  
  -กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ 
 4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก 
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  -วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผู้ปุวยได้รับรังสีรักษา 
  -วันสุดท้ายของการักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น เคมีบ าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ปุวยได้รับรังสี
รักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด)  
  -ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืนและผู้ปุวยส่งต่อจาก
สถานพยาบาลอ่ืนให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด  

 หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown 
primary) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 
ปีงบประมาณ 2563  
1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 
ปีงบประมาณ 2564  
1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 
ปีงบประมาณ 2565  
1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก   
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  1. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด  
  2. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบ าบัด  
  3. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา    
5. แหล่งข้อมูล  
 1. จาก Hospital Based Cancer Registry (Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer 
Informatics ของโรงพยาบาล)  
 2. หน่วยบริการศัลยกรรม ห้องผ่าตัด เคมีบ าบัด และรังสีรักษาสามารถบันทึกข้อมูลส่วนที่
เกี่ยวข้องผ่าน TCB ได้ ควบคู่กับงานทะเบียนมะเร็ง   
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 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  1. จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จ าแนกตามประเภทการ
รักษา  
  2. จ านวนผู้ปุวยที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการ
รักษา ได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบ าบัด (C) รังสีรักษา (R) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  3. ข้อมูลวันที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องบันทึกเพ่ือประมวลผลได้แก่  
   3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล์ (Obtained date) วันที่ส่งตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเป็น
ครั้งที่ใช้ยืนยันโรคและน ามาซึ่งการรักษานั้น ๆ  
   3.2 วันผ่าตัด (Operation date) เพ่ือการรักษา  
   3.3 วันที่ได้รับยาเคมีวันแรกและวันที่ได้รับเคมีวันสุดท้าย  
   3.4 วันที่ฉายแสงวันแรกและ วันที่ฉายแสงวันสุดท้าย 
  กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อ  
   3.5 วันที่ท าการตรวจวินิจฉัย เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่น าผล
มาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง  
 
6. รายการข้อมูล 
 รายการข้อมูล 1  
  A(S) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนกการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา 
≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  A(C) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบ าบัดและได้รับ การรักษาด้วยเคมี  
บ าบัด ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  A(R) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสี  
รักษา ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 รายการข้อมูล 2  
  B(S) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 
  B(C) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบ าบัดเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน  
  B(R) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน    
 สูตรค านวณตัวชี้วัด   
  1. (A(s)/ B(s)) X 100  
  2. (A(c)/ B(c)) X 100  
  3. (A(R)/ B(R)) X 100  
 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (วัดระดับเขตสุขภาพแยกรายจังหวัด)   
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 เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 
 

 รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

- 70 - 70 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 70 - 70 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 60 - 60 

 
ปี 2564 
 

 รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

- 75 - 75 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 75 - 75 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 60 - 60 

 
ปี 2565 
 

 รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

- 75 - 75 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 75 - 75 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

- 60 - 60 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

mailto:wiriya2509@hotmail.com
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(2) ตัวชี้วัดที่ 84. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
 
2. ค านิยาม 

 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จ านวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ าดี  (รหัส 
ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
 เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2564 
 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
25.6 25.3 25 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย 
     ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  จ านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปุวยโรคมะเร็งตับจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตรวจสอบสาเหตุการ
เสียชีวิตให้สอดคล้องกับการวินิจฉัยมะเร็งตับรายใหม่ เพ่ือแยกสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระจาย
ไปตับ) 
 
6. รายการข้อมูล 
 A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22, C24) 
 B = จ านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 เกณฑ์การประเมิน 

ปี 2562 :  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 25.6 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2563 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 25.3 

 
ปี 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 25 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 85. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด 
 
2. ค านิยาม 

 อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จ านวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และ
ปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
 เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลง
ร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (20.6 ต่อประชากรแสนคน) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2564 
 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
20.1 19.9 19.6 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดของประชากรไทย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปุวยโรคมะเร็งปอดจากฐานข้อมูลการ
ตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล 
 A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) 
 B = จ านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
ปี 2562 :  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 20.1 

 
ปี 2563 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.9 

 
ปี 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.6 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
        E-mail: nadear_255@hotmail.com 
      นางกมลรัตน์  สุปัญญาบุตร  โทร. 088-5629141 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ 
/ตัวชี้วัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) 
โครงการ 26 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ตัวช้ีวัดที่ 83. ร้อยละ
ผู้ปุวยมะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 84. อัตราตาย
จากโรคมะเร็งตับ 
ตัวช้ีวัดที่ 85. อัตราตาย
จากโรคมะเร็งปอด 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด 
2. จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลกทุกปี (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี) ร่วมกับ

หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ./อบต. 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สื่อ

ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย โรคมะเร็ง 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร, มะเร็งตับ และมะเร็งปอด 
และ/หรือโรคมะเร็งอ่ืน ๆ 

4. จัดตั้งคลินิกที่ส าคัญ เช่น คลินิกอดบุหรี่และเหล้า, คลินิกวัยใส, คลินิก
เต้านม, คลินิก palliative care เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
6. คัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งต่าง ๆ เชิงรุกในกลุ่มเปูาหมายและกลุ่ม

เสี่ยง ได้แก่ 
  - CA Breast อายุ 30-70 ปี screening by BSE/CBE/MMG/U/S + 

FNA/CNB/Excision 
  - CA Cervix อายุ 30-60 ปี screening by pap smear/HPV testing 

+ colposcopy 
  - CA colorectal อายุ 50-70 ปี screening by FIT test /FOBT + 

colonoscopy 
  - CCA อายุ 15 ปีขึ้นไป screening by stool อายุ 40 ปีขึ้นไป+ U/S 
7. จัดท าแนวปฏิบัติ (CPG) และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการรักษาผู้ปุวย

โรคมะเร็ง (ระยะเวลาการรอคอย) 
8. จัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือในการส่งต่อ และส่งกลับของสถานพยาบาล 
9. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เก่ียวข้อง  

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพบ าบัด  
10.จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็งและผู้รับผิดชอบทะเบียนมะเร็งโดยตรง  

พัฒนาระบบการบันทึกและส่งข้อมูลในระบบสารสนเทศ Thai Cancer 
Base ให้เป็นปัจจุบัน 

11. จัดท าแผนความต้องการด้านอัตราก าลังและครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอให้
เหมาะสมทุกปี 

12. จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
/ตัวชี้วัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
13. ติดตามงานนิเทศงานเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
14. จัดประชุมวิชาการโรคมะเร็งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ  
2. จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลกทุกปี (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี) ร่วมกับ

หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สื่อ

ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย โรคมะเร็ง 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร, มะเร็งตับ และมะเร็งปอด 
และ/หรือโรคมะเร็งอ่ืนๆ 

4. จัดตั้งคลินิกท่ีส าคัญ เช่น คลินิกอดบุหรี่และเหล้า, คลินิกวัยใส, คลินิก
เต้านม, คลินิก palliative care เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
6. คัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งต่าง ๆ เชิงรุกในกลุ่มเปูาหมายและ   

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
   - CA Breast อายุ 30-70 ปี screening by BSE/CBE/U/S + 

FNA/CNB/Excision 
   - CA Cervix อายุ 30-60 ปี screening by pap smear/HPV 

testing + colposcopy 
   - CA colorectal อายุ 50-70 ปี screening by FIT test /FOBT + 

colonoscopy 
   - CCA อายุ 15 ปีขึ้นไป screening by stool อายุ 40 ปีขึ้นไป+ U/S 
7. จัดท าแนวปฏิบัติ (CPG) และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการรักษาผู้ปุวย

โรคมะเร็ง (ระยะเวลาการรอคอย) 
8. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เก่ียวข้อง  

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพบ าบัด 
9. จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็งและผู้รับผิดชอบทะเบียนมะเร็งโดยตรง  

พัฒนาระบบการบันทึกและส่งข้อมูลในระบบสารสนเทศ Thai Cancer 
Base ให้เป็นปัจจุบัน 

10. จัดท าแผนความต้องการด้านอัตราก าลังและครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอให้
เหมาะสมทุกปี 

11. จัดประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
12. ติดตามงานนิเทศงานลูกข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับต าบล 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สื่อ
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
/ตัวชี้วัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย โรคมะเร็ง 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร, มะเร็งตับ และมะเร็งปอด 
และ/หรือโรคมะเร็งอ่ืน ๆ 

3. จัดตั้งคลินิกท่ีส าคัญ เช่น คลินิกอดบุหรี่และเหล้า เป็นต้น 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
5. คัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งต่าง ๆ เชิงรุกในกลุ่มเปูาหมายและกลุ่ม

เสี่ยง ได้แก่ 
- CA Breast อายุ 30-70 ปี screening by BSE/ 
- CA Cervix อายุ 30-60 ปี screening by pap mear 
- CA colorectal อายุ 50-70 ปี screening by FIT test /FOBT  
- CCA  อายุ 15 ปีขึ้นไป screening by stool  
6. จัดท าแผนความต้องการด้านอัตราก าลังและครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอให้

เหมาะสมทุกปี 
7. จัดประชุมคณะกรรมการระดับต าบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. ติดตามงานนิเทศงานลูกข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 27 : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 86. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
 
2. ค านิยาม  
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.72 m2/yr หมายถึง 
ร้อยละผู้ปุวยที่มีผลค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serumcreatinine ที่ตรวจโดยวิธี 
enzymatic method และค านวณโดยใช้สมการ CKD-EPI ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
และมีค่า eGFR ของผู้ปุวยที่มีการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าท้ังสองห่างกันไม่น้อยกว่า 
3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 
 หมายเหตุ : ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ปุวยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส
โรคเป็น  N181, N182, N183, N184, N189, E102, E112, E122, E132, E142, N083, 
I120, I129, I130, I131, I132, I139, I151, N021, N022, N023, N024, N025, N026, 
N027, N028, N029, N031, N032, N033, N034, N035, N036, N037, N038, N039, 
N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N049, N051, N052, N053, 
N054, N055, N056, N057, N058, N059, N061, N062, N063, N064, N065, N066, 
N067, N068, N069, N071, N072, N073, N074, N075, N076, N077, N078, N079, 
N081, N082, N083, N084, N085, N086, N087, N088, N089, N110, N111, N118, 
N119, N12, N130, N131, N132, N133, N134, N135, N136, N137, N138, N139, 
N140, N141, N142, N143, N144, N200, N201, N202, N2019, N210, N211, N218, 
N219, N251, N258, N259, N26, N270, N271, N279, N280, N281, N288, N289, 
N144, Q610, Q611, Q612, Q613, Q614, Q615, Q618  
ที่มี 60 > eGFR>= 15 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
อัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.72 m2/yr 66 % 66 % 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
 ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรการค านวณ = (A/B) x 100  
 A = จ านวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ 
eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 
 B = จ านวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ 
eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ 
  
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  นางสาวนิตยา  โพกลาง  โทร. 087-2254-584 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 27 :   
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา     
โรคไต 
ตัวช้ีวัดที่ 86. ร้อยละ
ของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประกาศนโยบายร่วมกับผู้บริหารภายในจังหวัด  
2. แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด  
   - จัดท าแผนด าเนินการ  
   - ทบทวนประเมินสถานการณ์ระบบบริการและทรัพยากร  
   - สื่อสารท าความเข้าใจ 
3. สนับสนุนการท างานของ CKD system manager 
   - สนับสนุนการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ 
   - สนับสนุนการท าประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักแก่

ประชาชน 
   - สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) ให้

เชื่อมโยง กับระบบฐานข้อมูลมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) 
   - พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการด าเนินงาน ติดตาม และ

ส่งต่อผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 
   - ขยายเครือข่ายบริการ Peritoneal Dialysis ลงไปใน รพ.ระดับ M

๒ และ F๑ ที่มีศักยภาพ 
4. ก ากับติดตามการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดให้มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมโดยบูรณาการกับ Non-

communicable diseases (NCD) อ่ืนๆ และเชื่อมโยงกับ Primary Care 
Cluster และ District Health System (DHS) 

2. ก ากับติดตามการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้มาตรฐาน 
CKD clinic คุณภาพ  

3. เพ่ิมความครอบคลุมในการตรวจ eGFR 2 ครั้งต่อปี (Stage 3-4)  
4. สนับสนุนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านทางระบบ

สุขภาพอ าเภอ (DHS) และต าบลจัดการสุขภาพ  
5. มีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายระบบส่งต่อและปรึกษากับ

โรงพยาบาล แม่ข่าย และขยาย CKD Clinic ใน รพ.สต. อ าเภอ ละ 1 แห่ง 
6. ขยายพ้ืนที่ชุมชนรักษ์ไต/ทีมรักษ์ไต 
7. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมเพ่ือนโรคไตประจ าอ าเภอ 
8. ด าเนินการโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี  
9. พัฒนาระบบ Palliative care for ESRD   



327 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. เพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรอง CKD ในผู้ปุวยโรคความดัน 

โลหิตสูง และโรคเบาหวาน  
2. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย ในการดูแลตนเอง

และการชะลอไตเสื่อมในชุมชน  
3. การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดความเสี่ยงในชุมชน (ชุมชนรักษ์ไต) 
4. การให้ค าปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ทักษะในการจัดการ

ตนเอง) 
5 การพัฒนาคุณภาพการบริการและเชื่อมโยงการให้บริการระดับ 

ชุมชนกับสถานบริการในระดับต่างๆ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 28 : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 87. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด           
ภายใน 30  วัน 
 

2. ค านิยาม    
 ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทาให้ผู้ปุวย มีระดับสายตา 
(VA) แย่กว่า 20/400 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก  
ต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพตา
อย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 โปรแกรม Vision2020thailand  
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ (จักษุ
แพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 Thailand โดยบันทึกข้อมูล
ก่อนและหลังผ่าตัด  
  2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิดบอด  
จากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
 
6. รายการข้อมูล 
 A = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน  
 B = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
    E-mail: nadear_255@hotmail.com 
     นางล ายงค์  เชื้อลิ้นฟูา  โทร. 089-422-2099 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ 28 : 
โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
จักษุวิทยา 
ตัวช้ีวัดที ่87. ร้อยละ
ผู้ปุวยตาบอดจาก       
ต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ตรวจยืนยันและวินิจฉัยต้อกระจก ลงทะเบียนและออกวีซ่าผ่าตัด/

จัดระบบคิวผ่าตัดให้ทันเวลา/ผ่าตัดนอกเวลา/รณรงค์ผ่าตัดในวันส าคัญ/
บันทึก Vision2020 

2. มีจักษุแพทย์เพียงพอ/เพิ่มจักษุแพทย์ 2563-2564/เพ่ิมห้องผ่าตัด
เป็น 2 ห้อง/พยาบาลเวชฯตา 100% 

3. บันทึกการตรวจยืนยันวินิจฉัย/ลงทะเบียนผ่าตัด/ออกวีซ่าผ่าตัด
ตลอดจนผลการรักษาผ่าตัดในโปรแกรม Vision2020 

4. เพ่ิมอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศ์ตรวจตา/เครื่องมือสลายต้อกระจก กล้อง
ผ่าตัด/ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกทั้งแผลเล็ก แผลใหญ่/ขยายห้องตรวจ
ผู้ปุวยนอก/หอผู้ปุวย/เพิ่มการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) 

5. ระบบการเบิกจ่ายค่าผ่าตัดรายหัวที่เป็นธรรม สปสช./ปกส./
กรมบัญชีกลาง/อปท. 

6. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการ/ผ่าตัดต้อกระจกมาต้องมีใบส่งตัวในสิทธิ์บัตร
ทอง/ประสานองค์กรท้องถิ่น/คณะอนุกรรมการจักษุระดับจังหวัดการประชุม
ติดตาม 

7. อปท./องค์กรเอกชน เช่น สโมสรไลออนส์/มูลนิธิต่างๆ เช่น พอ.สว./
แก้วตาดวงใจ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. ตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ออกวีซาสายตาเพ่ือรอการตรวจ
ยืนยันวินิจฉัยโดยทีมจักษุ/บันทึก Vision2020/Node ผ่าตัดต้อกระจก 

2. มีจักษุแพทย์ 1 คน ในปี 2563-2564 (M2)/มีพยาบาลเวชฯตาหรือ
พยาบาลด้านตา 1 คนทุกโรงพยาบาล (M2: พยาบาลเวชฯตา 2 คน) 

3. บันทึกการตรวจคัดกรอง/ออกวีซาสายตาในโปรแกรมVision2020 
4. จัดหาอุปกรณ์ผ่าตัด (Node ผ่าตัด)กล้องตรวจตา/เครื่องวัดความโค้ง

กระจกตา/เครื่องวัดความยาวลูกตา/เครื่องสลายต้อกระจก/ชุดเครื่องมือ
ผ่าตัดต้อกระจกทั้งแผลเล็ก แผลใหญ่/เตียงผ่าตัด/ห้องผ่าตัดตา/ยาหยอดตา
รักษาโรคตา 

5. มีงบประมาณสนับสนุนการออกตรวจคัดกรอง สปสช./ค่าตอบแทน 
6. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการ/ประสานองค์กรท้องถิ่น/ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 

ในการสร้างแรงโน้มน้าวให้เข้าสู่ระบบรักษา 
7.อปท./องค์กรเอกชน เช่นสโมสรไลออนส์/มูลนิธิต่างๆ เช่น พอ.สว. 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นด้วยตัว E โดย อสม.และส่งต่อผู้ที่สายตา

ผิดปกติตรวจวัดสายตาซ้ าด้วย Snellen shart/บันทึก Vision2020 
2. อบรมหลักสูตรพยาบาลตา (Eye nurse ; อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์) 

ครบทุกรพ.สต./มีผู้รับผิดชอบ (Nurse case Manager) 
3. บันทึกการตรวจคัดกรองสายตาในโปรแกรม Vision2020 
4. มีอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองสายตา E game/Snellen 

Chart/Ocuder 
5. มีงบประมาณสนับสนุนการออกตรวจคัดกรอง สปสช./ค่าตอบแทน 
6. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการ/ประสานองค์กรท้องถิ่น/ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 

ในการสร้างแรงโน้มน้าวให้เข้าสู่ระบบรักษา 
7. อปท./ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการให้เป็นเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 29 : โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 88. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 
2. ค านิยาม  
 ผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual brain death donor) หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับ
การวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภาก าหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาค
อวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และได้มีการลงมือผ่าตัดนาอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่งออกเพ่ือการนาไปปลูกถ่าย  
 จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จ านวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตในรพ.จากทุกสาเหตุ     
ใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่น รายงานตัวชี้วัดปี 2562 ให้ใช้จานวนผู้ปุวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ปี 2561 เป็นตัวหาร) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
0.9 1.0 1.0 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  โรงพยาบาล A, S 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 
6. รายการข้อมูล  
 A = จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual donor)  
 B = อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล  
 สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส และรวบรวมสรุปผลสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
0.3 0.5 0.7 0.9 

 
ปี 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
0.4 0.6 0.8 1.0 

 
ปี 2565 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
0.4 0.6 0.8 1.0 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
    E-mail: nadear_255@hotmail.com 
       นางวไลพร  ปักเคระกา  โทร. 081-965-4318 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ 29 :  โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ 
ตัวช้ีวัดที่ 88 อัตราส่วน
ของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวย
สมองตาย ต่อจ านวน
ผู้ปุวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. การพัฒนาสมรรถนะทีมงาน ในการขอบริจาคอวัยวะ   
2. การจัดระบบทีมผู้ประสานงานในแต่ละหอผู้ปุวยของโรงพยาบาล

มหาสารคาม 
3. การดูแลอวัยวะพร้อมการผ่าตัดโดยย้ายผู้บริจาคเข้าหอผู้ปุวยหนัก 
4. การประชาสัมพันธ์ โดยการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ยื่น

ความจ านงบริจาคอวัยวะ ในสถานราชการ สถานศึกษา งานกาชาด มมส. 
ราชภัฏ วศม. เทคนิค อาชีวะ   
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. การสร้างเครือข่ายงานบริจาคอวัยวะสู่โรงพยาบาลชุมชนโดยการ
ด าเนินการเชิงรุกสู่โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 โกสุม บรบือ และพยัคฆ์   

2. การประชาสัมพันธ์ โดยการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ยื่น
ความจ านงบริจาคอวัยวะ     
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. การประชาสัมพันธ์ โดยการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ยื่น
ความจ านงบริจาคอวัยวะ     
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563–2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 30 : โครงการพฒันาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
1. ตัวช้ีวัดที่ 89. ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year) 
 
2. ค านิยาม  
 ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ปุวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาและมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V๒ จ าแนกเป็น 
  - ผู้ใช้ยาเสพติด (User )  คะแนน 2-3 
  - ผู้เสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-26  
  - ผู้ติดยาเสพติด  (Dependence)  คะแนน ๒๗ ขึ้นไป 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในทุก
ระบบ ทั้งระบบสมัครใจบ าบัด บังคับบ าบัด และต้องโทษบ าบัด  และรายงานผลการบ าบัดในฐานข้อมูลการ
บ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 รายงานผลการบ าบัดในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x ๑๐๐ 
 A = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องตาม
เกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังจ าหน่ายจากหน่วยบริการ 
 B = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จากหน่วยบริการ ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ปุวยที่ได้รับ methadone 
maintenance treatment: MMT (เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย) 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

 นางอาภรณ์  ภูมี    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 30 : โครงการพฒันาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 90. ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 month remission rate) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอ่ผู้รับผิดชอบงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563–2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 30 : โครงการพฒันาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 9๑. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
 
2. ค านิยาม  
 ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการหรือพฤติกรรมใน
ข้อใดข้อหนึ่ง  อย่างน้อย ๑ ข้อ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1. มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสียชีวิตตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 2. มีประวัติการก่อความรุนแรง ท าร้ายผู้อ่ืน หรือสร้างความรุนแรงในชุมชนตลอดช่วงชีวิตที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน 
 3. อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ปุวยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อ
ผู้อื่น 
 4. มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผิดต่อชีวิต ต่อร่างกาย 
และเก่ียวกับเพศ)  
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้ปุวยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 รายงานผลการบ าบัดในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x ๑๐๐ 
 A = จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
หลังจ าหน่ายจากหน่วยบริการ 
 B = จ านวนผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่ได้รับการประเมิน การบ าบัดรักษาและได้รับการ
จ าหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จากหน่วยบริการ ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ปุวยที่ได้รับ 
methadone maintenance treatment: MMT (เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย) 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางอาภรณ์  ภูมี    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 30 :  
โครงการพัฒนาระบบ
บริการบ าบัดรักษาผู้ปุวย
ยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดที่ 89. ร้อยละ
ของผู้ปุวยยาเสพติดที่
บ าบัดครบตามเกณฑ์
ก าหนดและได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี    
(Retention Rate) 
ตัวช้ีวัดที่ 9๑. ร้อยละ
ของผู้ปุวยยาเสพติดกลุ่ม
เสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับ
การประเมิน บ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประชุมคณะท างานจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายและเปูาหมายการบ าบัด

ปี 2563 
2. ประสานการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพ 
3. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มค.เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 1 

ครั้ง/เดือน 
4. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นแผนแม่แบบแก่ระดับอ าเภอ 
5. ประชุมติดตามการด าเนินงานผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 1 ครั้ง/3 

เดือน 
6. สนับสนุนให้ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่งานยาเสพติดร่วมประชุม/อบรม

พัฒนาศักยภาพ/ร่วมงานวิจัย ตามที่เขต และกระทรวงก าหนด 
7. จัดอบรมหลักสูตรมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานระดับอ าเภอและต าบล(CBTX และ Matrix program) 
8. ถอดบทเรียน CBTx  
9. พัฒนาสถานบ าบัดยาเสพติดให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

HA ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกแห่ง 
10. นิเทศติดตามประเมินผล 6 เดือน/ครั้ง 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรับทราบนโยบายและเปูาหมายการ

บ าบัดรายอ าเภอปี 2563 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือปูองกัน ค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับ

การบ าบัดตามเปูาหมาย และพัฒนารูปแบบและเพ่ิมจ านวนผู้เข้าบ าบัดแบบ
การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)  

3. จัดประชุมติดตามการด าเนินงานผู้รับผิดชอบระดับต าบล 1 ครั้ง/ 
เดือน 

4. ให้การบ าบัดตามกระบวนการและบันทึกรายงาน บสต.ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบ 100% 

5. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่จังหวัด/เขต
และกระทรวงก าหนด 

6. นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานระดับต าบล 2 ครั้ง/ปี 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ อสม.ยาเสพติดทราบ 
2. ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบ าบัดตามท่ีจังหวัด/อ าเภอก าหนด 
3. ร่วมการค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดและจ าแนกประเภทเข้ารับการ

บ าบัดเบื้องต้น และติดตามช่วยเหลือในระดับ รพสต.ได้ ร่วมกับ
คณะกรรมการ พชอ. 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 31 : โครงการพฒันาระบบบริการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 92. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
แบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) 
 ตัวช้ีวัดย่อย  เป้าหมาย ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ที่รอดชวิีตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ไดร้ับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 
 
2. ค านิยาม  

 การบริบาลฟ้ืนสภาพผู้ปุวยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ 
แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
จ าเป็นต้องได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) 
อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยมีการให้บริการผู้ปุวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูก
ข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward) 

 
ค าย่อ ค าเต็ม ค าอธิบาย 
BI  Barthel ADL index  แบบประเมินสมรรถนะความสามารถท ากิจวัตร

ประจ าวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๒๐  
IMC  Intermediate care  การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง  
IPD  In-patient department  หอผู้ปุวยในที่รับผู้ปุวยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการ

บ าบัดรักษา  
Stroke  Cerebrovascular accident  การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ 

I60-I64  
TBI  traumatic brain injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก่ 

ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069  
SCI  spinal cord injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย 

(traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S14.0 – S14.1 
S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3  

 Multiple Impairment ผู้ปุวยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ได้แก่ 
swallowing problem, communication problem, 
mobility problem, cognitive and perception 
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ค าย่อ ค าเต็ม ค าอธิบาย 
problem, bowel and bladder problem 

A โรงพยาบาลศูนย์  
S โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก  
M2  โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับส่งต่อ

ผู้ปุวย  
รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป  

F1  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  รพช. ขนาด 60-120 เตียง  
F2  โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง  รพช. ขนาด 30-90 เตียง  
F3  โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก  รพช. ขนาด 10 เตียง  

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
 ตัวช้ีวัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลางแบบผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward)  
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

  
 ตัวช้ีวัดรอง เปูาหมาย ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury     
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index  
= 20 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

  
4. วัตถุประสงค์  
 1. พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke, traumatic brain 
injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  
 2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 3. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ปูองกันและลดความพิการของผู้ปุวย  
 4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่บ้าน
และชุมชน  
 5. ลดความแออัด รพศ. รพท./เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช.  
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5. แหล่งข้อมูล  
 โรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษาและรับส่งต่อผู้ปุวย    
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ า
ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด  
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์  
 
6. รายการข้อมูล   
 ตัวช้ีวัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)(ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด) (ความครอบคลุมใน
การให้บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด)  

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ  
ผู้ปุวยใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2  
   ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) 
ส าหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F  
   ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) 
Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short 
stay)  
  B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด  
หมายเหตุ  
 * โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ปุวย รวมทั้ง
การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา  
 * การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ  
 ตัวช้ีวัดรอง เป้าหมาย ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury 
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel 
index = 20 (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด)  
 A = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอด
ชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20  
 B = ผู้ปุวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็น
ซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment    
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

 ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4  
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 วิธีการประเมินผล สสจ. จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน  
 เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดรอง 

 ร้อยละ 25 
ร้อยละ 50 

 ร้อยละ 50 
ร้อยละ 60 

 
ปี 2563 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดรอง 

 ร้อยละ 60 
ร้อยละ 50 

 ร้อยละ 75 
ร้อยละ 60 

 
ปี 2564 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดหลัก 
ตัวชี้วัดรอง 

 ร้อยละ 85 
ร้อยละ 70 

 ร้อยละ 100 
ร้อยละ 75 

 
7.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
           E-mail: nadear_255@hotmail.com 
      นางสุทธิรัตน์  บุษดี   โทร. 088-564-9211 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ 31 :   
โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care) 
ตัวช้ีวัดที่ 92. รอ้ยละ
ของโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ปุวยใน 
(Intermediate  
bed/ward) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)

ระดับจังหวัด 
2. ก าหนดนโยบายให้ รพ. (F2ขึ้นไป) ทุกแห่ง มี IMC Bed อย่างน้อย 2 

เตียง 
3. จัดท าแนวทางในการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการระยะ

กลาง (Intermediate Care) ให้ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ 
4. พัฒนาระบบรายงานและการส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย จนถึงชุมชน 
5. จัดให้มีระบบรายงานตัวชี้วัด ก ากับและติดตามการรายงานทุกเดือน 

     6. พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย 
Stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury  

     7. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
     8. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ปูองกันและลดความพิการของผู้ปุวย  
    9. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติ พร้อมเชื่อมโยง
แผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่บ้านและชุมชน  
   10. ลดความแออัด รพศ. รพท./เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช. 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. พัฒนาระบบบริการ 
   1.1 การก าหนดข้อบ่งชี้การRefer กลับจากแม่ข่ายสู่ รพช.และ รพ.สต 
   1.2 มีเครือข่ายจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมกับสหวิชาชีพ 
   1.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกัน 
2. ก าลังคน 
   2.1 เพ่ิมอัตราก าลังที่ส าคัญ เช่น นักกายภาพบ าบัด 
   2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และ

ทักษะการบริการ 
3. พัฒนาภาพรวมให้มีความพร้อมด้านบริการ 
   3.1 สนับสนุนให้มีวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุน

การดูแลต่อเนื่อง 
   3.2 มีการกระจายยาจาก รพ.แม่ข่ายลงสู่ รพ.ระดับ F/M 
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แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
4. สื่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
   4.1 พัฒนาสื่อองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้ปุวยญาติและผู้ดูแล 
   4.2 พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลเชื่อมโยงการรักษาและการฟื้นฟู 
5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    5.1 ทบทวนการสื่อสารทาง Line / COC R 9/Google drive 
6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
   6.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ให้ความรู้การฟื้นฟู สมรรถภาพโรคหลอดเลือด สมองแก่ ผู้น าชุมชน, 

อสม, ผสส ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
2. เสริมพลังให้ ผู้ดูแล ในเรื่องการดูแล ผู้ปุวยเมื่อกลับไป พักฟ้ืนที่บ้าน 

ตาม นโยบายแพทย์ ประจ าครอบครัว 
 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการดูแล

ต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงกับ อบท./อบต 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการดูแล 
 5. จัดท าแนวทางการปฏิบัติการดูแลต่อเนื่อง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 32 : โครงการพฒันาระบบบริการone day surgery 
 
ตัวช้ีวัดที่ 93. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด one day surgery 
 
2. ค านิยาม  

 การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ปุวยเข้ามาเพ่ือรับการ
รักษาท าหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวัน
เดียวกันกับวันที่รับไว้ท าหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจ าหน่ายออกไม่เกิน 
24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้ายการรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) 
(ICD-9-CM Procedures) ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้ 

 
ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  

1 Inguinal hernia ICD10 – ICD9 :  
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia  
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia  
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis  
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia 
with graft or prosthesis  
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, 
not otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia  
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia  
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, 
one direct and one indirect  
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia with graft or prosthesis  
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
hernia with graft or prosthesis 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, 
one direct and one indirect, with graft or prosthesis  
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or 
prosthesis, not otherwise specified  
53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy  
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele ICD10 – ICD9 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 Hemorrhoid ICD10 – ICD9 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy  
49.45 Ligation of hemorrhoids  
49.46 Excision of hemorrhoids  
49.49 Other procedures on hemorrhoids 

4 Vaginal bleeding ICD10 – ICD9 :  
68.16 Closed biopsy of uterus  
68.21 Division of endometrial synechiae  
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus  
68.23 Endometrial ablation  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 Esophagogastricvarices 
(Esophageal varices, 
Gastric varices) 

ICD10 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding  
I85.9 Oesophageal varices without bleeding  
I86.4 Gastric varices  
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere  
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases 
classified elsewhere  
ICD9 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or 
tissue of Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or 
tissue of stomach  
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal 
bleeding 

6 Esophageal-Gastric 
Stricture 

ICD10 – ICD9 :  
42.92 Dilation of esophagus  
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 Esophagogastric 
cancer with 
obstruction 
(Esophageal cancer, 
gastric cancer) 

ICD10 :  
C15 Malignant neoplasm of oesophagus  
C16 Malignant neoplasm of stomach  
ICD9 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or 
tissue of Esophagus  
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 Colorectal polyp 
(colonic, rectal polyp) 

ICD 10 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon  
K62.0 Anal polyp  
K62.1 Rectal polyp  
K63.5 Polyp of colon  
ICD9 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine  
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of 
large intestine 

9 Common bile duct 
Stone 
(Bile duct stone) 

ICD10 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis  
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis  
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis  
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis  
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis  
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or 
cholecystitis  
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct  
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 

10 Pancreatic ductstone ICD10 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus  
ICD9 :  
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into 
pancreatic duct  
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic 
duct 

11 Bile duct stricture ICD10 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : 
Cholangiocarcinoma  
C23 Malignant neoplasm of gallbladder  
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts 
of biliary tract  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct 
or gallbladder without calculus  
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions 
of cystic duct or gallbladder without calculus  
K83.1 Obstruction of bile duct:Stricture of without bile 
duct calculus  
K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions 
of bile duct  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive 
system, not elsewhere classified: postoperative bile duct 
(common), (hepatic) stricture 
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 Pancreatic duct 
stricture 

ICD10 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis  
K86.1 Other chronic pancreatitis  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive 
system, not elsewhere classified: postoperative bile duct 
(common), (hepatic) stricture  
ICD9 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into 
pancreatic duct  
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage 
tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct     

13 Foreign body of upper  
GI. tract 

ICD10 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus  
T18.2 Foreign body in stomach  
ICD9 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from 
esophagus without incision  
98.03 Removal of intraluminal foreign body from 
stomach and small intestine without incision 

14 Pterygium Excision ICD10 :  
H11.0 Pterygium  
ICD9 :  
11.31 Transposition of pterygium  
11.32 Excision of pterygium with corneal graft  
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free 
graft to conjunctiva 

15 Female sterilization ICD10 :  
Z30.2 Sterilization  
ICD9 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or 
occlusion of  
fallopian tubes  
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian 
tubes  
66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian 
tubes Pomeroy operation  
66.39 Other bilateral destruction or occlusion of 
fallopian tubes Female sterilization operation NOS 

16 Percutaneous  
fracture fixation 

ICD10 :  
S42.1 Fracture of scapula  
S42.2 Fracture of upper end of humerus  
S42.3 Fracture of shaft of humerus  
S42.4 Fracture of lower end of humerus  
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus  
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm  
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified  
S52.0 Fracture of upper end of ulna  
S52.1 Fracture of upper end of radius  
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius  
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius  
S52.5 Fracture of lower end of radius  
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius  
S52.7 Multiple fractures of forearm  
S52.8 Fracture of other parts of forearm  
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified  
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand  
S62.1 Fracture of other carpal bone(s)  
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones  
S62.7 Multiple fractures of fingers  
S82.0 Fracture of patella  
S82.1 Fracture of upper end of tibia  
S82.2 Fracture of shaft of tibia  
S82.3 Fracture of lower end of tibia  
S82.4 Fracture of fibula alone  
S82.5 Fracture of medial malleolus  
S82.6 Fracture of lateral malleolus  
S82.7 Multiple fractures of lower leg  
S82.8 Fractures of other parts of lower leg  
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified  
S92.0 Fracture of calcaneus  
S92.1 Fracture of talus Astragalus  
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s)  
S92.7 Multiple fractures of foot  
ICD9 :  
78.1 Application of external fixator device 

17 Fistula in ano ICD10 :  
K60.3 Anal fistula  
ICD9 :  
49.11 Anal fistulotomy  
49.12 Anal fistulectomy 
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
18 Perirectal, Perianal  

abscess 
ICD10 :  
K61.0 Anal abscess  
K61.1 Rectal abscess  
K61.2 Anorectal abscess  
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess  
ICD9 :  
49.01 Incision of perianal abscess  
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 Breast abscess ICD10 :  
N61 Inflammatory disorders of breast  
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth  
ICD9 :  
85.0 Mastotomy 

20 Vesicle stone ICD10 :  
N21.0 Calculus in bladder  
ICD9 :  
57.0 Transure thralclearance of bladder 

21 Ureteric stone ICD10 :  
N20.1 Calculus of ureter  
ICD9 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter 
and renal pelvis 

22 Urethral stone ICD10 :  
N21.1 Calculus in urethra  
ICD9 :  
58.0 Urethrotomy  
58.1 Urethral meatotomy 

23 Urethral stricture ICD10 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture  
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere 
classified  
N35.8 Other urethral stricture  
N35.9 Urethral stricture, unspecified  
ICD9 :  
58.5 Release of urethral stricture 
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ล าดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
24 Anal fissure ICD10 :  

K60.0 Acute anal fissure  
K60.1 Chronic anal fissure  
K60.2 Anal fissure, unspecified  
ICD9 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy  
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

  
4. วัตถุประสงค์   

1. ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีจ านวนเตียงที่สามารถรับผู้ปุวยที่
จ าเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ปุวยใน  

2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ปุวยในการมารับบริการ 

 
5. แหล่งข้อมูล   
 One Day Surgery System 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ปุวยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS ผ่านระบบ One 
Day Surgery System 
 
6. รายการข้อมูล   
 A = จ านวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery 
 B = จ านวนผู้ปุวยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่ก าหนด 
(Principle diagnosis) 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2563 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 
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ปี 2564 
 

 
ปี 2565 
 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางศิริมา วิริยะ   โทร. 083-456-3088    
    Email: wiriya2509@hotmail.com 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:      นางสาวเพราพินิต สอนสิทธิ์  โทร. 062-645-6541  
           E-mail: nadear_255@hotmail.com 
     นางอนงค์ ค าบุตดา  โทร. 081-054-0798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 
โครงการ 32 :   
โครงการพัฒนาระบบ
บริการone day 
surgery 
ตัวช้ีวัดที่ 93. ร้อยละ
ของผู้ปุวยที่เข้ารับการ
ผ่าตัด one day 
surgery 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลการบริการผ่าตัดแบบวัน

เดียว (One day Surgery) 
     1.1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบริการ ODS&MIS 

   1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน reimbursement ราย
หัตถการ ODS จากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องและประชุมข้อตกลง 
Reimbursement ที่เหมาะสมกับ สปสช.  

   1.3 วางกรอบการปฏิบัติและการคัดเลือกผู้ปุวยให้เหมาะสม โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของการให้บริการ (Patient Selection Criteria 
and Guideline for Patient safety)  

   1.4 จัดท าเกณฑ์ประเมินศักยภาพโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการ
ผ่าตัดแบบวันเดียว (One Day Surgery) 

2. พัฒนาและจัดตั้ง One day Surgery Unit 
   2.1 ส ารวจ ประเมินความพร้อมและอนุมัติให้สถานบริการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
   2.2 จดัตั้งศูนย ์ONE Day Surgery Unit ใน รพท. และ รพ.ในเขต

จังหวัด 
   2.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง One Day Surgery Unit ใน 
รพท. และ รพ.ในเขตจังหวัด 

   2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์การให้บริการแบบ One Day 
Surgery แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 

   2.5 เชื่อมโยงการรายงานการให้บริการ ODS กับระบบรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กองทุนสุขภาพ และรายงานความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล (ระบบ HDC, ระบบ E-claim และระบบ Risk Management 
ในโรงพยาบาล) 

3. พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล การบริการผ่าตัดแบบวันเดียว 
(One day Surgery) 

   3.1 ประเมินผลการด าเนินงาน One Day Surgery ใน รพท. และ 
รพ.ในเขตจังหวัด 

     3.2 ก าหนดอัตราก าลังและจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใหสอดคล
องกับการพัฒนา One Day Surgery Unit  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)    
โครงการที่ 33 : โครงการกญัชาทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่94. จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย 
 
2. ค านิยาม     
 คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการให้ผู้รับบริการที่มีข้อบ่งชี้      
ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 

12 เขต  
(อย่างน้อย 

เขตสุขภาพละ  
1 แห่ง) 

12 เขต  
(อย่างน้อย 

เขตสุขภาพละ  
2 แห่ง) 

12 เขต 
(จังหวัดละ 1 แห่ง) 

12 เขต 
(รพศ/รพท 
ทุกแห่ง) 

12 เขต  
(รพศ/รพท  

และ M 2 ทุกแห่ง) 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผน
ไทย เป็นไปตามเปูาหมาย 
  
5. แหล่งข้อมูล  โปรแกรม C-MOPH 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้
ด าเนินการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล     โปรแกรม C-MOPH 
 
6. รายการข้อมูล  
 A = จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่องในเขตสุขภาพ 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด A 
 ระยะเวลาการประเมินผล  ไตรมาส 2 และ 4 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 เกณฑ์การประเมิน ปี 2563 
 

 
 วิธีการประเมินผล :  จากการลงข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม C-MOPH 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย่างน้อย 

เขตสุขภาพละ  
1 แห่ง 

อย่างน้อย 
เขตสุขภาพละ  

1 แห่ง 

อย่างน้อย 
เขตสุขภาพละ  

1 แห่ง 

อย่างน้อย 
เขตสุขภาพละ  

1 แห่ง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 
โครงการที่ 13 : 
โครงการกัญชาทาง
การแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 94. จ านวน
คลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบันและแผน
ไทย 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์

แผนปัจจุบันและแผนไทยระดับจังหวัด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการใช้กัญชาทาง

การแพทย์ 
3. พัฒนาแนวทางการให้บริการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์

แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย 
4. สื่อสารความรู้เรื่องการมารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม

แก่ประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุข 
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล C-MOPH การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

เพ่ือให้สามารถประเมินวิเคราะห์ และวางแผนการให้บริการที่เหมาะสม 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. สื่อสารความรู้เรื่องการมารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม

แก่ประชาชน 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. สื่อสารความรู้เรื่องการมารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม
แก่ประชาชน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 95. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไป (ทัง้ที่ ER และ Admit)  
 

 
 
 
 
 
 

ติดตอ่ผู้รับผิดชอบงาน
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 96. ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, 
Non-trauma<12%)  
     ตัวช้ีวัดรอง ตัวท่ี 1 อัตราของผู้ปุวย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
2. ค านิยาม  
 ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะ
ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ปุวยก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)  
 แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ 
EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต 
(Chain of Survival)” ของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเปูาประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้
เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปูองกันได้ (Preventable Death) 
จากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 การพัฒนา ECS ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ  
 “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น 
Triage Level 1  
 “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ปุวยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน  
 “ผู้ป่วย severe traumatic brain injury” หมายถึง ผู้ปุวยที่มี GCS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 
คะแนน ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่ลงในภายหลังก็ได้  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤต
ฉุกเฉิน ที ่Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
น้อยกว่าร้อยละ 12  
ตัวช้ีวัดรอง อัตราของผู้ปุวย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ 
Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

รอกระทรวง
ประกาศ 

 
ร้อยละ60 

รอกระทรวง
ประกาศ 

 
       - 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ  
ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษา
เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ  
 
5. แหล่งข้อมูล มาตรฐาน 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
    ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   
  โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ระดับ A,S,M1 
   วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC เท่านั้น  
              1. ผู้เจ็บปุวยเสียชีวิตจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตร
ประชาชน  
             2. ระยะเวลาจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION  
              3. ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) จากแฟูม ACCIDENT  
 
6. รายการข้อมูล  
  ตัวช้ีวัดหลัก 
     A = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 24 
ชั่วโมง  
    B = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด  
  ตัวช้ีวัดรอง  
         A = จ านวนผู้ปุวย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉินมีข้อบ่งชี้ได้ admit ภายใน ชม. 
       B = จ านวนผู้ปุวย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ให้ admit ทั้งหมด 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
 ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 4  
 เกณฑ์การประเมิน: อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ที ่Admit 
จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 น้อยกว่าร้อยละ 12  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี2563 : 
 
      รอบ 3 เดือน      รอบ 6 เดือน       รอบ 9 เดือน       รอบ 12 เดือน 
             - อัตราการเสียชีวิตของผู้

เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1< 12 

             - อัตราการเสียชีวิตของ     
ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1< 12% 

 

ปี2564 : 
 
      รอบ 3 เดือน      รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
    

 

 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดรอง:อัตราของผู้ปุวย triage level 1,2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit 
ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 

ปี2563 : 
 
      รอบ 3 เดือน      รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
             -         ร้อยละ60          ร้อยละ60 
 

 วิธีการประเมินผล : โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ขึ้นไปเพื่อท าหน้าที่  
  1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
  1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน      
24 ชม. 
  1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
  1.4 Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
  1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ 
  1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นางเอมอร  สุทธิสา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด มือถือ 094-6259451 
        ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางโสภิต วีระนาคินทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   มือถือ 089-7091725 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ    
โครงการที่ 34 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 96 อัตราการ
เสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤต
ฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ทั้งท่ี ER และ 
Admit) น้อยกว่าร้อยละ 
12 (Trauma<12%, 
Non-trauma<12%)  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแจงแผนพัฒนาเครือข่ายแก่ รพช. 

และ รพ.สต 
2. ทบทวน CPG และปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร รพช ,รพ.สต และ อสม.ด้านการ      

คัดกรอง ประเมิน  และวินิจฉัย และการส่งต่อ 
4. พัฒนาระบบช่องทางด่วน Fast track ในกรณี case ที่มี 

complication 
5. พัฒนาระบบ consult ระหว่าง รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย 
6. วางแผนการด าเนินงาน/ตารางการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
7. จัดท าระบบฐานข้อมูลและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. จัดท าตารางนิเทศและนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โดยให้ รพช.ส่งตัวชี้วัดทุก 3 เดือน 
9. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. สามารถคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยและส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
2. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาศักยภาพในการ รับ-ส่งต่อ ผู้ปุวยได้ 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ node และความสามารถในศักยภาพ

ของทีมเจ้าหน้าที่ 
5. พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. มีการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองผู้ปุวยเบื้องต้น 
2. มีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลต่อเนื่องหลังผู้ปุวยจ าหน่ายจาก

โรงพยาบาล 
3. จัดท าคู่มือประชาชน, ให้ความรู้แก่ประชาชน 
4. มีความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการดูแลและส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาลที่สูงกว่าได้ 
5. สามารถคัดกรองประเมินวินิจฉัยเบื้องต้นได้ 

 
 
 



365 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 97. รอ้ยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ 
 
2. ค านิยาม  
  ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะ
ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทัง้ในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ปุวยก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)  
  แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ 
EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต 
(Chain of Survival)” ของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเปูาประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้
เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปูองกันได้ (Preventable Death) 
จากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  การพัฒนา ECS ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ  
   “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น 
Triage Level 1  
   “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ปุวยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน  
   “ผู้ป่วย severe traumatic brain injury” หมายถึง ผู้ปุวยที่มี GCS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
8 คะแนน ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่ลงในภายหลังก็ได้  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ   ร้อยละ 80          - 
 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ี
มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ  
ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษา
เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ  
 



366 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

5. แหล่งข้อมูล  
  การประเมินมาตรฐานด้านการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ( ECS คุณภาพ) ทั้ง       
๒ มิต ิ

 มิติที่ 1.  การประเมิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร 
 มิติที่ 2.  การประเมินคณะท างาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล จ านวน ๑๒ องค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่ 1 อาคารสถานที่ 
 องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร 
 องค์ประกอบที่ 3 การรักษาพยาบาล 
 องค์ประกอบที่ 4 MCI and Disaster management 
 องค์ประกอบที่ 5 Referral system 
 องค์ประกอบที่ 6 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(Access to Other Specialist   

Consultation) 
 องค์ประกอบที่ 7 ระบบสนับสนุน 
 องค์ประกอบที่ 8 Pre – hospital EMS Intervention 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 10 Inform-ation system 
 องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ (Quality management) 
 องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย 

 
6. รายการข้อมูล  
        A=จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า                
ร้อยละ 50) 
  B=จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน ECS คุณภาพทั้งหมด 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
  ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 4  
  เกณฑ์การประเมิน : อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

      รอบ 3 เดือน      รอบ 6 เดือน       รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
             -         ร้อยละ80              -          ร้อยละ80 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นางเอมอร  สุทธิสา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 094-6259451 
        ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางโสภิต วีระนาคินทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 089-7091725 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ    
โครงการที่ 34 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดที ่97. ร้อยละของ
โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มี
ระบบ ECS คุณภาพ 
 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงแบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับ

ต่างๆ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ECS คุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม 

และเยี่ยมส ารวจ (External survey) ทุกโรงพยาบาล 
3.จัดท าแผนพัฒนาสถานบริการทุกระดับทั้งด้านบุคลากร สถานที่

ให้บริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ โดยบูรณาการกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
4. บูรณาการข้อมูลใน จังหวัด โดยใช้แฟูม ACCIDENT เป็นหลัก 
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. มีแผนพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินครบวงจรบรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
 2. ประเมินตนเอง (Self-evaluation) ตามแบบประเมินระบบ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ของกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทราบถึง จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขและพัฒนา   

 3. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
และ TEA Unit ในโรงพยาบาลเพื่อท าหน้าที่ 

      1) จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
      2) รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit 

จากห้องฉุกเฉินภายใน 24 ชัว่โมง 
      3) วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
      4) Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ

เสนอผู้บริหาร 
      5) วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ 
      6) น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      7) ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
4. จัดเก็บรายงานและส่งออกข้อมูลตามระบบโดยใช้แฟูม ACCIDENT 

เป็นหลัก 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

-  ไม่มี    - 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 
1. ตัวชี้วัดที่ 98. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ  
 
2. ค านิยาม  
 ห้องฉุกเฉินคุณภาพ หมายถึง ห้องฉุกฉินที่มีมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวยวิกฤต
ฉุกเฉิน อย่างทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ โดยเน้นใน 3 มิต ิคือ  
  1. พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน  
   1.1. เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน  

   1.1.1.จัดบริการห้องฉุกเฉินตามเกณฑ์ ER Service Delivery  
   1.1.2.ก าหนดให้ผู้ปุวยที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง  

(ER Target Time 2-4 ชั่วโมง)  
   1.2. เพ่ิมทางเลือกให้ผู้ปุวยไม่ฉุกเฉิน  

   1.2.1. จัดบริการ OPD นอกเวลาราชการ  
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนที่มีมาตรฐาน  
   2.1. พัฒนาอาคารสถานที่  

   2.1.1. จัดให้มี Double door with access control  
   2.1.2. จัดให้มีห้องรอตรวจ (Waiting area/room)  
   2.1.3. จัดให้มีห้องแยกโรค (Isolation room)  

   2.2. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
   2.2.1. มีสารสนเทศท่ีแสดงคิวและสถานะรวมถึงข้ันตอนการรักษาของผู้ปุวยแต่ละราย 

(Patient Tracking)  
   2.2.2. เชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการพัฒนาระบบ Telemedicine และ 

Ambulance Operation Center (AOC)  
   2.2.3. ส่งข้อมูลผู้รับบริการหอ้งฉุกเฉินทุกราย ผ่านแฟูม “ACCIDENT” ในระบบข้อมูล       

43 แฟูม  
  3. การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน  
   3.1. วางแผนก าลังคนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)  
และนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ       100 (1 แห่ง)       100 (1 แห่ง) 
 
4. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการ ER คุณภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน  
  2. ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน  
  3. พัฒนาห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน  
  4. บุคลากรมีความปลอดภัย  
 
5. แหล่งข้อมูล   
  โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ระบบรายงาน/แบบประเมิน  
 
6. รายการข้อมูล  
    A = จ านวนโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ  
         B = จ านวนโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ทั้งหมด ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
  ระยะเวลาประเมินผล  ประเมินและติดตามในไตรมาสที่ 4  
  เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
 
ปี 2563  
 
      รอบ 3 เดือน      รอบ 6 เดือน       รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
- จัดท าคู่มือ ER 
คุณภาพ และความ
ปลอดภัย (ER Safety 
Goals) 
- จัดท ามาตรฐานข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและ
การด าเนินงานพัฒนา
ห้องฉุกเฉิน 

  ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ER คุณภาพ 

    ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ER คุณภาพ 

โรงพยาบาล ระดับ A, S, 
M1 ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมิน ER คุณภาพ
ร้อยละ 100 

(1 แห่ง) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2564  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   100 (1 แห่ง) 

 
  วิธีการประเมินผล : โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม มีคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อท าหน้าที่  
  1.1 ประเมิน ER คุณภาพ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล (Hospital Based Emergency Care System) ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง มาวิเคราะห์ผลตอบ
ค่าตัวชี้วัด  
  1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล มาสรุปเป็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (out put) น าไปสู่การพัฒนา ER คุณภาพ  
  1.3 น าข้อมูลจากข้อ 1.1 - 1.2 มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารของโรงพยาบาล และ สสจ. เพ่ือน าไปประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด น าเสนอ
ข้อมูลต่อหน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูล  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด          

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นางเอมอร  สุทธิสา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 094-6259451 
          ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางโสภิต วีระนาคินทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 089-7091725 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ    
โครงการที่ 34 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 98. ร้อยละของ
โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ 
ER คุณภาพ  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ชี้แจงนโยบายร่วมกับผู้บริหารภายในจังหวัด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคุณภาพระดับจังหวัด 
3. จัดท าแผนการด าเนินงาน/ตารางการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
4. จัดท าระบบฐานข้อมูลและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. จัดท าตารางนิเทศและนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ ER คุณภาพ 
 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
- ไม่มี  - 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 
1. ตัวช้ีวัดที่ 99. จ านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  
 
2. ค านิยาม  
  การคัดแยกผู้ป่วย  
ระดับ 1 (สีแดง)   คือ ผู้ปุวยที่มีภาวะคุกคามที่จะท าให้เสียชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที (resuscitation)  
ระดับ 2 (สีชมพู)  คือ ผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (emergency)  
ระดับ 3 (สีเหลือง)  คือ ผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและอวัยวะ (urgent)  
ระดับ 4 (สีเขียว)  คือ ผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยเร่งด่วนทั่วไป (less - urgent)  
ระดับ 5 (สีขาว)  คือ ผู้ปุวยที่มีภาวะเจ็บปุวยไม่ฉุกเฉิน (non - urgent)  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
จ านวนผู้ปุวยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5  ร้อยละ 10 
 
4. วัตถุประสงค ์  
  เพ่ือลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน  
 
5. แหล่งข้อมูล  
  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ระบบรายงาน/แบบประเมิน  
6. รายการข้อมูล 
      A = จ านวนผู้ปุวยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2562  
  B = จ านวนผู้ปุวยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2563  
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A-B) x 100/A  
  ระยะเวลาประเมินผล  ประเมินติดตาม ในไตรมาส 2, 3, 4  
  เกณฑ์การประเมิน จ านวนผู้ปุวยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  
 
ปี 2563 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
          ร้อยละ 3          ร้อยละ 4          ร้อยละ 5 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2564 : 
 

รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
            ร้อยละ 10 

 
  วิธีการประเมินผล : โรงพยาบาลมหาสารคาม 
   1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคุณภาพระดับโรงพยาบาล  
   2. มีการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ  
   3. มีการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
         ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางเอมอร  สุทธิสา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 094-6259451 
        ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางโสภิต วีระนาคินทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
มือถือ 089-7091725 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 7 : การ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบส่งต่อ    
โครงการที่ 34 :  
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 99. จ านวน
ผู้ปุวยที่ไม่ฉุกเฉินในห้อง
ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลง  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

มหาสารคาม 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
3. นิเทศก ากับติดตามประเมินผล 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
    1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคณุภาพระดับโรงพยาบาล  
 2. มีการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ  
 3. มีการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)  

 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

- ไม่มี    - 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
โครงการที่ 34 : โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 
1. ตัวชี้วัดที่ ๑๐๐. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
2. ค านิยาม  
  ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในจังหวัดมหาสารคาม 
            การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการ
สั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพ่ือแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือ
ระบบประสาทแล้วผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉิน
นั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวซึ่งไม่รวมผู้ปุวยส่งต่อ (Refer) 

 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบ
การแพทย์ฉกุเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 24 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 24 
 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน  
4.2 เพ่ือให้ประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่  
 
5. แหล่งข้อมูล  
  โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  1. จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินใน โปรแกรมระบบสารสนเทศ
การแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
  2. จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ปุวยของโรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6. รายการข้อมูล 
       รายการข้อมูล:  
  A = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
      B = จ านวนครั้งของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit)  
   สูตรค านวณตัวชี้วัด:  (A/B) X 100 
  ระยะเวลาประเมินผล:  ไตรมาส 1,2,3 และ 4  
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปี 2563: 
 
      รอบ 3 เดือน       รอบ 6 เดือน       รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
       ร้อยละ 26         ร้อยละ 26        ร้อยละ 26        ร้อยละ 26 

 
ปี 2564: 
 
      รอบ 3 เดือน       รอบ 6 เดือน       รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
       ร้อยละ 28        ร้อยละ 28         ร้อยละ 28        ร้อยละ 28 

 
  วิธีการประเมินผล: การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด ทุกไตรมาส  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
          ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:    นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. 094-6259451 
          ผู้จัดเก็บข้อมูล:     นางโสภิต วีระนาคินทร์   โทร. 089-7091725 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ    
โครงการที่ 34 : โครงการ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดที่ 100. ร้อยละ
ของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ

จังหวัด/คณะท างานพัฒนาระบบ EMS จังหวัดมหาสารคาม 
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดและ

คณะท างานพัฒนาระบบ EMS จังหวัดมหาสารคาม 
3. การขยายงานการแพทย์ฉุกเฉินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพการสื่อสาร      

สั่งการของศูนย์ประสานงานการับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด             
(อบจ.มหาสารคาม) 

5. พัฒนาบุคลากรงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 
6. ตรวจประเมินคุณภาพ มาตรฐานยานพาหนะในระบบ EMS และ

การให้บริการของหน่วยปฏิบัติการ 
7. การจัดสรรงบประมาณจ่ายค่าชดเชยปฏิบัติการให้แก่หน่วย

ปฏิบัติการ 
8. พัฒนาระบบสื่อสาร สารสนเทศในระบบปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
9. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
10. ตรวจประเมินคุณภาพและตรวจสอบการจ่ายค่าชดเชยบริการใน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
11. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรเจ็บปุวยฉุกเฉิน โทร. 1669 
12. ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ 1669 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดระบบการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 

โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 
ของโรงพยาบาลทุกระดับอย่าง ทั่วถึง ปลอดภัย ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาระบบ EMS ของโรงพยาบาลเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง
ในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน ได้แก่ 
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) /อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

๔. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรเจ็บปุวยฉุกเฉิน โทร. 1669 
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในระบบ EMS ในระดบั 

ต าบล 
 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยจัดให้มีเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้

ในงาน ER  
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (หมวด ๔ การจัดระบบบริการครอบคลุม

ประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย  ข้อ ๔.๒ การบริการในสถานบริการ 
ประเด็น ๔.๒.๒ ER (เครื่องมือที่สอดคล้องกับการบริการ : การบ ารุง 
รักษา หมุนเวียน) 

๒. ประสานงานกับ อปท.ในการจัดระบบการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน ในเขต
พ้ืนที่บริการ 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉินในชุมชน ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) /อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)/
ประชาชนทั่วไป  ให้มีความรู้ความสามารถในการแจ้งเหตุ ในระบบ 
1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (ตามหลักสูตร 
อฉช.) 

๔. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรเจ็บปุวยฉุกเฉิน โทร. 1669 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)                                                                                                      
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ                                                    
โครงการที่ 35 : โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ 
 
๑. ตัวชี้วัดที่ 101. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 
2. ค านิยาม  

การด าเนินงานของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมกันทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนที่และน ามาวางแผนการด าเนินโครงการ และการก ากับติดตามเพ่ือให้มีการ
ปูองกันและแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนโครงการผ่าน “ต าบล
จัดการสุขภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” โดยมีมาตรการส าคัญในการ
ด าเนินงาน คือ 

1. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลใน
ทุกพ้ืนที่ ผ่านเทศบาล/อบต. ที่สามารถด าเนินการได้  

2. จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสนับสนุนให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในเด็ก เยาวชน และประชาชน                                                                                

3.  คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้รักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการตรวจมูลสัตว์เลี้ยงในบ้าน สุนัข/แมว หากตรวจพบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับต้องให้การรักษาโดยสัตวแพทย์ในพ้ืนที่                                                                                                                             

4. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีประวัติเสี่ยงด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์                                                                                                                          
5. บริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ าดีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษาอย่างเป็นระบบ                                         
6. รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารตาม

บริบทของพื้นที่                                                                                                                      
7. มีระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ปุวยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน มีหมอครอบครัวเข้าไปดูแล

ประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก                                                                                    
8. รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานของกระทรวงสาธารรณสุขที่ก าหนดและใน

ฐานข้อมูล           Isan cohort                                                                                                         
9. พัฒนานวัตกรรม วิชาการในพื้นที่โดยการใช้ข้อมูลในการด าเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ าดี การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การก าจัดสิ่งปฏิกูล และมาตรการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
เป็นงานวิจัย (R2R) ส่งต่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีต่อไป    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
  

ตัวช้ีวัด ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝูาระวังปูองกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี  

จ านวน 82 ต าบล จ านวน 112 ต าบล 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนที่เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  
 
5. แหล่งข้อมูล โปรแกรม Isan cohort 
 
6. รายการข้อมูล 

6.1 การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกัน
ควบคุมโรค และแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
     6.2 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นในพ้ืนที่ต าบลเปูาหมาย        
(ปี 2563 จ านวน 42 ต าบลๆละ 905 ราย) และคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 
40 ปี ขึ้นไปในทุกอ าเภอ เปูาหมาย ต าบลละ 50 คน รวม 2,100 คน 
    6.3 การจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใน
โรงเรียนในพื้นท่ีเปูาหมาย                     
     6.4 อปท.ในพ้ืนที่เปูาหมายมีแผนงาน/โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดท าบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล                 
ที่ถูกสุขลักษณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/ข้อตกลง/มาตรการ หรือเอกชนจัดท าบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล        
ที่ถูกสุขลักษณะและสามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
      6.5 การสื่อสารสาธารณะ/การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในเด็ก เยาวชน และประชาชน                                                                        
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางเกษศิรินทร์  ไชยลาภ   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 8 : การ
พัฒนาตามโครงการ
พระราชด าริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
พ้ืนที่เฉพาะ                                                    
โครงการที่ 35 = : 
โครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 
ตัวช้ีวัดที่ 101. ร้อยละ
ของต าบลจัดการสุขภาพ
ในการเฝูาระวังปูองกัน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อ
น้ าดี 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. ทบทวนค าสั่งฯ/แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังการ

ปูองกัน ควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ด าเนินงาน
และผู้ปกระกอบการร้านอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านจากปลา น้ าจืด
เกล็ดขาว                                                                                                              

3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดระบบการติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะ ด้านการเฝูา
ระวังปูองกันควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ตาม
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

5. ติดตาม ก ากับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort 
6. จัดหา/สนับสนุนในการด าเนินงาน ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ชุดคัดกรองพยาธิฯ ให้แก่พ้ืนที่เปูาหมาย 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ตามมาตรการ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง   
3. พัฒนาทีมสุขภาพต าบลในการจัดท าแผนสุขภาพต าบลโดยใช้แผนที่

ทางเดินยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม                                                                
4. สนับสนุนการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีกลุ่มเสี่ยงใน

พ้ืนที่เปูาหมาย  
4. จัดระบบการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ าดีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย

ด้วยการท า CT/MRI เพ่ือการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดและเสริมด้วย
เคมีบ าบัดที่เหมาะสม   

๕. ประสาน ติดตามการรักษาผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี การดูแล
ประคับประคอง (palliative care) ทุกรายโดยการผสมผสานภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนปัจจุบันผ่าน
ทีมหมอครอบครัว (Family care team) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
๖. นิเทศ ติดตาม ควบคุม ก ากับงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/การบันทึก

ข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
   1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ตาม 5 มาตรการ 
   2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง/
ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง    
   3. จัดท าแผนสุขภาพต าบลโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ด้วย
กระบวนการจัดท าแผน อย่างมีส่วนร่วม                                                               
   4. การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โดย 
    4.1 ให้บริการตรวจอุจจาระประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในต าบล
เปูาหมาย จ านวน 905 ราย ให้การรักษาผู้ตรวจพบพยาธิฯ ทุกราย 
ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง  
   4.2 ถ้าพบผู้ติดพยาธิใบไม้ตับอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งต่อคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ถ้าผิดปกติส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
ต่อไป 
   4.3 รายงานในระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข/ระบบ
ฐานข้อมูล Isan cohort 
   5. มีระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ปุวยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน มีหมอ
ครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยด้วยการแพทย์ผสมผสาน ทั้ง
แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก 
   6. ประสาน/สนับสนุน อปท. ในการจัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในทุกพ้ืนที่ ผ่าน
เทศบาล/อบต. ที่สามารถด าเนินการได้                                                                                                                       
   7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
และสนับสนุนให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในเด็ก เยาวชน และประชาชน 
   8. สนับสนุนการจัดการอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิในชุมชนโดย
ชุมชน 
   9. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม  ปีพ.ศ.2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 35 : โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ 
 
1.ตัวชี้วัดที่ 101.1 ร้อยละต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี มาตรการส่งเสริมสุขภาพ (มีการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลมาตรฐานกรมอนามัย) 
 
2. ค านิยาม  

ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
มาตรการส่งเสริมสุขภาพ(มีการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐานกรมอนามัย) หมายถึง ต าบลมีระบบ 
และกลไกสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรถดูดส้วม เพ่ือมีการสร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
จ านวนต าบลที่จัดการสุขภาพในการเฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มาตรการส่งเสริมสุขภาพ (มีการ
สร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข) 

จ านวน 3 แห่ง จ านวน 3 แห่ง 

 

4. วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน้ าดีในระดับอ าเภอ 
 
5. แหล่งข้อมูล   

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอ าเภอมีจัดการสุขภาพในการเฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มาตรการส่งเสริมสุขภาพ (มีการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐานกรมอนามัย
และภาพประกอบ            
 
6. รายการข้อมูล :   
 A :  - 
 B :  - 
 สูตรค านวณ  : ไม่มี 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 นายประวัติ  แปลงมาลย์  โทร 08 5002 7634 
 นายวุฒิพันธุ์  จันคามิ   โทร 08 3289 42479 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563–2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการด าเนินงาน(ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนา
ตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพ้ืนที่เฉพาะ 
โครงการที่ 35  : โครงการ
พระราชด าริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
ตัวช้ีวัดที่ 101.1 : ร้อยละ
ต าบลจัดการสุขภาพในการ
เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี มาตรการส่งเสริม
สุขภาพ (มีการสร้างบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐาน
กรมอนามัย) 

แนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 
2.สนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาล, รพ.สต.และองค์กรปกครองท้องถิ่น 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้/ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวแก่ รพท., 

รพช., รพ.สต, อปท.และผู้ประกอบการรถดูดส้วม 
4.ติดตาม ก ากับ และประเมินการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐาน

กรมอนามัย 
5.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจังหวัดระบบจัดการปัจจัย

เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประจ าปี 
แนวทางการด าเนินงานระดับอ าเภอ 

1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบระดับต าบล 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ 
3.ด าเนินการขับเคลื่อน สนับสนุน ประสานความร่วมมือ ให้ทุก

องค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ประกอบการรถดูดส้วม จัดสร้างระบบ
บ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่ 

5.ติดตาม ก ากับ และประเมินการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐาน
กรมอนามัย 

6.รายงานผลการด าเนินงานให้ สสจ.มค.ทุก 3 เดือน 
แนวทางการด าเนินงานระดับต าบล 

1.รับนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากอ าเภอ 
2.สนับสนุน และประสานความร่วมมือ อปท./ผู้ประกอบการรถดูด

ส้วมในพ้ืนที่ด าเนินการการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มาตรฐานกรม
อนามัย 

3.สรุปผลการด าเนินงาน ราย 3 เดือน 
4.รับการประเมินจากอ าเภอ 
5.รายงานผลการด าเนินงานให้อ าเภอ ทุก 3 เดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 35 : โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 102. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
 
2. ค านิยาม  

ระดับความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

 
ล าดับ กิจกรรม 

๑ การรับสมัครสมาชิกและการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ในโปรแกรม 
1.๑ มีข้อมูลการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผ่านโปรแกรมของจังหวัด  
1.๒ มีการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านโปรแกรมของจังหวัด ร้อยละ 100  
และมีการด าเนินกิจกรรมชมรมทุเดือนตามยุทธศาสตร์  

๒ การรณรงค์สร้างกระแสและการพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
2.๑ มีการรณรงค์สร้างกระแสกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามเทศกาลท้องถิ่น          
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
2.๒ มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  

๓ การสมัครสมาชิกนิตยสารและการแสดงสัญลักษณ์วัน TO BE NUMBER ONE 
3.1 เป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 10๐ ของสถานบริการสาธารณสุข
ทั้งหมด  
3.2 มีการแสดงสัญลักษณ์วัน TO BE NUMBER ONE  โดยการสวมเสื้อ TO BE NUMBER 
ONE  

๔ การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  
4.๑ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา          
อย่างน้อย ๑ ชมรม  
4.๒ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน  อย่างน้อย ๑ 
ชมรม  

๕ การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE 
๕.๑ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  
๕.๑ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ระดับ 5 

ระดับ 5 ระดับ 5 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้พ้ืนที่มีการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 

 
๕. แหล่งข้อมูล  

จากการประเมิน 
 
๖. รายการข้อมูล  

๑. การรับสมัครสมาชิกและการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ในโปรแกรม 
๒. การรณรงค์สร้างกระแสและการพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
๓. การสมัครสมาชิกนิตยสารและการแสดงสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE 
๔. การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  
๕. การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE 

DANCERCISE 
 

๗. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นายวันชนะ  สิริสม  โทร. 081-3200-991    
ผู้จัดเก็บข้อมูล:         นางธญัญธร   วัจนามัย  โทร. 095-229-5552 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖3-๒๕๖๔ 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖3 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่8 : การ
พัฒนาตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
พ้ืนที่เฉพาะ 
โครงการที่ 35 : 
โครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการ
พ้ืนที่เฉพาะ 
ตัวช้ีวัดที ่102. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายปี ๒๕63 
๒. ประสานการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. จัดประชุมติดตามการด าเนินงานผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ  
๔. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอและต าบล 
๕. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่ส่วนกลาง
ก าหนด 
๕. นิเทศติดตามประเมินผล 
๖. สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดทุกประเภท (ชมรม, IDOL และ 
DANCERCISE) ทั้งในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศ  
 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรับทราบนโยบาย 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือให้ครอบคลุมทุกต าบลและทุกประเภท 
3. รับสมัครสมาชิกและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
4. รณรงค์สร้างกระแสกิจกรรมและพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 
5. สมัครสมาชิกนิตยสารและแสดงสัญลักษณ์วัน TO BE NUMBER ONE   
6. ติดตามการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่จังหวัดและ
ส่วนกลางก าหนด 
8. เข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามที่จังหวัด
ก าหนด 
9. นิเทศติดตามประเมินผล 
 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรับทราบนโยบาย 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือให้ครอบคลุมทุกต าบลและทุกประเภท 
3. รับสมัครสมาชิกและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

4. รณรงค์สร้างกระแสกิจกรรมและพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 
5. สมัครสมาชิกนิตยสารและแสดงสัญลักษณ์วัน TO BE NUMBER ONE   
6. ติดตามการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม/ประชุมตามที่จังหวัดและ
ส่วนกลางก าหนด 
8. เข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามที่จังหวัด
ก าหนด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ             
แพทย์แผนไทย 
โครงการที่ 37 : โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่103. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
 
2. ค านิยาม  
 เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจ าลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพร ให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง  ทั้งการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการท าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของ
ประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal city) โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคลื่อน พ้ืนที่ 
ฐานรากอย่างยั่งยืน  
 มาตรการที่ ๒ พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร  
 มาตรการที่ ๓ ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าและการตลาด  
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ 
 ฐานข้อมูลสมุนไพร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก การผลิต การแปรรูป และการ
ขาย สมุนไพร  
 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่ารวมของยาสมุนไพรที่มีการสั่งจ่ายในหน่วยบริการ
สาธารณสุข ทุกระดับ  
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5 ข้อ  
ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑.  จ านวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับรอง GAP/Organic เพ่ิมข้ึน 
 
๒.  มีแผนความต้องการใช้ยาสมุนไพรและปริมาณการใช้จริงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
๓.  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอ าเภอ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
 
 

อย่างน้อย 1ไร่/
อ าเภอ 

≥ ร้อยละ 80 
 

อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๔.  ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพ่ิมข้ึน  
 
๕.  ร้อยละของจ านวนครั้งผู้ปุวยนอกที่มีการจ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทียบ
กับจ านวนครั้งของผู้ปุวยนอกที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด ≥ ร้อยละ 6 

เพ่ิมข้ึน 
 

≥ ร้อยละ 6 
 
 

 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคามในภาพรวม ทุก
ส่วนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทาง การส่งเสริมเกษตรกรปลูกสมุนไพรเพ่ือเสริมรายได้ กลางทาง การ
ส่งเสริมการผลิตยาและภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และปลายทาง ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการ
สุขภาพ 
 4.2  เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือจ าหน่าย หรือใช้ในสถานบริการสาธารณสุข 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 5.1 ข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพร/ข้อมูลการผลิต/การแปรรูปสมุนไพร/การขายสมุนไพรในพ้ืนที่ 
 5.2 ข้อมูลจากแผนการจัดซื้อยาสมุนไพรของโรงพยาบาล เทียบกับการเบิกใช้ยาสมุนไพรจริงของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 
 5.3 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ผลิตในพ้ืนที่และใช้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือวางจ าหน่ายส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 
 5.4 ข้อมูลจากระบบ HDC ของจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณ (A/B) x 100  
 รายการข้อมูล  
   A = คะแนนรวมจากการประเมินตามเกณฑ์ 
   B = คะแนนเต็มทั้งหมด 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นายบวร  จอมพรรษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทร. 084-2780007 
 2. นางสาวรัตนพร  เสนาลาด เภสัชกรช านาญการ               โทร. 092-4423654 
 3. นายสุริยา  ขันทชาติ  แพทย์แผนไทย    โทร. 098-1965791 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 9 : 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และ 
แพทย์แผนไทย 
โครงการที่ 37 : โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที ่103. ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
เมืองสมุนไพร 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
2. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP/Organics/PGS 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในวิสาหกิจชุมชนเพื่อตอบสนองการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามความต้องการของตลาด 
5. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในรูปแบบยา เครื่องส าอาง 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
6. ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
7. การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
8. มีการบูรณาการร่วมกับงานสิ่งแวดล้อม, การประชาสัมพันธ์จังหวัด
มหาสารคาม 
9. ติดตามผลการด าเนินงานโดยการประชุมติดตามคณะกรรมการเมือง
สมุนไพร และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อนื่อง 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ 
2. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและ
ภารกิจ 
3. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
4. ส่งเสริมและให้ข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการปลูกสมุนไพรในพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ
สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
6. ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือการแพทย์แผน
ไทยในพ้ืนที่ 
7. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในบุคลากรทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน 
8. ติดตามผลการด าเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกับการออกนิเทศงาน
ด้านแพทย์แผนไทย 
 



392 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. เข้าร่วมคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ 
3. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและ
ภารกิจ 
3. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพร 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
6. ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
7. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ 
แพทย์แผนไทย            
โครงการที่ : 36 โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่104. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ 
แพทยแ์ผนไทย 
 
2. ค านิยาม  
            รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่
เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วย รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และบริการ
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 4 ประเภท ได้แก่  

1) บริการรักษาพยาบาล (Medical Service) 
2) บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) 
3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) 
4) ศูนย์วิชาการทางการแพทย์ (Academic) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง กิจการสปาและกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริม
ความงามตามพรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559  

สถานบริการสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
            สถานประกอบการที่ผลิตเครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายถึง สถานประกอบการที่
ผลิตเครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม 

3. เกณฑ์เป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5 ข้อ  

ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๑.  บุคลากรด้านการนวดไทยได้รับการพัฒนายกระดับเพ่ิมขึ้น  
     1.1 บุคลากรสาธารณสุข  
     1.2 บุคลากรในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเอกชน  
๒.  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
     2.1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
     2.2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 50 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 50 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
๓.  มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย  
๔.  มีจ านวนผู้รับบริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและสถาน
บริการสุขภาพด้านการนวดไทยเพ่ิมขึ้น 
5. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย ≥ ร้อยละ 5 

อย่างน้อย ๑ 
ช่องทาง 
เพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 5    

 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรนวดให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการบริการที่ได้มาตรฐาน 
 4.2  เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ใน
จังหวัดมหาสารคาม 
 4.3 เพ่ือให้มีจ านวนผู้รับบริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและสถานบริการสุขภาพด้านการ
นวดไทยเพ่ิมข้ึน 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 5.1 ข้อมูลการให้บริการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียน ในจังหวัด
มหาสารคาม 
 
6. รายการข้อมูล  
 สูตรค านวณ (A/B) x 100  
 รายการข้อมูล  
   A = คะแนนรวมจากการประเมินตามเกณฑ์ 
   B = คะแนนเต็มทั้งหมด 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นายบวร  จอมพรรษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทร. 084-2780007 
 2. นางสาวรัตนพร  เสนาลาด เภสัชกรช านาญการ               โทร. 092-4423654 
 3. นายสุริยา  ขันทชาติ  แพทย์แผนไทย    โทร. 098-1965791 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563สูก่ารปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่9 :  
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย            
โครงการที่ 37 : 
โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที ่ 104.  
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์
แผนไทย 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับ
จังหวัด 
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดไทย ทั้งบุคลากรสาธารณสุขและ
บุคลากรในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 
4. การตรวจประเมินมาตรฐานการนวดไทยทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
5. จัดท าข้อมูลด้านปริมาณการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. ส่งเสริมให้มีการยกระดับพัฒนาสถานประกอบการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานและ
ท า Business matching ในระดับจังหวัด 
7. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับจังหวัด 
8. การติดตามผลการด าเนินงานจากการสอบถามผู้ประกอบการทุกสิ้นปี ปละการ
รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ (ชดุเดียวกับคณะกรรมการเมืองสมุนไพร) 
2. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและภารกิจ 
3. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
4. จัดท าข้อมูลด้านปริมาณการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม หรือการอบรมภายในระดับอ าเภอ เป็นต้น 
5. เตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานการนวดไทย 
6. การติดตามผลการด าเนินงานจากสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
๑. น าแนวทางการด าเนินงานไปถือปฏิบัติในระดับพื้นที่ ภายใต้นโยบายและภารกิจ 
2. ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
3. เข้าร่วมคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับอ าเภอ 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม หรือการอบรมภายในระดับอ าเภอ เป็นต้น 
5. เตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานการนวดไทย 

 



๓๙๖ 
 

 

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence) 
 

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามตัวชี้วัดและ 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 37 : โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 105. ร้อยละของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและ
พัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2. ค านิยาม 
 การบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนาก าลังคน หมายถึง เครือข่ายบริการ มี
กระบวนการในการด าเนินการเพื่อให้ก าลังคนด้านสุขภาพของเครือข่ายมีปริมาณท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะ
อย่างมืออาชีพ และมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับการบริการสุขภาพประชาชนเข้าถึงบริการได้
อย่างครอบคลุมทุกสิทธิ รวมทั้งการพัฒนาสู่การบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ   
 การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง หน่วยงานมีกระบวนการ             
ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่าง           
มืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ในทุกระดับสถานบริการประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ          
ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการวาง
แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งจ านวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตราก าลังคนด้านสุขภาพในระยะ  
5 ปี ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มสายวิชาชีพ 3 กลุ่มวิชาชีพ ดังนี้ 

  1.1. สายวิชาชีพหลัก มี 9 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) แพทย์ 2) ทันตแพทย์/นักวิชาการ
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3) เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4) 
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 5) นักกายภาพบ าบัด 6) นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
7) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8) 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา/เซลล์วิทยา) 9) นักวิชาการ
สาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  1.2 สายวิชาชีพเฉพาะมี 4 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ 2) 
แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท) 3) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)/เจ้าพนักงาน      
เวชสถิติ 4) นักโภชนาการ/นักก าหนดอาหาร/โภชนากร 

  1.3 สายสหวิชาชีพ มี 6 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ 1) ช่างทันตกรรม 2) นักกิจกรรมบ าบัด/        
นักอาชีวบ าบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 3) นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก 4) นักเทคโนโลยีหัวใจและ         
ทรวงอก 5) นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 6) นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์/เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 
(ยกเว้นสายงานที่ไม่ผลิตในทุกสถาบันหลัก และ/หรือไม่มีในหน่วยงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ช่างภาพการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

         องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง 
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เก่ียวข้อง (Stakeholder) เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนาก าลังคนในหน่วยงาน(ภาพรวมจังหวัด) และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในหน่วยงาน  

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง 
กระบวนการวางแผนการจัดสรร/การใช้ติดตามการใช้งบประมาณ ที่สนับสนุนความต้องการก าลังคนทั้งด้าน
จ านวนและศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด/เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศโดยพิจารณาจาก
การก าหนดเป้าหมายความต้องการก าลังคนและพัฒนาคน ผลการพัฒนาและร้อยละการใช้งบประมาณได้
ตามแผนที่ก าหนด 
         องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการ
ในการสรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร โดยก าหนดจากความต้องการน าไปสู่การวางแผนการผลิตและ
พัฒนาที่สอดคล้องกัน รวมทั้ง การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เชิง
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

4.1 จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ขององค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

4.1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
4.1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
4.1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
4.1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
4.1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 
4.1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
4.2 การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการ
บรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ
(Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด 

 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน          
ด้านการวางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น โดยต้อง
ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสีย            
ในภาพรวม โดยวัดจากสัดส่วนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย    
 เครือข่ายบริการ(CUP.) ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ขึ้นไปทั้ง 5 องค์ประกอบร้อยละ100  และใน
แต่ละปี ก าหนดให้ร้อยละของ CUP. ที่ผ่านระดับ 5 ไว้ดังตารางนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 2565 
ร้อยละของเครือข่าย
บริการ (CUP) ที่มีการ
บริหารจัดการระบบการ
สรรหาและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ขึ้น
ไปทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ขึ้น
ไปทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ร้อยละ 100 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ขึ้น
ไปทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ร้อยละ 100 

 
รายละเอียดเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
 
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ เกณฑ์เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 

1. การวางแผน  
การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน 

1.กระบวนการ
จัดท าแผน 
1.1 แผนความ
ต้องการก าลังคน
(จ านวนที่
สอดคล้องกับแผน
ก าลังคนของ
หน่วยงาน) โดยมี
ความครอบคลุม
บุคลากร
สาธารณสุขกลุ่ม
สายวิชาชีพ 
1.2 แผนพัฒนา
บุคลากรของและ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ (4 
Excellence ตาม
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี) 

1. มีแผนความ
ต้องการก าลังคน
ในสายงานที่มี
ความขาดแคลน
ของหน่วยงาน 
2. มีแผนพัฒนา
บุคลากรที่
เชื่อมโยง  กับ
ยุทธศาสตร์ 4 
Excellence 

ผ่านเกณฑ์ใน
องค์ประกอบที่ 
1 ที่ระดับ
คะแนน 3 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง 
แผนความต้องการ/พัฒนา
ก าลังคน (ท้ังจ านวนและ
ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 
Excellence และ
ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มสาขา 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง 
แผนความต้องการ/พัฒนา
ก าลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 
Excellence ครอบคลุม 2 
กลุ่มสาขา 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง 
แผนความต้องการ/พัฒนา
ก าลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 
Excellence ครอบคลุม 1 
กลุ่มสาขา 
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2. การสร้าง
ความร่วมมือ
ด้านการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน 

1. ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
การผลิตและ
พัฒนาและ
หน่วยงาน 
(ภาพรวมจังหวัด) 
2. การบูรณาการ
การใช้ทรัพยากร 
(คน เงิน ของ) 
ร่วมกันของ 
Stakeholder ใน
หน่วยงาน 

มีเอกสาร
หลักฐานที่แสดง
ถึงการสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของ
สถาบันการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน  
(ภาพรวมจังหวัด) 

ผ่านเกณฑ์ใน        
องค์ ประกอบ
ที่ 2 ที่ระดับ
คะแนน 3 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง 
มีการสร้างความร่วมมือ
ของสถาบันการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของเขตสุขภาพ/
จังหวัด ไม่น้อยกว่า  
3 แห่ง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง 
มีการสร้างความร่วมมือ
ของสถาบันการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของเขตสุขภาพ/
จังหวัด ไม่น้อยกว่า  
2 แห่ง 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง 
มีการสร้างความร่วมมือ
ของสถาบันการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของเขตสุขภาพ/
จังหวัด ไม่น้อยกว่า  
1 แห่ง 

3. การบริหาร
งบประมาณ
ด้านการพัฒนา
ก าลังคน 

1. การใช้
งบประมาณได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันเวลา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณด้าน
การพัฒนา
บุคลากรของ
หน่วยงานได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์ใน
องค์ประกอบ
ที่ 3 ที่ระดับ
คะแนน 3 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง  
การเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 100  
ตามแผน 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  
การเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 75  
ตามแผน 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่ ากว่าร้อยละ 50  
ตามแผน 
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4. การบริหาร
จัดการด้านการ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 

1. ผลการ
ด าเนินการตาม
แผนความ
ต้องการและ
แผนพัฒนา
ก าลังคน 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้ตาม
แผนความ
ต้องการก าลังคน
ของหน่วยงาน 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์ใน
องค์ประกอบ
ที่ 4 ที่ระดับ
คะแนน 3 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการของเขต
สุขภาพ ร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการของเขต
สุขภาพ ร้อยละ 75 ของ
เป้าหมาย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการของเขต
สุขภาพ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

5. การ
ประเมินผล
กระทบระบบ
การบริหาร
จัดการการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนของ
เขตสุขภาพ 

1. ปรับปรุง/
พัฒนาแนวทาง
การบริหารจัดการ 
เพ่ือให้ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในการแก้ไข
ปัญหาการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน 

มีเอกสารแผน
ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
ระบบการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนของ
หน่วยงาน
ครอบคลุมทั้ง 4 
องค์ประกอบ 

ผ่านเกณฑ์ใน
องค์ประกอบ
ที่ 5 ที่ระดับ
คะแนน 3 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง 
มีการจัดท าแผนปรับปรุง/
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของหน่วยงาน
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง 
มีการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินผลกระทบฯ เสนอ
ผู้บริหาร 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง 
มีระบบการประเมินผล
กระทบระบบการบริหาร
จัดการการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของหน่วยงาน 

 
4. วัตถุประสงค์ 
           4.1.เพ่ือให้เครือข่ายบริการ(CUP.)มีการบริหารจัดการก าลังคนของเครือข่ายบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           4.2.ให้บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข 
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5. แหล่งข้อมูล 
          โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. รายการข้อมูล 
          จ านวนเครือข่ายบริการ(CUP.) ที่มีการบริหารจัดการก าลังคนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 A = จ านวนเครือข่ายบริการ (CUP.) ที่มีการบริหารจัดการก าลังคนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
  B = จ านวนเครือข่ายบริการ (CUP.) ทั้งหมด 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:  นางสาววิภาดา คงทรง    โทร. 085-8879596 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 37 : โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
1.ตัวชี้วัดที่ 106. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2.ค านิยาม 

 สถานการณ์ปัญหาด้านก าลังคน ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญในระดับภูมิภาคของประเทศ ส่งผลต่อการบริการประชาชนที่ไม่ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศก าลัง
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้น             
ให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญและจ าเป็น 

 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 1.จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์             
ขององค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

 1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
 1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
 1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
 1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
 1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 
 1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง            
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย  
การฝึกอบรม เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ 
(Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด 

  บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี้  
1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์

เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข  
2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่ 
 2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์        

นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และแพทย์แผนไทย 
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 2.2 บุคลากรอ่ืนมี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหาร
และยา 

3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน         
ทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจ
ฉุกเฉิน  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกรนักสถิติ 
นักวิชาการ/ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

5. บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น ร้อยละ
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง จ านวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มท่ีได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47 เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
อัตราก าลังของเขตสุขภาพ 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 ให้บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 
5. แหล่งข้อมูล 
         โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. รายการข้อมูล 
  6.1 แผนพัฒนาก าลังคนของ CUP 
  6.2 รายงานผลการพัฒนาก าลังคนของ CUP 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:  นางสาววิภาดา คงทรง    โทร. 085-8879596 
      นางโศภิตา สมบัติตรา     โทร. ๐๘2-3138048 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 38 : โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ 
 
1. ตัวช้ีวัดที่ 107. ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 
 
2. ค านิยาม 

  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ หน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) 
    - ข้าราชการ 
    - พนักงานราชการ 
     - ลูกจ้างประจ า 
     - ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ) 
    - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความ
รบัผิดชอบ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน 
 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง อัตราก าลังที่มีอยู่จริง ของหน่วยบริการสาธารณสุข 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (นับตามปีงบประมาณ)คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ควรมี (FTE) ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 
  ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จ านวนของจังหวัดซึ่งมีหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกระดับที่มีอัตราก าลังที่มีอยู่จริง (นับตามปีงบประมาณ) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ควรมี (FTE) ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 3.1. เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2563 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยบริการสาธารณสุข
มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลบุคลากรด้านก าลัง 
คนที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามแผน
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามแผน
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ปี 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยบริการสาธารณสุข
มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลบุคลากรด้านก าลัง 
คนที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามแผน
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามแผน
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

ร้อยละ 90 ของ
หน่วยงานที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 80  ขึ้นไป 

 
4.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือกระจายก าลังคนสาธารณสุขไปพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือ
ตอบสนองปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ทางสุขภาพที่ดีของประชาชนหลังได้รับบริการจากบุคลากร โดยต้องมีจ านวนและส่วนผสมวิชาชีพ(Mix of 
staff) เพียงพอต่อความต้องการตามกรอบอัตราก าลังที่ควรมี (FTE) ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 

 
5.แหล่งข้อมูล 

 1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. กรอบอัตราก าลังที่ควรมี ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 

 3. แผนก าลังคนด้านสุขภาพ ใช้ข้อมูลจากเอกสารแผนก าลังคนด้านสุขภาพของแต่ละอ าเภอ 
 

6.รายการข้อมูล 
 วิเคราะห์จากระบบฐานข้อมูล HROPS ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทียบกับกรอบ
อัตราก าลังที่ควรมี ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน   
 A = จ านวนหน่วยงานที่มีบุคลากรสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตราก าลังที่
ควรมี ที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 
 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
  สูตรการค านวณ: (A/B)x 100 

 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:         นางสาวธณัฐญา  รุดโถ    โทร 08 8562 5216 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562–2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ยุทธศาสตร์บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 
แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบ            
ธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 
โครงการที่ 35 
โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข 
ตัวช้ีวัดที่ 58 จ านวน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 82 ร้อยละ
ของหน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของ
คนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรม ระดับจังหวัด 
2. จัดท าตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสร้างสุขและคุณธรรม 
3. จัดท าฐานข้อมูลในการประเมิน Happinometer & HPI และองค์กร
แห่งความสุข ระดับจังหวัด 
4. ประชุมถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการ 
ด าเนินงานในปี 2563 ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ในระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ นักสร้างสุข                 
5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข            
และคุณธรรม 
7. จัดระบบควบคุมติดตามผลการด าเนินงาน 
 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรม ระดับ CUP 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสร้างสุขและคุณธรรม 
3. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการสร้างสุขและคุณธรรมอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง 
4. มอบหมายบทบาท หน้าที่ แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาแผนงาน/กิจกรรมใน
การพัฒนางานที่ชัดเจน 
5. จัดท าฐานข้อมูลในการประเมิน Happinometer & HPI ระดับ CUP 
6. วิเคราะห์ผลการประเมิน Happinometer & HPI  
7. จัดท าแผนพัฒนาความสุขและคุณธรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับผล
การประเมิน Happinometer & HPI 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
9. จัดระบบควบคุมติดตามผลการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
1. ประสานงานระดับ CUP ในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม  
2. มอบหมายบทบาท หน้าที่ แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาแผนงาน/กิจกรรมใน
การพัฒนางานที่ชัดเจน 
3. จัดท าฐานข้อมูลในการประเมิน Happinometer & HPI ระดับ
หน่วยงาน 
4. วิเคราะห์ผลการประเมิน Happinometer & HPI  
5. จัดท าแผนพัฒนาความสุขและคุณธรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับผล
การประเมิน Happinometer & HP 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
7. จัดระบบควบคุมติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 



๔๑๐ 
 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วย 

ธรรมาภิบาล  
(Governance Excellence) 

 
  11. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ  

12. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน 
สุขภาพ     

13. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
สุขภาพ 
  14. แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 

15. แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนา 
กฎหมายด้านสุขภาพ 
 
 

 
 

 



๔๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามตัวชี้วัดและ 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 108. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
 
2. ค านิยาม  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเก่ียวกับการด าเนินงาน ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
สาธารณชน หรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล 
สามารถด าเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างแม่นตรง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.  ความโปร่งใส (Transparency Index) 
  2. ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index) 
  3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
  5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) 
ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบาย
รัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นกว่า
ร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับ
กรม หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.) หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
   

ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  (ด้วยวิธีประเมินตามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT)  

 
ร้อยละ  90 

 
ร้อยละ  90 

 
4. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล   
 
5. แหล่งข้อมูล 

 การตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 26 หัวข้อหลัก จากหน่วยรับการการประเมิน ต่อไปนี้ 
 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
   ๒) โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ๓) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 ๔) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

 
6. รายการข้อมูล  
 รายละเอียดรายข้อมูลและหลักฐานตามคู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

  
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นายวิทวัส  ละอองทอง          โทร. 083-4555708 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:     นางศรีประภา  อาจเดช            โทร. 089-9274804 
 นางสาวจรรทิวา  ราชพรหมมา โทร. 095-9546391  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข  ปี 2563 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการ
ประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใส และบริหาร          
ความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดที่ 108. ร้อยละ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ EBIT 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน 
5. ประกาศเจตจ านงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
หน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณะชน  
6. คัดเลือกภารกิจหลัก จ านวน  1 ภารกิจ เพื่อประเมินตนเอง ในดัชนีด้าน
ความโปร่งใสและคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
7. ประเมินตนเองพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment 
: EBIT)  
8. ส่งรายงานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  
ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง    
ตามหัวข้อ EB1–EB4  

ไตรมาสที่ 2  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  
ไตรมาสที่ 3  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  
ไตรมาสที่ 4  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  

9. รับการประเมินจากคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 7 
ไตรมาสที่ 1  เกณฑ์ระดับ 5 
ไตรมาสที่ 2  เกณฑ์ร้อยละ 80 
ไตรมาสที่ 3  เกณฑ์ร้อยละ 85 
ไตรมาสที่ 4  เกณฑ์ร้อยละ 90 

แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ EBIT 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน 
5. ประกาศเจตจ านงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
หน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณะชน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

6. ศึกษาแนวทาง วิธีการตอบข้อค าถาม และหลักฐานเชิงประจักษ์ตาม
คู่มือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 
7. คัดเลือกภารกิจหลัก จ านวน  1 ภารกิจ เพื่อประเมินตนเอง ในดัชนีด้าน
ความโปร่งใสและคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
8. ประเมินตนเองพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานตามแบบส ารวจหลักฐาน       
เชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  
9. ส่งรายงานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามหัวข้อ EB1–EB4  

ไตรมาสที่ 2  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  
ไตรมาสที่ 3  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  
ไตรมาสที่ 4  ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ EB1–EB26  

10. ประเมินเบื้องต้นโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 7  
11. รับการประเมินจากคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 7 

ไตรมาสที่ 1  เกณฑ์ระดับ 5 
ไตรมาสที่ 2  เกณฑ์ร้อยละ 80 
ไตรมาสที่ 3  เกณฑ์ร้อยละ 85 
ไตรมาสที่ 4  เกณฑ์ร้อยละ 90 

 แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
เป้าหมายการประเมิน ITA ยังไม่ครอบคลุมถึงในระดับต าบล จึงให้ศึกษา
แนวทางด าเนินงานจากหน่วยงานในระดับอ าเภอ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 109. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ 
วัสดุทันตกรรม  
 
2.ค านิยาม  

 การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ
จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธี
ต่อรองราคาร่วมในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  
  
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

20 25 30 30 
 
4.วัตถุประสงค์  
   การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 
5.แหล่งข้อมูล  

แบบรายงานผลการด าเนินงานการบริหารเวชภัณฑ์ 
 
6.รายการข้อมูล  
  รายการข้อมูล   
  A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   B =มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
  ร้อยละการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทันตกรรม = (A/B) x 100 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: ภญ.กาญจนา ไชยประดิษฐ์  โทร 095-4171565 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 

แผนงาน/โครงการ/ 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่๑๑ : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 :  
โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส
และบริหารความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดที่ 109.  
ร้อยละของการจัดซื้อร่วม
ของยาและเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และวัสดุทันตกรรม 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2. จัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 
3. ด าเนินการจัดท ารายการจัดซื้อร่วมระดับเขตและจังหวัด 
4. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของระดับจังหวัดเพ่ือมอบนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงาน 
5. นิเทศติดตามและประเมินการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดซื้อร่วมในระดับเขตและจังหวัดตามกรอบที่ก าหนด 
2. รายงานข้อมูลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในระดับเขตและ
จังหวัดตามระบบรายงานที่ก าหนด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 110. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน 
 
2. ค านิยาม   
 การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 แนวคิด 
 1. การควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีจะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐ การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 
 3.  การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึน ซึ่งไม่ใช่
เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการ
ปฏิบัติ 
 4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจ
แก่ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
 5.  การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 1.  วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความ
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 2.  วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 3.  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้    
ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 

  
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง      
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

 
4. วัตถุประสงค์ 
   4.1  เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้  ความเข้าใจ ใน
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนัก และเห็นความส าคัญต่อการใช้
ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน 
 4.2 เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข        
มีระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 4.3 เพ่ือให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความครอบคลุมทุก
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหลสิ้นเปลื้อง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
 
5. แหล่งข้อมูล   

 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มีการด าเนินงานจัดวางและประเมินระบบการการควบคุม
ภายใน และก าหนดให้มีการส่งรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มงานย่อยทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน 
 ๒) โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มงานย่อยทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน 
 ๓) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมด้วยกลุ่มงานย่อยทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน 
 ๔)   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
 
6. รายการข้อมูล 

 ทุกหน่วยงานในสังกัด มีการด าเนินงานจัดวางและประเมินระบบการการควบคุมภายใน และ
ก าหนดให้มีการส่งรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี ดังนี้ 
 - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    (แบบ ปค.1) 
 - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   (แบบ ปค.4) 
 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน    (แบบ ปค.5) 
   รายการข้อมูล: 
  A = จ านวนหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมิน 5  

  B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ถูกประเมิน 
 สูตรค านวณ:  (A/B) x 100 
 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นายวิทวัส  ละอองทอง          โทร. 083-4555708 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:     นางศรีประภา  อาจเดช            โทร. 089-9274804 
 นางสาวจรรทิวา  ราชพรหมมา โทร. 095-9546391  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่11 : การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 
และบริหารความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดที่ 110. ร้อยละของ
หน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. ผู้บริหารก าหนดให้ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ
ก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและ
จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
3. มีการประชุมของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงาน สรุปและจัดท ารายงานการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในประจ าปี 
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
-  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
-  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
-  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
2. มีการประชุมของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงาน สรุปและจัดท ารายงานการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในประจ าปี 
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
-  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
-  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน 
2. มีการประชุมของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของ
หน่วยงาน สรุปและจัดท ารายงานการประเมินผลระบบการควบคุม
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M/กรอบ Six Building Blocks 

ภายในประจ าปี 
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
-  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
-  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 111. ร้อยละของอ าเภอที่ออกตรวจสอบภายในครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2. ค านิยาม    
 หน่วยงานในสังกัด/ทุกระดับ มีกลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดการก ากับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ 
 

3. เกณฑ์เป้าหมาย  
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของอ าเภอที่ออกตรวจสอบภายในครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้หน่วยบริการในสังกัดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบัญชี            
การบริหารพัสดุ และการบริหารงานด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 1. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     
 3. หนังสือแจ้งออกตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 4. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนฯ 
 5. รายงานการด าเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อ
ทักท้วง (ถ้ามี) ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

6. รายการข้อมูล  
 ตรวจสอบคะแนนจากการออกตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   นายวิทวัส  ละอองทอง          โทร. 083-4555708 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:     นางศรีประภา  อาจเดช            โทร. 089-9274804 
 นางสาวจรรทิวา  ราชพรหมมา โทร. 095-9546391  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : 
โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
และบริหารความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดที่ 111. ร้อยละ
ของอ าเภอที่ออก
ตรวจสอบภายในครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
2. มีแผนการออกตรวจสอบภายใน 
3. แจ้งการออกตรวจสอบภายในให้ สสจ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. 
4. ออกปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
5.รายงานและสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนฯ 
6.ติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วง (ถ้ามี)  ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
2. มีแผนการออกตรวจสอบภายใน 
3. แจ้งการออกตรวจสอบภายในให้ รพ.สต.ให้ครบทุกแห่ง 
4. ออกปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
5. รายงานและสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนฯ 
6. ติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วง (ถ้ามี)  ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 

1. มีค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงิน       
การบัญชี พัสดุ และอ่ืนๆ   

2. เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมให้ตรวจสอบ 
3. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายในทั้งระดับอ าเภอและจังหวัด 
4. รายงานและสรุปผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วง (ถ้ามี)  ให้อ าเภอ
ทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 112. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการด าเนินการภายในก าหนดเวลา 45 วัน  
(ร้อยละ 90) 
 
2. ค านิยาม    
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม  ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและ
หน่วยงานในสังกัดในการให้การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งเรื่องร้องเรียนที่ได้ร้องจาก
ช่องทางอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนส่งมาให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลา 

90 95 100 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5. แหล่งข้อมูล 
 ระบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. รายการข้อมูล     

วิธีการค านวณ   =    เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการด าเนินการภายในก าหนดเวลา   X  100 
                                                         เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: นางวันเพ็ญ  ตันสุวรรณ โทร. 095 610 3338 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:         นางสุพรรณี  โสมาภา โทร. 083142 5265   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2562 

กลุ่มงานนิติการ 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 39 : โครงการ
ประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใสและบริหารความ
เสี่ยง 
ตัวช้ีวัดที ่112. ร้อยละ
ของเรื่องร้องเรียนร้อง 
ทุกข์ได้รับการด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลา  
(ร้อยละ 90) 
 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. รับนโยบาย/ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบฯ 2562 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องเรียน ร้อง
ทุกข์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
4. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแนวทางด าเนินงานและสรุปผลงาน
ที่ผ่านมา 
5. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องเรียน ร้องทุกข์ 
7. เผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
8. ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
9. ประเมินผลการด าเนินงาน  
10. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องเรียน         
ร้องทุกข์ ระดับอ าเภอ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแนวทางด าเนินงาน 
4. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
5. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องเรียน ร้องทุกข์ 
6. เผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
7. ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดข้ึน และส่งต่อข้อมูลกรณีไม่สามารถด าเนินการได้เอง 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 
9. รายงานผลการด าเนินการ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. รับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อข้อมูล 
2. ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
3. ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดข้ึน และส่งต่อข้อมูลกรณีไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 40 : โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่113. ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ค านิยาม  
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ (1) ส านัก/กอง       
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จ านวน  13 ส านัก/กอง (2) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จ านวน 76 แห่ง (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้ 
  1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
  2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564-2565                 
ปีละ 6 หมวด 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1, หมวด 5 
2562 หมวด 2, หมวด 4 
2563 หมวด 3, หมวด 6 
2564 หมวด 1-6 
2565 หมวด 1-6 

 
  3. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน  
  4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
  5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
  6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit/กลุ่มพัฒนาระบบริหาร/ผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ระดับความส าเร็จ หมายถึง (1) จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน (2) ประเมินองค์กร
ด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 หมวด 2 หมวด 4  
และหมวด 5 (3) จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) (4) จัดท า
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์หมวด 7) (5) มีความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
ราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้าน
และอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน/หมวด คือ 

1. การน าองค์การ เป็นการประเมินการด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากับดูแลตนเองที่ดี 
และด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า
ของการด าเนินการ 

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการก าหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ      

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผล
การด าเนินการขององค์การ 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป็นการประเมินการจดัการกระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอ่ืนที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี และกระบวนการสนบัสนุน เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจขององค์การ 

7. ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการใน
มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 

 
ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 100) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  
จ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 100) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 
 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

 
 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

 
4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. เพ่ือน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของ 
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
5. แหล่งข้อมูล  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 
6. รายการข้อมูล  

รายการข้อมูล 1 จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 รายการข้อมูล 2 จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 
 รายการข้อมูล 3 จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 รายการข้อมูล 4 จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั้งหมด 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่4 : โครงการ
พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 113. 
ร้อยละความส าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสจ./ 
สสอ. ร้อยละ 100) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
๒. ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม 
๓. พัฒนาศักยภาพ Project manager (PM) ด้านการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  
4. จัดท าแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดและสาธารณสุขอ าเภอ ผ่านทางเวปไซต์ 
http://opdc.moph.go.th/ และทาง E-mail : 
pmqa.moph@gmail.com ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5. รายงานในระบบ KPI Version 3  ตาม Small success แต่ละ     
ไตรมาส 

6. ด าเนินการหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และรักษาสภาพ 
(Maintain) หมวด 1 การน าองค์การ  2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดความรู้และหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

8. บูรณาการกับงานองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (HRD) 

9. บูรณาการการด าเนินงานกับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) สสจ.มหาสารคาม 

10. บูรณาการกับการจัดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด 
11. บูรณาการกับการขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
๑2. ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.) 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
13. ประสานการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ชื่อ “PMQA 

สสอ.มหาสารคาม” เพ่ือให้การปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
14. มีเป้าหมายการด าเนินงานคือ ส านักสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินการ

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 และส านักสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 (จ านวน 13 แห่ง) 

 

http://opdc.moph.go.th/%20และ
mailto:pmqa.moph@gmail.com
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

 แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. จัดท า/ ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ ครบ 13 ข้อ 
2. ประเมินองค์กรตนเองเทียบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ในหมวดบังคับ 2 หมวด ได้แก่ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และรักษา
สภาพ (Maintain) หมวด 1 การน าองค์การ  หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

3. น าโอกาสในการปรับปรุง (OFI) จากการประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง
ของหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ มาจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน          
หมวดละ 1 แผน 

4. จัดท าตัวชี้วัดตามเกณฑ์หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ที่สะท้อน
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรของหมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6. รายงานผลการด าเนินการของแผนพัฒนาองค์กร และตัวชี้วัดในแต่ละ
หมวด รายไตรมาส 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ ๔๐ : โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 114. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ  
รับรอง HA ขั้น 3 
  
2. ค านิยาม  

 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
  - โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  - โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามท าเนียบสถานบริการ
ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 

  HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 
จากสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี ้

 - HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามาทบทวน 
เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 

 - HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ข้ัน 2 

 - HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 
 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
    1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    2. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต 
   3. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

4. วัตถุประสงค์  
            เพ่ือพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
            ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th/
ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
 
6. รายการข้อมูล  
          A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
ผลการรับรองข้ัน 3 + Reaccredit 
           B = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
           C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองข้ัน 
3 + Reaccredit 
           D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 สูตรค านวณ 
  1. (A/B) x 100 
  2. (C/D) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: ดร.พชรวรรณ  คูสกุลรัตน์    โทร. 089-9442510 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล:    นางสุมาลี ใหม่คามิ   โทร. 086-8644164   
        นางศิรดา ทิ้งโคตร     โทร. 081-๓๘๐๙๗๙๖ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 40 : โครงการ
พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 114. ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3  

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. รับนโยบายระดับประเทศและระดับเขต 
2. จัดทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และร่วมท า

หน้าที่ทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับเขต 
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ เพื่อร่วมกัน

ท าแผนเพื่อขอรับการรับรองและต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ให้
ทันเวลา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. ประสานงานกับ สรพ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การด าเนินงานของ ศูนย์ QLN /HACC  

5. จัดประชุมเพ่ือกระตุ้นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  
ทุกแห่ง 

๖. ออกนิเทศติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
๗. ติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมประเมินรับรอง

ให้ทันเวลาที่ก าหนด ร่วมกับ ทีมผู้ประสานงาน ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

๘. รายงานความก้าวหน้าผู้บริหาร 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ในระดับ
จังหวัด 

2. จัดท าแผนพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และแผนปฏิบัติการ
เพ่ือขอรับรองและต่ออายุการรับรอง ให้ทันเวลา 

3. โรงพยาบาลส่งแผนการขอรับรองและต่ออายุ ให้ สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 

4. โรงพยาบาลส่งเอกสารเพื่อขอรับรองและต่ออายุ ให้ สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. จัดกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA และ
จัดกระบวนการเพ่ือสนันสนุนให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตั้งแต่
ระดับการจัดบริการในโรงพยาบาล ต่อเนื่องถึง ระดับชุมชนและเครือข่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดระบบ Fast track  IC, RDU, Patient Safety, 
CPG 

๖. การจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ในทุกหมวด เพ่ือเชื่อมโยงการ
พัฒนาการจัดบริการต่อเนื่องในชุมชน และบูรณาการกับมาตรฐานการ
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

พัฒนา รพ.สต ติดดาว ของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพบริการ ใน รพ.สต  

๗. จัดทีมพ่ีเลี้ยง เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สู่การ
พัฒนาคุณภาพ ใน รพ.สต. เครือข่าย อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ และ เพ่ิมการ
เข้าถึงบริการ อย่างเป็นธรรม แก่ประชาชน  

๘. รพ.รับการตรวจเยี่ยม ประเมินรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ในทุกหมวด 
เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาการจัดบริการต่อเนื่องในชุมชน  

๒. ปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพที่ได้บูรณาการกับมาตรฐาน
การพัฒนา รพ.สต ติดดาว ของ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพบริการ ใน รพ.สต 

๓. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ รพ. แม่ข่าย ในการจัดบริการใน
โรงพยาบาล ต่อเนื่องถึง ระดับชุมชนและเครือข่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดระบบ Fast track IC, RDU, Patient Safety, CPG 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 40 : โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 

 
1. ตัวชี้วัดที่ ๑๑๕. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 
2. ค านิยาม  
  ๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ 
ปฐมภูมิทั้งท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล 
(PCU) 

  ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์ 
คุณภาพ 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ด ีประกอบด้วย  
    1) บริหารดี  

   2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
    3) บุคลากรที่ดี  
    4) บริการดี                    
    5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

  มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
   หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 
   หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
   หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
   หมวด 5 ผลลัพธ ์

  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
   ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
   ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  

  2.3 การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 
  (อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)    
ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข) 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
      . รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ ๘๕ 
 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ  
๒๕๖๕ 

Accreditation (สะสม) ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 รพ.สต. ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ใน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 
 
6. รายการข้อมูล  

  A =  จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 5 ดาว (สะสมปีงบประมาณ (2561 –  
  2563) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 

 B =  จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 4 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 – 
2563) *รายงานไปยังเขตเพ่ือวางแผนพัฒนา 

 C =  จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 3 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 –  
   2563) *รายงานไปยังเขตเพ่ือวางแผนพัฒนา 
  D =  จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9,782 แห่ง) 
(ท่ีมาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ) 
  สูตรการค านวณตัวชี้วัด  
   (A/D) x 100 
  เกณฑ์การให้คะแนน   
   พิจารณาจากระดับความส าเร็จที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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โดยท่ี :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 1.มีการก าหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว             

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2563                                                      
- หมดอายุการรับรอง (ผ่าน ปี 2560)                                                                      
- ยังไม่รับรอง 5 ดาว                                                                                             
2.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ที่ประกอบด้วยทีมพ่ี
เลี้ยงจาก รพ.แม่ข่าย ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม.                                    
3.มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพด้านการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว                                                                         
4.มีรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักระดับอ าเภอ                                                                           
5.มีรายชื่อหัวหน้าทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว จากโรงพยาบาลชุมชน                                              
6.มีรายชื่อทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ประเมิน ทุกหมวด เป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับ
อ าเภอ  

๒ 1.อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต.เป้าหมายพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว        
ในปี 2563 รพ.สต.ก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี (OTOP)      
จัดท าและ ส่งแบบประเมินตนเองทุกแห่งให้ สสจ.มหาสารคาม ตามเวลาที่ก าหนด 
2.อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลทั่วไปและการประเมินตนเอง       
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวถูกต้องครบถ้วน ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/pcu 
3.อ าเภอมีข้อสรุปแผนพัฒนาส่วนขาด รพ.สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่ไม่
ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2563 

๓ 1.อ าเภอมีการประเมินรับรองผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ และส่งผล
การรับรองพร้อมการสรุปผลการพัฒนาส่วนขาด ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ให้ สสจ.
มหาสารคามตามเวลาที่ก าหนด 
2.อ าเภอมีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ  
ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม 
Gishealth.moph.go.th/pcu ถูกต้องครบถ้วน ทุกแห่งตามเวลาที่ก าหนด 
3.อ าเภอมีการประสานให้ รพ.สต.เป้าหมาย ปี 2563 ได้รบัการประเมินรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ตามเวลาที่ก าหนด 

๔ อ าเภอมีผลงาน รพ.สต.ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว สะสม ปี มากกว่าหรือเท่ากับ                  
ร้อยละ 75 ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม 
Gishealth.moph.go.th/pcu กระทรวงสาธารณสุข 

๕ 1.อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์ ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนารพ.สต.ติดดาว  
2.อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่ประชาชนได้รับตามประเด็น OTOP ในทุก  
รพ.สต. ที่ผ่านการรับรอง ระดับ 5 ดาว ปี 2563 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  ดร.พชรวรรณ  คูสกุลรัตน์              โทร. 089-9442510 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล:     นางสุมาลี ใหม่คามิ    โทร. 086-8644164   
         นางสาวพิสมัย มีนาสันติรักษ์   โทร. 081-6425774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕60 ๒๕61 2562 

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

ร้อยละ 26.86 54.29 
(สะสม) 

81.14 

รพ.สต.ทั้งหมด แห่ง 175 175 175 
จ านวน รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

แห่ง 47 95  
(สะสม) 

142 
(แห่ง) 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที่ 11 : การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 40 : โครงการ
พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑๕. ร้อยละ
ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว  
 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. สรุปผลการด าเนินงาน การพัฒนา รพ.สต. ติดดาวในปีที่ผ่าน และ

ก าหนด เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต ติดดาว ปี 2563 
2. ประชุมชี้แจงนโยบาย ก าหนด ทิศทาง ติดตามการด าเนินงาน (Kick 

off) ระดับจังหวัด และแจ้งเป้าหมายการพัฒนา รพ.สต ติดดาว สู่การรับรอง  
ระดับ ๕ ดาว 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับจังหวัด  (ครู ข) และระดับอ าเภอ  

4. จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2563 และหลักเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐาน รพ.สต ติดดาว 

5.แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 
จังหวัด 1 ทีม/จังหวัด/ระดับอ าเภอ 1 ทีม/อ าเภอ 

6. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับการพัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับ
อ าเภอ/ระดับจังหวัด 

7. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล   
8. คณะกรรมการประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผลและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในภาพของจังหวัด   
9. สสจ. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการประเมินตนเองของ รพ.สต. ใน

โปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu เพ่ือวางแผนการพัฒนา 
10. สสจ. ตรวจสอบข้อมูล  ส่งผลการประเมินมายังส านักสนับสนุนระบบ 

สุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ผ่านโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง  ร้อยละ 100 และ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง  

2. คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ จัดท าแผนการพัฒนา รพ.สต    
ติดดาว ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต ติดดาว แผนการออกนิเทศติดตาม
ประเมินผลและรับรองผล   

3. สสอ/รพช/ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ. 
ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการประเมินตนเองของ  รพ.สต. ในโปรแกรม 
http://gishealth.moph.go.th/pcu เพ่ือวางแผนการพัฒนา 
 

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
4. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับการพัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับ

อ าเภอ/ระดับจังหวัด ตามแผนการพัฒนา รพ.สต ติดดาว ตามเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 

5. คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ ออกติดตามประเมินและรับรองผล   
6. รายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนา รพ.สต ติดดาว 
7. ประสานงาน เตรียมความพร้อมเพ่ือ รับการประเมินรับรอง รพ.สต  

ติดดาว จากทีมคณะกรรมการประเมิน จาก ระดับจังหวัด 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1.รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากร
สุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

2. จัดท าข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย พัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต ติดดาว  
๓. เข้าร่วมการประชุมกับทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอในการพัฒนางาน ตาม

เกณฑ์ประเมิน ๕ หมวด 
๔. พัฒนาระบบบริการ ระบบบริหาร และพัฒนาส่วนขาด ที่ได้จากการ 

ประเมินตนเอง ร่วมกับทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ 
๕. รายงานผลการพัฒนา ๕ หมวด ในประเด็นที่ได้รับการพัฒนา ตาม

เกณฑ์ 
การประเมินและแจ้งความจ านงเพ่ือขอรับการตรวจประเมินรับรอง 

๖. รับการตรวจประเมินรับรอง จากคณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ/ 
ระดับจังหวัด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 35 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 116. จ านวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
2. ค านิยาม 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงาน
ส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข ตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
 คุณภาพขององค์กรแห่งความสุข มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ขั้น 1 ขั้น 2 และขั้น 3 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 
  หมวดที่ 1 การน าองค์กรแห่งความสุข 
  หมวดที่ 2 กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
  หมวดที่ 3 การจัดการความรู้ในองค์กร 
  หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากร 
  หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
  3.1 มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

1. สสจ./รพท. จ านวน ๑ แห่ง  
2. รพช./สสอ. จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 10) 

 3.2 เกณฑ์การประเมิน 
1. หน่วยงานจัดส่งผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข 

พิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization Board) ระดับ           

เขตสุขภาพ/กรม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมเอกสาร
หลักฐาน มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com 

***เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (อยู่ระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ด าเนินการจัดท า จะแจ้งเวียนอีกครั้งภายใน มกราคม 2563) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3.3 เกณฑ์เป้าหมายรายปีงบประมาณ  
ปี 2563 
 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 

พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง 
(MOPH Happy 

Coaching 
Team) 

 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน ๑ แห่ง  
2. โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน ๑ แห่ง  
3. รพช./สสอ. จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 10) 

 
ปี 2564 
 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   
มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
1. สสจ./รพท. จ านวน ๑ แหง่  
2. รพช./สสอ. จ านวน 2 แห่ง (ร้อยละ 15) 

 
ปี 2565 
 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   
มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
1. สสจ./รพท. จ านวน ๑ แหง่  
2. รพช./สสอ. จ านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 20) 

 
4. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
และ สุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ความสุข ในการท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
 
5. แหล่งข้อมูล 

 5.1 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 5.2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านหน้าเว็บกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมนู People Excellence  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6.รายการข้อมูล 
  จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

  A  =  จ านวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่ง
ความสุข 

  B  =  จ านวน รพช./สสอ.ทั้งหมดในจังหวัด 
 สูตรค านวณตัวชี้วัด: (A/B) x 100  
  
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:        นางสาววิภาดา คงทรง      โทร 085-8879596 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 41 : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 117. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer)        
ไปใช ้
 
2.ค านิยาม 

 หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่าน
ระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผล
การวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของ
คนท างานไปใช้ 

 ระดับท่ี 2 มีการส ารวจข้อมูล 
 ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
 ระดับท่ี 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 ระดับท่ี 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
  3.1. เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

  
  3.2. เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2563 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ

คนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2564  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ

คนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 

 
4. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work life Index) มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรการบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น      
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 
5. แหล่งข้อมูล 

 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 
6.รายการข้อมูล 
  6.1. ผลการประเมิน Happinometer&HPI แต่ละหน่วยงานในสังกัด 
  6.2. จ านวนหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:        นางสาววิภาดา คงทรง โทร 085-8879596 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการ 42 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
 
1. ตัวชี้วัด 118. ร้อยละของอ าเภอ ที่มีข้อมูลการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 40 
 
2. ค านิยาม  

1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) 
ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การ
เขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา 
ฯลฯ  

ข้อมูลสาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และ
การระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง 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 และ

คุณภาพการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย  
2.1 คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
2.2 คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพตาม

เอกสารการประเมินคุณภาพข้อมูลฯ  
3. หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง สถานบริการด้านสาธารณสุขตั้งแต่ระดับ รพ.สต. ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล  
4. สารสนเทศสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน ในรูปแบบ ชุดข้อมูลมาตรฐาน 
5. ชุดข้อมูลมาตรฐาน คือ ชุดข้อมูลที่ประมวลผลและส่งออกมาจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้าน

สาธารณสุขของหน่วยงาน โดยต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตาม โครงสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ แฟ้ม
มาตรฐาน ตามประกาศโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.3  
http://thcc.or.th 

6. คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า 
Health Data Center หรือ HDC เป็นระบบที่หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้อง
ด าเนินการในทุกจังหวัด มีกระบวนการท างานดังนี้ 

http://thcc.or.th/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6.1 น าเข้าข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน  
6.2 จัดท าสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดในระดับต่าง 
6.3 จัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ไปยังส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

รายการข้อมูล ปีงบประมาณ 63 
ร้อยละของอ าเภอ ที่มีข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 25  ไม่น้อยกว่า 80 % 

 

4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนการ
ส่งข้อมูลต่อไปในระดับประเทศ 
 

5.  รายการข้อมูล 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอ ที่มีข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 25 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอ 
สูตรค านวณ  1. ร้อยละของอ าเภอ ที่มีข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 25 : 

(A/B) x 100 
 

6. แหล่งข้อมูล  
 

รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล 
จัดท าโครงสร้างและก าหนดบทบาทหน้าที่ในระดับ 
คปสอ.รพ. สสอ. รพ.สต. ในการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับอ าเภอ 
(District Health Data Center : DHDC ) 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
และคุณภาพการบันทึกข้อมูล  

- คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – 
HDC)  http://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/ 

คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill Defined)) - ฐานข้อมูลการตาย กระทรวงมหาดไทย 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นายเดชาชิต แก้วม่วง     ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร. 064 8282939 E-Mail : thait-rex@hotmail.com 

 
 
 
 

http://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 42 : โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 119. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 
2. ค านิยาม  

คุณภาพข้อมูล  หมายถงึ คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
และสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ (Health Information Exchange 
HIE) ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลสุขภาพรูปแบบอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลสุขภาพที่
เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์  
        การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data Center 
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ประเมินจากข้อมูลบุคคล (Person) ซึ่งเป็นข้อมูล
ประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 
2. ข้อมูลเพศ (sex) 
3. ข้อมูลสัญชาติ (nation) 
4. ข้อมูลวันเกิด (birth) 
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย (discharge) 

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
1. ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 

- ไม่เป็นค่าว่าง หรือ ตรงตามหลัก mod11 กรณีสัญชาติไทย 
2. ข้อมูลเพศ  (sex) 

- ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
3. ข้อมูลสัญชาติ (nation) 

  - ตรงตามรหัสมาตรฐาน หากสัญชาติไทย ต้องไม่มี labor และหากเป็นต่างด้าว ต้องมีข้อมูล
ใน labor ด้วย 

4. ข้อมูลวันเกิด (birth) 
- เมื่อค านวณอายุของผู้มารับบริการเทียบจากวันที่รับบริการแล้ว ต้องไม่มีค่าติดลบ และ      

ไม่เกิน 120 ปี 
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย (discharge) 

- ตรงตามรหัสมาตรฐาน  
- กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จ าหน่าย เมื่อตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH ต้องไม่มีข้อมูลของบุคคล 

นั้น 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

ระยะเวลาในการประเมินผล : ประเมินทุกวันที่ 1 ของเดือน ในไตรมาสที่เป็นรอบการประเมินนั้นๆ  
(1 ธันวาคม, 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน) 

หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง สถานบริการด้านสาธารณสุขตั้งแต่ระดับ รพ.สต. ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล  

สารสนเทศสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน ในรูปแบบ ชุดข้อมูลมาตรฐาน 
ชุดข้อมูลมาตรฐาน คือ ชุดข้อมูลที่ประมวลผลและส่งออกมาจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้าน

สาธารณสุขของหน่วยงาน โดยต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตาม โครงสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ แฟ้ม
มาตรฐาน ตามประกาศโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.3  
http://thcc.or.th 

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (เอ๊ะ!) หมายถึง โปรแกรม  Web Application ใช้
ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ซึ่งติดตั้งไว้ตาม Url : 
http://203.157.185.18/eh/    

คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC) หมายถึง โปรแกรมท่ีพัฒนาโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า 
Health Data Center หรือ HDC เป็นระบบที่หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้อง
ด าเนินการในทุกจังหวัด มีกระบวนการท างานดังนี้ 

6.4 น าเข้าข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน  
6.5 จัดท าสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดในระดับต่าง 
6.6 จัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ไปยังส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
4. วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของข้อมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับ ครอบคลุมหน่วย
บริการสุขภาพสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและพิจารณาขยายผลการด าเนินงานใน
โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในปีต่อไป 

2. เพ่ือจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานบริการสุขภาพที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพภายใต้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพรูปแบบอื่นๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลบริการสุขภาพ จากหน่วยบริการสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล ผ่านระบบ

คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

2. การสุ่มส ารวจข้อมูลหน่วยบริการ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัด
มหาสารคาม (CIO)  

 
5. แหล่งข้อมูล 

1. หน่วยบริการสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง 
2. Health data Center : HDC จังหวัดมหาสารคาม 
3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 
6. รายการข้อมูล 
 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวน หน่วยงานสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุข (ยกเว้น สสอ.) 
สูตรค านวณ  1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล : (A/B) x 100 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเดชาชิต แก้วม่วง     

ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร. 064 8282939 
E-Mail : thait-rex@hotmail.com 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 12 :  
การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการ 42 : โครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
(NHIS) 
ตัวช้ีวัด 119. ร้อยละของ
จังหวัดและหน่วยบริการที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
3. ประชุม VDO Conference ติดตามคุณภาพข้อมูลโดยคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) 
4. สรุปข้อสั่งการ CIO เข้า กวป.ทุกเดือน 
5. สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ประจ าปี 2563 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอ าเภอ (CIO) 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพข้อมูลให้กับหน่วย 

บริการ 
3. พัฒนาข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการ CIO ระดับอ าเภอ 
4. ด าเนินการตามข้อสั่งการ CIO จังหวัดมหาสารคาม 
5. สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ 

อ าเภอ (CIO) ประจ าปี 2563 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามค าแนะน าของคณะกรรมการ CIO  
ระดับอ าเภอ 

2. สรุปผลการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 
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และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 42 : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 120 ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีความ
ถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อผู้รับผิดชอบงาน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 42 : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 121. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
 
2. ค านิยาม  
          ผลส าเร็จในการตรวจคุณภาพเวชระเบียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การตรวจสอบเวช
ระเบียนของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รวบรวมเวชระเบียนเพ่ือส่งตรวจระดับเขต รายงานผลการตรวจ และสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 เวชระเบียน หมายถึง เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภทที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราว
ประวัติของผู้ป่วย  ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ท าการ
รักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล    
ค่ารักษาพยาบาล ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ เอกสารอ่ืนๆที่ใช้
ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพ่ือการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และประชาชนเข้าถึงด้วยความม่ันใจ โดยผลักดันให้เครือข่ายหน่วยบริการจัดบริการที่มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์เป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการด้าน
การแพทย์ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยบริการทุกแห่งต้องมีการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงระบบ
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

การบันทึกเวชระเบียน ถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพนั้น สามารถน ามาใช้
เป็นหลักฐาน ทางการแพทย์และสื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทีมสุขภาพน ามาใช้ในการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วย ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการทบทวนทั้งในด้านกระบวนการดูแลรักษาและผลลัพธ์เพื่อเป็น
หลักประกันคุณภาพ การดูแลรักษาว่ามีมาตรฐาน ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน    
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบควบคุมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย
ผ่านมุมมองของผู้ตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่ดี
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและ มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยบริการ ได้อย่างเหมาะสม 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน รพ./จัดอบรมบุคลากรใหม่, เก่า 
๒ รวบรวมเวชระเบียนที่ได้รับการสุ่มตรวจเพื่อไปตรวจที่เขต/ตรวจเวชระเบียนทุกเดือน/น าเสนอ

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
๓ ผลการตรวจเวชระเบียนของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ร้อยละ 85  (ผลตรวจระดับเขต) 
4 รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (๕ คะแนน) 
5 สรุปผลการด าเนินงานเดือนสิงหาคม 2๕๖๓  (๕ คะแนน) 

 

 
4. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

๒. เพ่ือการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการซักประวัติ ในการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 
๓. เพ่ือน ามาใช้ในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาท่ีถูกต้อง 
๔. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและความช านาญในการบันทึกข้อมูลของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
5. แหล่งข้อมูล  
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการออดิทเขต และ
เอกสารจากหน่วยบริการ 
 
6. รายการข้อมูล  

1. ประเมินด้านโครงสร้างการด าเนินงาน 
2. ประเมินด้านกระบวนการ ปฏิบัติงาน 
3. ประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินด้านผลลัพธ์จากปฏิบัติงาน 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
     นางโศภิตา จิตรวิกรานต์  โทร.  08-45174358 
  นางอัมพร  นาคสมบูรณ์  โทร.  08-96184450 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕62 ๒๕6๓ ๒๕6๔ 

คุณภาพเวชระเบียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85
กระบวนการ ข้อ 1-5 

ร้อยละ 85.20   
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 12 : การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 
โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ (NHIS)  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนางานเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. จัดเวที KM ภายใน/นอกจังหวัด 
3.ตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด 
4. อบรมพัฒนาศักยภาพฯนิเทศ/ประเมินผล 
5.วิเคราะห์/เสนอข้อมูลในที่ประชุม กวป.และผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดเวทีสรุปผลงาน 
7.ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานเวชระเบียนที่ก าหนดบทบาทภารกิจชัดเจน   
๒. จัดให้มีคู่มือมาตรฐานงาน เวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ประกอบการด าเนินงานในทุกแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน 
(ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก,เวชสถิติ) 

๓. จัดท าแผนงานหรือโครงการตรวจสอบเวชระเบียนที่ชัดเจน 
  - จัดอบรมบุคลากรใหม่ทุกคน 
  - จัดกิจกรรมตรวจสอบเวชระเบียน ภายใน โรงพยาบาล และรายงาน

ผลการสรุป ชัดเจน 
  -อบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่บุคลากรเดิม 
  -มีรายงานการประชุมวิเคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ี

เกี่ยวข้อง 
  -มีการส่งข้อมูลเข้าระบบ e-claim ได้ทันตามรอบ 
  -ร่วมตรวจสอบเวชระเบียนกับคณะกรรมการทุกระดับ 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
- 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 43 : โครงการพฒันาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
 
1. ตัวชี้วัดที่  122. ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ   
ได้ (Health Information Exchange(HIE)) 
 ตัวช้ีวัดที่ 123. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record) 
 
2. ค านิยาม :  
 1. Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการจัดการระบบสุขภาพ 
 2. ข้อมูลในการแลกเปลี่ยน หมายถึง ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ที่มี 
ในคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วน
บุคคล (Personal Health Records (PHRs)) ก าหนด เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการได้รับวัคซีน ข้อมูลการ
ฝากครรภ์ เป็นต้น 
 3. เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของ
ตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ต้อง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 
 4. ข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ชุดข้อมูลตามโครงสร้างแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม ของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น ข้อมูลกลุ่มโรค NCD โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
(Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และ โรคอ้วน
ลงพุง (Obesity) เป็นต้น 
 5. Personal Health Record: PHRs หมายถึง ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคล เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบสุขภาพระดับจังหวัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุขภาวะของโรคท่ีเกิดกับประชากรในพ้ืนที่ ช่วยบริหารและจัดการ
สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart 
Devices 
 6. Health For You (H4U) หมายถึง Mobile Application การให้บริการสมุดสุขภาพ
ประชาชน เป็นการคืนข้อมูลการรักษาพยาบาล และความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

รายการข้อมูล ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
ได้ (Health Information Exchange 
(HIE)) 

ไม่น้อยกว่า 60 
 

ไม่น้อยกว่า 60 
 

ไม่น้อยกว่า 60 
 
 

จ านวนประชาชนลงทะเบียนใช้งาน 
โปรแกรม H4U  

มากกว่าร้อยละ 5 มากกว่าร้อยละ 5 มากกว่าร้อยละ 5 

 
4. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้โรงพยาบาลพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อตอสนอง  E-Health 4.0  
 2. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลสุขภาพของ
ตนเอง 
 3. เพ่ือให้แพทย์ใช้ข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วยชุดเดียวกัน ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค สั่ง
การในการบ าบัดรักษาโรคได้อย่างต่อเนื่อง 
 
5. รายการข้อมูล 
 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด (ก าหนดเป้าหมายแต่ละปี) 
สูตรค านวณ  (A/B) x 100 
 
6. รายการข้อมูล /แหล่งข้อมูล 
  

รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รายงานในระบบ HDC Service หรือ HDC on Cloud หรือฐานข้อมูลกลาง 

สธ. 
2. http://nrefer.moph.go.th 
3. ระยะ 20 ปี : ส ารวจจากหน่วยบริการ 
4. การให้บริการข้อมูล PHRs ด้วยโปรมแกรม H4U  

แหล่งข้อมูล 1. คลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ สธ. หรือฐานข้อมูลกลาง สธ. ที่เก่ียวข้อง 
2. ระยะ 20 ปี : คลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพกลางของประเทศ 

วิธีการประเมินผล  1. ตรวจสอบข้อมูลจาก LogFile การเข้าใช้งาน Data Exchange 
2. ค านวณจากรายงานในhttp://nrefer.moph.go.th 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดท าโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

http://nrefer.moph.go.th/
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล 
2. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานด้านสาธารณสุข 
3. การจัดการระบบข้อมูล Refer ผ่านระบบ nRefer ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 นายเดชาชิต แก้วม่วง     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
 โทร. 064 8282939   E-Mail : thait-rex@hotmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการที่ 44 : โครงการ Smart Hospital 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 124. ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital รพ. มีระบบนัดและคิวออนไลน์ 
 
2. ค านิยาม  

1. Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และ 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
1) Smart Place/Infrastructure 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน GREEN&CLEAN 
Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดูมีความทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

2) Smart Tools  
  โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา 
เพ่ิมความปลอดภัย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ 
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3) Smart Services  
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่
ออกโดยราชการจากผู้รับบริการ  การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 
Electronic Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  การลดระยะเวลารอคอยรับ
บริการ การมบีริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือ
แตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

4) Smart Outcome 
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยน าระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของโรงพยาบาล (Core Business 
Process) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดุลด้านทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรในระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม  

5) Smart Hospital 
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถ

เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้  มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Proactive 
Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพดีในทุกมิติ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมินผล 

 
 

** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธภิาพ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1) Smart Place 
 1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
 2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ 

และหน้าห้องตรวจ  
 2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น 

คิวพบแพทย์ 
 2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้า

สู่ HIS อัตโนมัติ 
3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
 3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ จาก

ผู้รับบริการ 
 3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 

Electronic Medical Records)  
 3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)  
 3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD  

3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรง
เวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
 
 

 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 

 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
1) หน่วยบริการมีผลการด าเนินงานSmart 
Place Smart Tools และ Smart Services 

ร้อยละ 
100 

- - - 

2) หน่วยบริการมีผลการด าเนินงานในระดับ 
Smart Outcome 

- ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 

 

Smart Place  
ผ่าน 1 ข้อ 

Smart Tools 
ผ่าน 2 ข้อ ใน 
3 ข้อ 

Smart 
Service  
ผ่าน 4 ข้อ ใน 
5 ข้อ 

• รพ. ระดับ S  80% 
• รพ. ระดับ F1, F2, F3  50% 
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4. วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
2. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา

กระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 
3. บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพได้

อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับการพัฒนา

เป็น Smart Hospital 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
  โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง 
 
6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายเดชาชิต แก้วม่วง     

ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร. 064 8282939 
E-Mail : thait-rex@hotmail.com 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 12 : การ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ  
โครงการ 44 : โครงการ 
Smart Hospital 
ตัวช้ีวัด 124. ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่เป็น Smart 
Hospital รพ. มีระบบนัด
และคิวออนไลน์ 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา Digital Transformation ของส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน Smart Hospital 2563 
3. ประชุม VDO Conference ติดตามผลการด าเนินร่วมกับโดย 

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (CIO) 

4. สรุปผลการด าเนินงาน เข้า กวป.ทุกเดือน 
5. สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนา Digital  
Transformation ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) 
ประจ าปี 2563 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบ ตาม Smart Hospital 
2. ประชุมชี้แจงเกี่ยวข้องในการพัฒนา โรงพยาบาลสู่ Smart Hospital 
3. สรุปผลคณะท างาน เพื่อพัฒนาระบบ ตาม Smart Hospital ประจ าปี  
2563 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
ไม่ต้องด าเนินการ 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 44 : โครงการ Smart Hospital  
 
1.ตัวชี้วัดที่ 125. จ านวนโรงพยาบาลที่มีระบบรับยาที่ร้านยา 
 
2.ค านิยาม  
 โรงพยาบาลที่มีระบบรับยาที่โรงพยาบาล หมายถึง การจัดบริการของโรงพยาบาล ที่มี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรอรับยานาน ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับค าแนะน า
การใช้ยาโดยเภสัชกรอย่างละเอียดเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สามารถไปรับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ ได้นั้น 
ต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง เริ่มต้นในกลุ่มผู้ป่วย 4 โรค ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคจิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล 
โดยผู้ป่วยจะต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีความสะดวกในการรับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านหรือที่ผู้ป่วย
สะดวกรับบริการโดยที่โรงพยาบาล และร้านยาจะต้องมีการเชื่อมข้อมูลเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการดูแล
ผู้ป่วย รวมถึงระบบการติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีได้ส่งผู้ป่วยออกไปรับยาที่ร้านยา (Medication Error/ 
ADR ที่เกิดขึ้นจากยา)  
 ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการคือร้านยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สปสช ก าหนด คือ ต้องเป็นร้าน 
ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย1)  และผ่านมาตรฐาน GPP(Good pharmacy practice) 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย    
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
จ านวนโรงพยาบาลที่มีระบบรับยาที่ร้านยา 1 แห่ง/เขต 1 แห่ง/เขต 
เป้าหมายการด าเนินงานของจังหวัด   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
(1)จ านวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ≥ 10ร้าน/รพ ≥ 10ร้าน/รพ 
(2) จ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมายซึ่งผ่านเกณฑ์ 
สมัครใจเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา  

≥ ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรค
เป้าหมายทั้งหมด* 

≥ ร้อยละ 40 ของจ านวน
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมาย

ทั้งหมด* 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ร้านยา  
(พอใจระดับดีมากข้ึนไป) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

*เป้าหมายของจังหวัดอ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงและสามารถปรับแก้ไขตามข้อมูลจริงของจังหวัด 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรอรับยานาน ลดภาระการเดินทาง โดยการจัดบริการรับยา
ที่ร้านยาที่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท างานของผู้ป่วย 

 4.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าการใช้ยาโดยเภสัชกรอย่างละเอียดเพ่ิมมากขึ้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย  
 
5. แหล่งข้อมูล 
 5.1 รายงานที่ทางโรงพยาบาลได้น าเสนอต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 5.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพร้านยา 
 5.3 ข้อมูลจ านวนจ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์สามารถรับยาที่ร้านยาได้ 
 5.4 ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่สมัครใจและไปรับยาที่ร้านยา 

 5.5 ข้อมูลรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานมาจากร้านยา 
 5.6 ข้อมูลระบบติดตามการเกิดMedication Error 
 5.7 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 
 5.8 ข้อมูลระยะเวลารอคอยในการรับยา ณ จุดจ่ายยาผู้ป่วยนอก ก่อน-หลัง เริ่มโครงการ 
 5.9 รายงานและเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 
6. รายการข้อมูล 

 6.1 จ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการ 
 6.2 จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้าเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
     ร้อยละจ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมายซึ่งผ่านเกณฑ์  
   สมัครใจเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา = (A/B) x 100 
   A = จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์รับยาที่ร้านยาและสมัครใจรับยา 
   B = จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 6.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ = (C/D) x 100 
   C = จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยามีความพึงพอใจระดับดีมากขึ้นไป 
   D = จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจความพึงพอใจทั้งหมด 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล:        นางสาววรรษมน สัจจพงษ์     โทร. 085-5977792 
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แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 
แผนงาน/โครงการ/

ตัวช้ีวัด 
แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที ่12 :  
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 
โครงการที่ 44 :  
โครงการ Smart 
Hospital  
ตัวช้ีวัดที ่125.  
ชื่อ จ านวน
โรงพยาบาลที่มีระบบ
รับยาที่ร้านยา 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายลดแออัดโดยร้าน

ขายยา (ขย1) 
2. สื่อสารนโยบาย ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินมาตรฐานร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ 
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตาม ผลการด าเนินงานแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้ผลงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเรียนผู้บริหารรับทราบ 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล 
2. ก าหนดกลุ่มโรคเป้าหมาย และเกณฑ์ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
4. ก าหนดระบบการส่งต่อผู้ป่วย และระบบงานคุณภาพบริการของร้านยา

ที่จะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล 
5. ติดตามผลคุณภาพบริการของร้านยา เพ่ือความปลอดภัยด้านยาและ

ความพึงพอใจของผู้ป่วย อย่างน้อย ได้แก่  
    5.1 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์

สุขภาพ(APR) 
    5.2 ระบบติดตามการเกิด Medication Error  
    5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
    5.4 มีการวัดระยะเวลารอคอยในการรับยา ณ จุดจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ก่อน-หลัง เริ่มโครงการ 
6. พัฒนาศักยภาพร้านขายยากรณีพบปัญหาหรือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ

ให้บริการ 
7. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานของโรงพยาบาล เพ่ือติดตาม ผลการ

ด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผลงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ตัววัด
ความส าเร็จ มีจ านวนร้านยา และผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้าเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนด) 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
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นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 45 : โครงการบริหารจัด การด้านการเงินการคลัง 
 
1. ตัวชี้วัดที ่126. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 4-7 ไม่เกิน 1 แห่ง) 
 
2. ค านิยาม  

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk 
Scoring) ดังนี้ 

 
ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตาม
สภาพสินทรัพย์ 

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์ 

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สินหมุนเวียน 
 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและ

ลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน 
 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด /หนี้สินหมุนเวียน 
2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความม่ันคงทางการเงิน 

 2.1 แสดงฐานะทาง
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)  NWC 
< 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน          
หัก หนี้สินหมุนเวียน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ -ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ 

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงิน 

 3.1 มิติ NWC หรือทุน
หมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน 
(กรณี NWC เป็นบวก & มี NI 
ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงสามารถดู
ได้ทั้ง 2 มิต ิ
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ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

  a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อความอยู่
รอดของหน่วยบริการ 

  b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน ไม่
เกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน หรือ 

  c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 3 
เดือน 

2  

 3.2 มิติ ผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพียงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC 
ติดลบ & มี NI เป็นบวก) 

  

 a) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก > 6 
เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่ขาด
เงินทุนหมุนเวียน  

 b) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก > 3 
เดือนไม่เกิน 6 เดือน 

1  

 c) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก < หรือ = 
3 เดือน 

0  

 3.3 กรณี NWC ติดบวก 
& มี NI เป็นบวก 

0  

 3.4 กรณี NWC ติดลบ & 
มี NI เป็นลบ 

2  

 
 การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มี
ความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 
 ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลการประเมินสถานะ
ทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่
เกิดข้ึนได้ 
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3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 4-7 
ไม่เกิน 1 แห่ง) 

1 แห่ง 1 แห่ง 

 
4. วัตถุประสงค์  
 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานของหน่วย
บริการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ความสามารถซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้มา การเก็บรักษา และการใช้ไป
ของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือสร้างโอกาสให้ทรัพยากรนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้หน่วยบริการมี
ปัญหาทางการเงินลดลงหรือไม่มีปัญหาทางการเงิน ประกอบด้วย 

1) ความสามารถในการด าเนินงานลงทะเบียนสิทธิ (UC coverage) เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
และบรรลุตามเกณฑ์ 

2) ความสามารถในการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนเพ่ือการเรียกเก็บชดเชย 
ค่าบริการทางการแพทย์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและบรรลุตามเกณฑ์ 
   3) ความสามารถในการเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน
ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ 

  4) ความสามารถในการบริหารจัดการให้ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยระดับบริการเดียวกัน  
ทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน 
   5) ความสามารถในการด าเนินงานในการบริหารการเงินการคลังอย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับ CUP และเครือข่ายบริการ 
   6) เพ่ือให้หน่วยบริการทุกระดับ มีระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการเรียกเก็บฯให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง แม่นย า ส่งผลให้หน่วย
บริการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
5. แหล่งข้อมูล  

การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ) ,ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโปรแกรมบริการจัดการลูกหนี้ (RCM) 
 
6. รายการข้อมูล  

ส่วนที่ ๑  ศูนย์จัดเก็บรายได้ 
ส่วนที่ 2  การบริหารการเงินการคลัง 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:    

นางโศภิตา จิตรวิกรานต์  โทร.  08-45174358 
 นางธัญณิชา โตหนองหว้า  โทร.  08-12614714 
 นายวิโรจน์ ละครพล  โทร.  09-3552-7337    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ส่วนที่ 2 การบริหารการเงินการคลัง) 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 13 : การบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 
โครงการ 45 : โครงการ
บริหารจัด การด้านการเงิน
การคลัง 
ตัวช้ีวัด 126. ร้อยละของ
หน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ระดับ 
4-7 ไม่เกิน 1 แห่ง) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้ง คกก.CFO ระดับจังหวัด 
2. การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)  
    2.1 มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยวงเงินตามท่ีเขตก าหนด      
    2.2 ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต ก าหนด  
    2.3 ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชยตามเวลาที่ก าหนด 
3. ก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
    3.1 ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการจัดท าแผนทางการ

เงินตามกระทรวงก าหนด                                             
    3.2 ตรวจสอบการจัดท าแผนทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วย

บริการในจังหวัด 
    3.3 ตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน     
4. จัดท าข้อตกลงการให้บริการด้านสาธารณสุข 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
6. จัดเวที KM ภายใน/นอกจังหวัด/จัดเวทีสรุปผลงาน และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
7. อบรมพัฒนาศักยภาพฯนิเทศ/ประเมินผล 
8. วิเคราะห์/เสนอข้อมูลต่อ กวป.และผู้เกี่ยวข้องไตรมาสละ 1 ครั้ง 
9.จัดระบบก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการแต่

ละอ าเภอ 
10. จัดท างานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านการเงินการคลัง 1 เรื่อง 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. แต่งตั้ง คกก.CFO ระดับอ าเภอ 
2. การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation) 
     2.1 มีคณะกรรมการการเงินการคลังระดับหน่วยบริการจัดสรรเงิน

ให้กับรพ.แม่ข่ายและลูกข่าย 
     2.2 คณะกรรมการฯ มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินใน          

รพ.แม่ข่ายและลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต ก าหนด          
     3.3 คณะกรรมการมีการจัดท าตัวเลขรายได้และรายจ่ายขั้นต่ าทั้ง        

แม่ข่ายและลูกข่าย 
3. ก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 

        3.1 จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/จังหวัด                                                  
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

        3.2 บรหิารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                
        3.3 ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
    5. คปสอ./คณะกรรมการ CFO มีการประชุม โดย มีการวิเคราะห์ปัญหา
ด้านการเงินการคลังและหาแนวทางแก้ไข อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้งและ
ส่งรายงานการประชุมให้สสจ.ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากการประชุม 
    6. จัดระบบก ากับติดตามการด าเนินงานของ รพ.สต. 
    7. จัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังอย่างน้อยอ าเภอละ 1 
เรื่อง 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์การเงินของ รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง 
2. แก้ไขปัญหาและประสานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ส่วนที่ 1 ด้านศูนย์จัดเก็บรายได้) 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงาน 13 : การบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 
โครงการ 45 : โครงการ
บริหารจัด การด้านการเงิน
การคลัง 
ตัวช้ีวัด 126. ร้อยละของ
หน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ระดับ 
4-7 ไม่เกิน 1 แห่ง) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. มีค าสั่งคณะท างานจัดเก็บรายได้ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกงาน  

ประจ าปี 2563 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
3. จัดประชุมชี้แจงและติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยทุกไตรมาส/    

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน (Audit ระบบเคลม) 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานระบบจัดเก็บรายได้จังหวัด 

มหาสารคาม ประจ าปี 2563 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. มีค าสั่งคณะท างานจัดเก็บรายได้ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกงาน  
ประจ าปี 2563 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนจัดเก็บรายได้ลดรายจ่าย ประจ าปี 
2563 

3. จัดประชุมชี้แจงและติดตามการด าเนินงานทุกเดือน 
4. ร้อยละ 95 ของการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฯครบถ้วน 

ทันเวลาทุกสิทธิ (ข้อมูลทุกเดือนแล้วคิดค่าเฉลี่ย)   
5. มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฯ เพ่ิมขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบข้อมูลจากในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  
    5.1 รายได้รวมจากการเรียกเก็บทุกสิทธิ (ไตรมาส 3 ปี62 เทียบ  

ปี 63) 
    5.2 รายได้รวมจาก Fee Schedule (ไตรมาส 3) 
    5.3 รายได้รวมจากผลงานคุณภาพตามเกณฑ์QOF (ผลงาน ปี 63 

เทียบผลงาน ปี 62) 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 

1. มีระบบจัดเก็บรายได้ในหน่วยบริการ 
2. รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฯ เพ่ิมข้ึน 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที ่45 : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 
1. ตัวช้ีวัดที ่127. คุณภาพบัญชีหน่วยบริการ (ร้อยละ 90 คุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ของผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดตามแบบประเมินระบบบัญชีทั้งหมด) 
  
2. ค านิยาม   
 การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัด จะต้องเป็นไปตามนโยบายการบันทึกบัญชีของกระทรวง
สาธารณสุขและการส่งงบทดลองทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ร้อยละของคุณภาพบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
ตามแบบประเมินระบบบัญชีทั้งหมด 

85 90 95 

 
4.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้หน่วยบริการในสังกัดจัดท าระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งงบ
ทดลองได้ทันตามก าหนดเวลา 
 
5.แหล่งข้อมูล 
 งบทดลองจากหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
6.รายการข้อมูล 
 ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการพร้อมเอกสารประกอบรวมทั้งทะเบียนคุมต่าง ๆ  ตามแบบ
ประเมินจ านวน 216 ข้อ 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:  นางวนิดา  จันทเดช      

 ผู้จัดเก็บข้อมูล:        นางประคอง  โสมาบุตร    
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 
แผนงานที่ 13 :    
การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 45 :  
โครงการบริหารจัดการ   
ด้านการเงินการคลัง 
ตัวช้ีวัดที ่127.  
ร้อยละ 90 ของคุณภาพ
บัญชีหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. สสจ.  แจ้งรายการตรวจสอบระหว่างกัน ให้กับ รพท และ รพช  

ตรวจสอบเพื่อบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน.  
2. สสจ.ออกตรวจสอบงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน   

รวมทั้งทะเบียนคุมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
3. เมื่อตรวจพบรายการผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน  แจ้งให้หน่วยรับตรวจ

แก้ไขให้ถูกต้อง 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 

1. บันทึกบัญชีประจ าเดือนตามรายการที่เกิดข้ึน 
2. รพช. แต่ละแห่ง แจ้งรายการระหว่างกัน 
3. จัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามหลักฐาน 
4. จัดท าทะเบียนคุมงบการเงินต่างๆ  ให้ตรงกับงบการเงิน 
5. ตรวจสอบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. จัดส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินให้ รพช.เพ่ือน าไปบันทึกบัญชี 
2. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน, สมุดเงินสด, ทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าเอกสารการรับเงิน การ-เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ

ก าหนด 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 46 : โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 50) 

2. ค านิยาม  
  งานวิจัยด้านสุขภาพ หมายถึง งานวิชาการทางสุขภาพที่ด าเนินการและเขียนผลงานตามเกณฑ์
ทางวิชาการ ในจ านวน 4 ประเภท คือ (1) งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้ง 
เพ่ือตอบค าถามหรือปัญหาสงสัยที่ผู้วิจัยต้องการค าตอบหรืออยากรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Methodology) เป็นที่ยอมรับ เป็นสากล เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และอธิบายขั้นตอนการท าได้ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานวิจัยประเภทที่พัฒนามาจากงานประจ า (Routine to 
research –R2R) โดย R2R ให้ยึดกรอบและเกณฑ์ของงานวิจัย R2R ที่ส านักวิชาการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด (2) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยัง
ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อ
น านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม (3) การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement Process : CQI) หมายถึง การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (4) การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการ
ท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ระดับสูงสุด ดังนั้น Best Practice จึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธีการท างานที่ดีแต่เป็นการท างานที่ดีกว่าหรือดี
ที่สุดซึ่งมีท้ังการท างานในเชิงระบบบริหารและเทคนิควิธีการต่างๆท าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การ
สาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) 
บทความพิเศษ (special article) บทความฟ้ืนวิชา (refresher course) รายงานเบื้องต้น (preliminary 
report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ 
(miscellany) และนวัตกรรม (innovation)  
 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์ความรู้
ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย 
สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน หรือมีการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความ
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ 
คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) 
อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มี 4 ประเภท ดังนี้ (1)            
เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจเพ่ือเจรจาธุรกิจ มีการซื้อ
ขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย        
(2) เชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ (3) เชิงนโยบาย หมายถึง จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ       
ที่น าไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการ
น าไปใช้ และ (4) เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยใน
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
1. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขมีการจัดท าผลงานวิจัย/ R2R นวัตกรรมด้านสุขภาพ และส่งผลงาน
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับต่างๆ  และให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

 
5. แหล่งข้อมูล  
  1. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  2. ฐานข้อมูลงานวิจัยของ CUP 
 
6. รายการข้อมูล  
 

รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล (หลักฐาน) 
1. ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือก าหนดผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน
อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 

- ค าสั่งแต่งตั้ง/บันทึกข้อความ
มอบหมายงาน 

2. ข้อมูลนโยบาย/แนวทาง การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้
ด้านสุขภาพของหน่วยงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 

- แผนงาน 
- สัมภาษณ์ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านสาธารณสุข   - ฐานข้อมูลที่ CUP จัดท าขึ้น  
(เอกสาร หรือ ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล (หลักฐาน) 
4. ข้อมูลการส่งผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าคัดเลือกเพ่ือ
น าเสนอหรือประกวดในระดับจังหวัด/ระดับเขต/R2R ระดับประเทศ/
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข หรือการประชุมวิชาการที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 

- ฐานข้อมูลของหน่วยงานจัด
ประกวด/จัดการประชุมวิชาการ 
- หลักฐานการส่งผลงาน 

5. ข้อมูลการน าเสนอผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัด/ระดับ
เขต/R2R ระดับประเทศ/วิชาการกระทรวงสาธารณสุข หรือการประชุม
วิชาการท่ีหน่วยงานอื่นจัดขึ้นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 

- ส าเนาใบประกาศ/เกียรติบัตร 
ผู้น าเสนอ/หนังสือแจ้งจาก
หน่วยงาน  ผู้จัด 

6. ข้อมูลหน่วยงาน/บุคลากรในหน่วยงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์/
ได้รับตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทุกระดับ (รวมถึง Full Paper ใน 
Conference Proceeding)  

- ใบตอบรับการตีพิมพ์ 
- ส าเนาการตีพิมพ์ 

7. ข้อมูลการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ 

- หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์
ใน 4 ประเภท 
- ภาพกิจกรรม/เอกสารสรุป 
- สัมภาษณ์ 

 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 43 : โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 129. ร้อยละงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณทั้งหมด 
 
2. ค านิยาม  
 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัย จึงได้ก าหนดนโยบาย (ข้อ 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมให้สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่ เป้าหมายให้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อ
เอกชน 30: 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข 
จึงสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมดต่อปี และสนับสนุนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป โดยตัวชี้วัดนี้ เป็นการรวบรวม
งบประมาณท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับทั้งหมดในปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยในปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น งบประมาณที่เก่ียวกับการวิจัย หมายถึง งบประมาณท่ี
หน่วยงานสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน การวิจัยตามโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย หรือ
น าเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ให้
แสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน) 
 การวิจัย หมายถึง การวิจัยด้านสุขภาพ การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพในการป้องกัน รักษาโรค รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ ดีสามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างปกติสุขงบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับทั้งหมดในปี 
พ.ศ.2562 ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณอ่ืน 
  (1) งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่ หน่วยงานได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 
  (2) งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบ
ว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี เช่น รายได้ของ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าเช่า เป็นต้น 
  (3) งบประมาณอ่ืน หมายถึง งบประมาณอ่ืนๆ ที่ไม่จัดอยู่เป็นงบประมาณแผ่นดิน (ตามข้อ 
1) และงบประมาณเงินรายได้ (ตามข้อ 2) เช่น เงินกองทุน เงินของแหล่งทุนที่ขอสนับสนุนงานวิจัย เช่น 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นต้น 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

 หน่วยงานในสังกัด หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุก
อ าเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 ร้อยละของงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมดต่อ
ปี หมายถึง หน่วยงานในสังกัดมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 
2563  

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัย
และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 
ของงบประมาณท้ังหมด 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 

 
4. วัตถุประสงค์  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และ
ภารกิจของหน่วยงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย และ
หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
5. แหล่งข้อมูล  
  1. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  2. ฐานข้อมูลงบประมาณการวิจัยของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทุกอ าเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 
6. รายการข้อมูล  
 รายการข้อมูล 1 งบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตามโครงการวิจัย
ทั้งหมด 
 รายการข้อมูล 2 งบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 43 : โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที่ 130. จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการ   
ด้านสุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง) 
 
2. ค านิยาม  

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้
จากการศึกษาวิจัย สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการ
ด้านสาธารณสุขได้ 

2. เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การน าเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการศึกษา วิจัย 
ประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้ได้จริง 

4. การพัฒนาต่อยอด หมายถึง การน านวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่เคยมีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นข้ึนที่ส าเร็จแล้ว น ามาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม
จากเดิม 

5. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเดิมด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีการ
ทดสอบและผ่านการรับรองตามกระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าว
อาจไม่จ ากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อ่ืน ๆ มาก่อน แต่เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งท าให้หรือจะท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขได้ จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ชดุทดสอบ ชุด
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

2) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นการน าเสนอบริการใหม่ที่เกิดจากการสร้างขึ้น
ใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งเดิม เช่น Test Service การทดสอบความช านาญ OECD GLP ขอการรับรองตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและสากล ระบบบริการ Online บริการตรวจสอบเครื่องมือ เป็นต้น 

3) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิต
สินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างาน
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

โดยรวมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น กระบวนการออกแบบและพัฒนา กระบวนการ
จัดการนวัตกรรม เป็นต้น 

4) นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็นการใช้ความทางด้านการบริหาร
จัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Model Development การใช้ระบบ QR Code การพัฒนาระบบพ่ี
เลี้ยง เป็นต้น 

6. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่าง
เป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ือให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึง
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหาร ยา เครื่องมือ
แพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการตรวจโรค การรักษา
โรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) 

7. การผลิต หมายถึง การน าเอาปัจจัยการผลิตมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้
เทคโนโลยีระดับหนึ่งผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

8. การน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานที่
แสดงว่าได้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ มีดังนี้ 

1) การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คือ การน าผลงานไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาในทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เช่น การน าไปประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจชันสูตร การใช้อ้างอิงทางวิชาการ การใช้
ประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัยทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เป็นต้น 

2) การใช้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น าไปสู่การ
จัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย การสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหยเครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข  
ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เป็นต้น 

3) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กระบวนการน าไปสู่มาตรการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

9. ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่
เกิดความซ้ าซ้อน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ 
เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนา
ต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง) 

CUP ละ 5 เรื่อง CUP ละ 5 เรื่อง CUP ละ 5 เรื่อง 

 
4. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม
และองค์ความรู้ขององค์การ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
  1. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  2. ฐานข้อมูลนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง และ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
 
6. รายการข้อมูล  
  ข้อมูลจ านวน/รายละเอียดของนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการด้านสุขภาพของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ โรงพยาบาล
ทุกแห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks  
แผนงานที่ 14 : การ
พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 46 : โครงการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 128. ร้อยละ
ผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 40) 
ตัวช้ีวัดที่ 129. ร้อยละ
ของงบประมาณด้านการ
วิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 
ตัวช้ีวัดที่ 130. จ านวน
นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ 
เทคโนโลยีสุขภาพหรือ
พัฒนาต่อยอดการให้บริการ
ด้านสุขภาพ  
(CUP ละ 5 เรื่อง) 
 

แนวทางด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานของจังหวัด และก าหนดเป็น

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP ในการพัฒนางาน
ประจ าให้เป็นผลงานเชิงวิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านส่งเสริม
ป้องกันโรค แก้ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2562 

3. มี PM ด้านการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและผู้ประสานงานหลักใน
ระดับอ าเภอ 

4. พัฒนากลไกการท างานร่วมกันของเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย/ผู้วิจัย
ครอบคลุมระดับ รพ.สต./อ าเภอ/จังหวัด 

5. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทุกประเภทในวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทุกประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

7. พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับจังหวัด มี
ฐานข้อมูลการวิจัย ทางเวปไซต์ สสจ.มหาสารคาม 
http://mkho.moph.go.th 

8. พัฒนาโปรแกรมการส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖3 

9. จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจ าปี 2563 

10. สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกลุ่มงานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และในระดับอ าเภอ เพื่อส่งผลงานวิชาการ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ ในเวทีระดับต่างๆ 
เป็นการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นการคิดค้นการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพ สามารถน าไป
เผยแพร่ในวารสาร วิชาการต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 

11. ก าหนดให้ R2R เป็นตัวชี้วัดของกลุ่มงาน และตัวชี้วัดของบุคคลของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ CUP (Innovation) 

12. ก าหนดให้การประเมินผลไตรมาสของกลุ่มงาน/ CUP/ รพ.สต.ทุก
แห่ง เป็นการเสนอผลงานวิชาการประเภท Project Evaluation 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks  

(Innovation) โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของระดับบุคคลด้วย 
13. บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (KPIs)  
14.ก าหนดให้ R2R เป็นตัวชีว้ัดรายบุคคลของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดมหาสารคาม 
๑5. มีการติดตามความก้าวหน้า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

(กบห.) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
16. ประสานการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ชื่อ “วิจัย

สาธารณสุข_มค” เพ่ือให้การปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวทางด าเนินงานระดับอ าเภอ 

1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานในการพัฒนางานประจ าให้
เป็นผลงานเชิงวิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 

๒. มี PM ด้านการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและผู้ประสานงานหลักใน
ระดับอ าเภอ 

3. พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับอ าเภอ 
4. พัฒนากลไกการท างานร่วมกันของเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย/ผู้วิจัย

ครอบคลุมระดับ รพ.สต. อ าเภอ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

และนวัตกรรมทุกประเภทในวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัย

และนวัตกรรมทุกประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางด าเนินงานระดับต าบล 

1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานในการพัฒนางานประจ าให้
เป็นผลงานเชิงวิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทุกประเภทในวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทุกประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 46 : โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่131. จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่  
น าไปใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด 
 
2. ค านิยาม  
 งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง งานวิชาการและองค์ความรู้ทางสุขภาพที่ด าเนินการ
และเขียนผลงานตามเกณฑ์ทางวิชาการ ในจ านวน 4 ประเภท คือ  
  1. งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบค าถามหรือปัญหา
สงสัยที่ผู้วิจัย ต้องการค าตอบหรืออยากรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นที่ยอมรับ 
เป็นสากล เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และอธิบายขั้นตอนการท าได้ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ทั้งนี้
ให้รวมถึงงานวิจัยประเภทที่พัฒนามาจากงานประจ า (Routine to research –R2R) โดยR2R ให้ยึดกรอบ
และเกณฑ์ของงานวิจัย R2R ที่ส านักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  2. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
ใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
  3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement Process : 
CQI) หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  4. การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งอาจจะเป็น
ระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดดังนั้น Best Practice จึงไม่ใช่
เป็นแค่เพียงวิธีการท างานที่ดีแต่เป็นการท างานที่ดีกว่าหรือดีที่สุดซึ่งมีท้ังการท างานในเชิงระบบบริหารและ
เทคนิควิธีการต่างๆท าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งเป็นประเภทงานวิจัย เช่น 
งานวิจัยแบ่งตามผลประโยชน์ แบ่งตามจุดมุ่งหมาย แบ่งตามกระบวนการเก็บข้อมูล แบ่งตามคุณลักษณะ
ข้อมูล จ านวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
และ การแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและต ารับ  
 การน าไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการน างานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
 การน าไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการน างานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ึน ทะเบียนได้ และ/หรือ
อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้ 
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3.  เกณฑ์เป้าหมาย  มีผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกเชิงคลินิก อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีนวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง/การปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย 5 เรื่อง 
     การประเมิน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ชื่อตัวชี้วัด 2563 2564 
1. จ านวนงานวิจัยด้านสมุนไพรหรือด้านการแพทย์แผนไทยเชิงคลินิก 
(จ านวนเรื่อง) 5 คะแนน 
2. จ านวน นวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง/การปฏิบัติที่
ดี (จ านวนเรื่อง) 5 คะแนน 

1 
 

5 

 

 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้เกิดกระบวนการวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรห่วงโซ่ถึง
ขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์ และส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 4.2 เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยมีการพัฒนาระบบบริการงานด้านแผนไทยควบคู่กับ
การคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือการปฏิบัติที่ดี เผยแพร่สู่ระบบบริการสาธารณสุขในเครือข่ายทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับประเทศ 
 
5. แหล่งข้อมูล  
 5.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 ข้อมูลจากผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง/การปฏิบัติที่ดี ในพ้ืนที่ 
 
6. รายการข้อมูล  
 ข้อมูลจ านวน/รายละเอียดของนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการด้านสุขภาพของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ โรงพยาบาล
ทุกแห่ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 1. นายบวร  จอมพรรษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทร. 084-2780007 
 2. นางสาวรัตนพร  เสนาลาด เภสัชกรช านาญการ               โทร. 092-4423654 
 3. นายสุริยา  ขันทชาติ  แพทย์แผนไทย    โทร. 098-1965791 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2563 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

แผนงาน/โครงการ/
ตัวช้ีวัด 

แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามกรอบ SI3M /กรอบ Six Building Blocks 

แผนงานที ่14 การ
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47  
โครงการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ 
ตัวช้ีวัดที ่ 129 
จ านวนงานวิจัย
สมุนไพร/งานวิจัย
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกท่ีน าไปใช้จริง
ทางการแพทย์หรือ
การตลาด 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานของจังหวัด และก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP ในการพัฒนางานประจ าให้เป็นผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกประเภท
ในวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุก
ประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
4. จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านการวิจัย 
5. ประเมิน/ติดตามผลการการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานในการพัฒนางานประจ าให้เป็นผลงงาน    
เชิงวิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
2. พัฒนากลไกการท างานร่วมกันของเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย/ผู้วิจัยครอบคลุม
ระดับ รพ.สต. อ าเภอ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทุกประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
4. จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านการวิจัย 
5. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
6. เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ในระดับจังหวัด เขต และ
ประเทศ 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
1. การประกาศเป็นนโยบายการด าเนินงานในการพัฒนางานประจ าให้เป็นผลงงาน     
เชิงวิชาการ/ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับในการน าเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทุกประเภทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
4. จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านการวิจัย 
5. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
6. เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ในระดับจังหวัด เขต และ
ประเทศ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที่  132. ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญ เป็นไป  
ตามกฎหมาย (ร้อยละ 100) ((1) พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (4) พรบ.อาหาร 
พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
 
2. ค านิยาม    
   การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
   การโฆษณา หมายถึง การโฆษณาตามที่ก าหนดไว้ในบทนิยามของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ
และท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว้ 
  กฎหมายที่ส าคัญ หมายถึง กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขที่
คณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวงพิจารณาคัดเลือก            
ในปีงบประมาณ 256๑ ก าหนดดังนี้   
   1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
   2.พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
   3.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
   4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
   5.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุข
ให้ความส าคัญ เป็นไปตามกฎหมาย   

100 100 100 

 
4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอ านาจของกระทรวงสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
 
5. แหล่งข้อมูล 
 1. ระบบรายงานการบังคับใช้กฎหมาย ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

6.รายการข้อมูล    - 
 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: นางสรินดา  ศรีปน  โทร. 081 661 4773   
 ผู้จัดเก็บข้อมูล:         นางวันเพ็ญ  ตันสุวรรณ  โทร. 095 610 3338 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2562 

กลุ่มงานนิติการ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
แผนงานที่ 15 : การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการ
ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่132. ร้อยละ
ของการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่กระทรวงสาธารณสุขให้
ความส าคัญ เป็นไปตาม
กฎหมาย (ร้อยละ 100) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑. รับนโยบาย/ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓. แต่งตั้งคณะท างานสร้างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
๔. จัดประชุมคณะท างานฯเพ่ือวางแนวทางด าเนินงานและสรุปผลงานที่

ผ่านมา 
๕. จัดท าแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขให้

ความส าคัญคือ1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
2).พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

3).พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559  4).
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  5).พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๖. พัฒนาความรู้ ให้ค าปรึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผ่านระบบ VDO conference โดยกลุ่มกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๗. การด าเนินการทางคดี กรณีท่ีต้องไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
หรือกรณีทีก่ฎหมายให้อ านาจในการเปรียบเทียบปรับได้ โดยพิจารณาจาก
การส่งเรื่องถึงพนักงานสวนหรือการที่ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการ
เปรียบเทียบแล้ว 

๘. สรุปผลการด าเนินการ 
๙. รายงานผลการด าเนินการ 
 

แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
๑. มีคณะท างาน/เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขให้

ความส าคัญ  
    1) พระราช บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
    2) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
    3) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559   
    4) พระราช บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522   
    5) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. ด าเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่

รับผิดชอบ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

แนวทางด าเนินระดับต าบล 
   1. ด าเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังเก่ียวกับพระราชบัญญัติที่
รับผิดชอบ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่132.1. ร้อยละของการบริหารสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาเป็นไปตาม    
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (ร้อยละ 90) 
 
2.ค านิยาม    
 ร้อยละของการบริหารสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ผลการด าเนินการบริหารสัญญาของผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์และสัญญาลาศึกษาต่อ โดยมีการตรวจสอบสัญญาและเอกสารที่เก่ียวข้อง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
มีการคิดค านวณค่าปรับ และออกหนังสือทวงถามไปยังผู้ผิดสัญญาฯ มีการช าระค่าปรับตามสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และการจัดส่งส าเนาเอกสารการช าระค่าปรับและรายงานกระทรวงสาธารณสุข เสร็จ
ตามข้ันตอนและเวลา ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน   
 

3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ร้อยละของการบริหารสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลา
ศึกษาเป็นไปตามข้ันตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

90 95 100 

 

4.วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้การบริหารสัญญาฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

5.แหล่งข้อมูล 
   1. ระบบรายงานเรื่องการบริหารสัญญาฯ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 

6.รายการข้อมูล    - 
วิธีการค านวณ   =  จ านวนสัญญาฯที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนภายในเวลาที่ก าหนด X 100 
                                                   จ านวนสัญญาฯที่ด าเนินการทั้งหมด 
 

7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1.นางสุพรรณี  โสมาภา  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4377 7972 ต่อ 201  
โทรศัพท์มือถือ :083 142 5265 โทรสาร : 0-4377 7970  

  2.นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4377 7972 ตอ่ 201 โทรศัพท์มือถือ : 095 610 3338  
โทรสาร : 0-4377 7970E-mail : wanpen.tan@gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2562 

กลุ่มงานนิติการ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน  
แผนงานที ่15 : การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการ
ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัดที ่ 132.1.  
ร้อยละของการบริหาร
สัญญารับทุนการศึกษาและ
สัญญาลาศึกษาเป็นไปตาม       ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (ร้อยละ 90 ) 
 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑.ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มงาน 
๒.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนว
ทางการด าเนินการบริหารสัญญาฯ 
๓.จัดท าเครื่องมือในการก ากับการบริหารสัญญาฯ 
๔.เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
๕.ส ารวจและปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางในการบริหารสัญญาฯ 
๖.ประเมินผลการด าเนินงาน  
๗.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
- 

 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
- 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

นิยามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 
1. ตัวชี้วัดที ่ 132.2. ร้อยละของเรื่องสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง ได้ด าเนินการภายใน  
เวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
 
2.ค านิยาม   
 ร้อยละของเรื่องสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง ได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามในการสืบหา
หลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง แล้วได้ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงทะเบียนรับหนังสือ   
 
3. เกณฑ์เป้าหมาย   
 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
ร้อยละของเรื่องสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง 
ได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 

90 95 100 

 
4.วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

5.แหล่งข้อมูล 
   1. ระบบรายงานเรื่องการด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
6.รายการข้อมูล    - 
วิธีการค านวณ = เรื่องสืบหาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษา ค าสั่ง ได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหน  X 100 
                                     เรื่องสืบหาหลักทรัพย์ทั้งหมด 
7.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1.นางชุดา  สิงบุดดี   เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4377 7972 ตอ่ 201 

 โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๑ ๘๒๗ ๕๕๕๙ โทรสาร : 0-4377 7970  
2.นางวันเพ็ญ  ตันสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4377 7972 ตอ่ 201 
 โทรศัพท์มือถือ : 095 610 3338 

โทรสาร : 0-4377 7970   E-mail : wanpen.tan@gmail.com 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ี2563-2564  
และตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

แนวทางด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
และตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 2562 

กลุ่มงานนิติการ 
 
แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินงาน  
แผนงานที ่15 : การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 47 : โครงการ
ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่132.2. ร้อยละ
ของเรื่องสืบหาหลักทรัพย์
ตามค าพิพากษา ค าสั่ง ได้
ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ 90) 

แนวทางด าเนินระดับจังหวัด 
๑.ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มงาน 
๒.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เพื่อวางแนวทางการด าเนินการสืบหา
หลักทรัพย์ฯ 
๓.เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
4.ประเมินผลการด าเนินงาน  
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
แนวทางด าเนินระดับอ าเภอ 
- 

 
แนวทางด าเนินระดับต าบล 
- 

 
 
 
 

 

  

 
 




