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ตัวชี้วัดที่ 56 ร้อยละ 20 ของตําบลมีชมรม To be No.1 คุณภาพตามเกณฑ ์
เปูาหมาย 1. ร้อยละ20ของตําบล มีชมรมTO BE NUM BER ONE  คุณภาพตามเกณฑ ์(กรรมการ กองทุนและ

กิจกรรม ) 
2.เยาวชน อายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
3.มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUM BER ONE อย่างน้อยอําเภอละ 2 แห่ง 
4.มีการส่งชมรมเข้าประกวดในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

ความหมาย/ค้า
นิยาม 

เยาวชน หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่  6-24  ปี หมายถึงผู้ท่ีมีอายุ 6 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 24 ปี 11 
เดือน 29 วัน ในหมู่บ้าน / ชุมชน  ท้ังที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา   

@ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE    หมายถึง   จะต้องสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษา/ชุมชน/สถานประกอบการ   ซ่ึงเป็นชมรมท่ีดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

@ชมรมTO BE NUMBER ONE  คุณภาพตามเกณฑ์  หมายถึง ชมรมท่ีจัดต้ังขึ้นในสถานศึกษา 
สถานประกอบการหรือในหมู่บ้าน / ชุมชน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ก.ได้แก่ 
 1. คณะกรรมการ  หมายถึงบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อดําเนินงานในชมรม เช่น ประธาน รอง
ประธาน  เลขานุการกรรมการฝุายต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ตําแหน่ง  และจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี 
 2. กิจกรรม หมายถึง สิ่งท่ีชมรมจัดขึ้นเพื่อสมาชิกสมาชิกภายในชมรม หรือมอบหมายสมาชิกเข้า
ร่วมดําเนินการกับ หน่วยงาน / องค์กรภายนอก  ท้ังนี้ให้นับรวมกิจกรรมท้ังภายใน และภายนอกไม่ต่ํากว่า 6  
ครั้ง / ปี 
               ตัวอย่างกิจกรรม : การจัดบริการให้คําปรึกษา   การเล่นดนตรี   กีฬา   ศิลปะ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์   งานประเพณี และเทศกาลต่าง ๆ 

3. กองทุน หมายถึง เงิน   ซ่ึงได้จากการบริจาค   การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน  หรือได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หรือ   เอกชนต่าง ๆ  รวมถึง ทรัพย์สิน  ท้ังประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่นห้อง 
/  สถานท่ีประกอบกิจกรรมชมรม    และประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์สํานักงาน   
อุปกรณ์กีฬา  ดนตรี  เป็นต้น  

@.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE    หมายถึง ศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE 
FRIEND CORNER) ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  ใน
สถานศึกษา  ในชุมชน   ในสถานประกอบการ  ดังน้ี  
       1. ดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดของการให้บริการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ป๎ญหา พัฒนา EQ” 
   2. รูปแบบการให้บริการ  โดยอาสาสมัครประจําศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นซ่ึงมีความรู้ ความสามารถด้านการ
ให้คําปรึกษา การจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกคิดแก้ป๎ญหา พัฒนาEQ / ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขและการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
 กิจกรรมบริการ ประกอบด้วย  
 บริการให้คําปรึกษา (Counseling) มีบริการใน 2 ลักษณะ คือ 

- บริการปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่ม (Walk in)  

- บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Phone in) 
 บริการฝึกคิดแก้ป๎ญหา พัฒนา EQ บริการด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) 

- กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) 
บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เป็นการให้บริการแนะนํา และฝึกสอนกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจของเยาวชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ/ความมีคุณค่าของตนเอง โดยอาสาสมัครท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้น/รํา Talk DJ และอื่นๆ เป็นต้น 
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ผลงานย้อนหลัง ปี 2555  มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ร้อยละ 90.81 
ปี 2556             มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ร้อยละ 90.05  
ปี 2557             มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ร้อยละ 99.23 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ทุกอําเภอ 32 อําเภอ 

แหล่งข้อมลูและการ
จัดเก็บ 

31/43 แฟูม 
1.แบบฟอร์มตามโครงการพระราชดําร ิ
2.หลักฐานเชิงประจักษ์ (สาํรวจเพิม่เติม) 

สูตรค้านวณ มีจํานวนชมรม TO BE NUM BER ONE  ตามเกณฑ์(กรรมการ กองทุนและกิจกรรม ) X  100 
         จํานวนตําบลทั้งหมด   
ระดับต้าบล 
ด้านปริมาณ-ร้อยละ 90  ขึ้นไปของเยาวชน อายุ 6-24 ปีเป็นสมาชกิ ชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
จํานวนผู้ที่มีอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE X  100 
  จํานวนผู้ที่มีอายุ  6-24 ปี  ท้ังหมด   
-เยาวชนอายุ 6-24 ปี ทั้งตําบล เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ90    
(10คะแนน)  

ต่ํากว่าร้อยละ  70 = 0 คะแนน 
        ร้อยละ  70-74  = 1 คะแนน 
        ร้อยละ  75-79  = 3 คะแนน 
        ร้อยละ  80-84  = 5 คะแนน 
        ร้อยละ  85-89  = 7 คะแนน 
        ร้อยละ  90 ขึ้นไป  = 10 คะแนน 
ด้านคุณภาพ 

 
-ชมรม TO BE NUM BER ONE  ตามเกณฑ์(กรรมการ กองทุนและกจิกรรม )(10คะแนน)  
กรรมการ  (2 คะแนน) 

1. มีคําสั่งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE,พร้อมบทบาทหน้าท่ี        
                                          = 1 คะแนน 
2.มีการประชุมอย่างน้อยปีละ3ครัง้= 1 คะแนน 

  3.  ไม่มี = 0 คะแนน 
กิจกรรม   (5 คะแนน)   สมาชิกทํากิจกรรมร่วมกัน ….. 
 1.   1-3 ครั้ง/ปี    = 1 คะแนน 
 2.   4-5 ครั้ง/ปี    = 3 คะแนน 
 3.   ตั้งแต่  6 ครั้งข้ึนไปใน 1 ปี    = 5 คะแนน 
 4.   ไม่มีกิจกรรม  = 0 คะแนน 
กองทุน  (3 คะแนน) 
1. มีบัญชีรับ-จ่าย ทรัพยส์ิน/เงิน  = 2 คะแนน,ไม่มี = 0 คะแนน 
2. มีระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ = 1 คะแนน,ไมม่ี = 0 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน
(ใช้ในการประเมินผล
การดําเนินงาน 

ระดับอ้าเภอ 
ด้านปริมาณ   ร้อยละ20ของตําบล มีชมรมTO BE NUM BER ONE  คุณภาพตามเกณฑ ์(กรรมการ 
กองทุนและกิจกรรม ) (10คะแนน) 
 

มีจํานวนชมรม TO BE NUM BER ONE  ตามเกณฑ์(กรรมการ กองทุนและกิจกรรม ) X  100 
         จํานวนตําบลทั้งหมด   

ต่ํากว่าร้อยละ  5 = 0 คะแนน 
        ร้อยละ  6-10  = 3 คะแนน 
        ร้อยละ  10-15  = 5 คะแนน 
        ร้อยละ  16-19  = 7 คะแนน 
       ร้อยละ  20 ขึ้นไป  = 10 คะแนน 

ด้านคุณภาพ 
1.เยาวชนอายุ 6-24 ปี ทั้งอําเภอ เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ90   
(10คะแนน)  

ต่ํากว่าร้อยละ  70 = 0 คะแนน 
        ร้อยละ  70-74  = 1 คะแนน 
        ร้อยละ  75-79  = 3 คะแนน 
        ร้อยละ  80-84  = 5 คะแนน 
        ร้อยละ  85-89  = 7 คะแนน 
        ร้อยละ  90 ขึ้นไป  = 10 คะแนน 

2.มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จํานวนอย่างน้อยอําเภอละ2แห่ง   (10 คะแนน) 
1. ไม่มีศูนยเ์พื่อน TO BE NUMBER ONE = 0 คะแนน 
2. มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และมีการดาํเนินกิจกรรมจํานวน1แห่งขึ้นไป  = 5 คะแนน 
3. มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และมีการดําเนินกจิกรรมจํานวน2แห่งขึ้นไป  = 10 
คะแนน 
3.จัดประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในอ้าเภอและส่งประกวดในระดับจังหวัด(10 
คะแนน) 
1.ไม่มีการจัดอําเภอและส่งประกวดระดับจังหวัด  = 0 คะแนน 
2. มีการจัดประกวดระดับอําเภอ  = 5 คะแนน 
2. มีการส่งประกวดระดับจังหวัด  = 5 คะแนน 
  

มาตราการ/กิจกรรม
สําคัญ 

แผนงาน / โครงการที่ด้าเนินการในระดับจังหวัด  
1. โครงการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE  ระดับจังหวัด 
 2.โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด / ภาค/ ประเทศ 
3. โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับจังหวัด / ภาค / ประเทศ 
4. โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด / ภาค/  ประเทศ 
5. โครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE   ระดับจังหวัดเพื่อรักษามาตรฐานเข้าสู่ระดับเงิน /
ระดับทอง/ระดับเพชร   
6โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE   
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7. นิเทศ / ติดตามผลการดําเนินงาน / สรุปผล 
แผนงาน / โครงการที่ด้าเนินการในระดับอ้าเภอ/ต้าบล  
1.โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับตําบล อําเภอ เพื่อเข้าประกวดระดับ
จังหวัด 
2. โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับตําบล อําเภอ เพื่อเข้า
ประกวดระดับจังหวัด (สนับสนุนให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกที่เหมาะสม) 
3. โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับตําบล อําเภอ เพื่อเข้าประกวดระดับ
จังหวัด  
4. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE ทุกระดับ  
5. นิเทศ / ติดตามผลการดําเนินงาน / สรุปผล / รายงาน 

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานทูบีนัมเบอร์วัน       กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
O44 –465o1o-4  ต่อ3o8,  465 

ช่ือผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท ์

นิชัญญา   ศรีเนตร ์   E-mail   nichanya@hotmail.com 
081-5483831 

 

ตัวชี้วัดที ่57 อัตราการหยุดเสพ (remission rate) 
 

เปูาหมาย(เกณฑ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เทียบกับคา่กลางท่ีต่างประเทศทําได้) 
ความหมาย /          
ค้านิยาม 

อัตราที่ผู้เขา้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งรูปแบบผู้ปุวยนอกและรูปแบบผู้ปุวยใน สามารถหยดุ
หรือลดพฤติกรรมการใช้สารเสพตดิต่อเนื่องกัน ระหว่างการบําบัดจนถึงติดตาม ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ระดับประเทศ 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
50 ร้อยละ 22.46 31.45 24.49 

 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

จํานวนผู้ที่เข้ารับการบําบดัรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ท้ังรูปแบบผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยใน (เฉพาะระบบ
สมัครใจท่ีเข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

A = จํานวนผู้ที่เข้ารับการบําบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ท่ีหยุดหรือลดเสพต่อเนื่อง 12 เดือนขึ้นไป ( 
ติดตาม ปี 2557 ที่หยุดเสพ)  
B = จํานวนผู้ที่เข้ารบัการบําบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งหมด  (บําบัด ปี 2557) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
50 50 50 50  

สูตรค้านวณ (A/B) x 100 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

คะแนน 100 คะแนน ของ รพช./สสอ./รพ.สต. 
ประเมิน รอบท่ี 1 และ 2 (100คะแนน) 

ปริมาณ (50คะแนน) คุณภาพ (50คะแนน) 
1. อัตราการหยดุเสพ ร้อยละ คะแนน 1. รพช./สสอ./รพ.สต. ประเมิน 

พบยส. ผ่านร้อยละ 90 
10 
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≤ร้อยละ 19  10 2. รพ.ผ่านการรับรอง HA ยาเสพตดิ 
จากสถาบันธัญญารักษ์ 

10 

ร้อยละ 20-29 20 3. มีคําสั่ง/มโีครงการ/มตีาราง
ทะเบียนตดิตามเยี่ยม 7 ครั้ง 
(2สัปดาห์, 1 2, 3, 6, 9, 12เดือน 
ระบุหยดุเสพหรือไม ่

10 

ร้อยละ 30-39 30 4. มีการปฏิบัติงาน (รูปภาพกิจกรรม 
ค้นหา บําบัด ติดตาม มีแผนท่ี
mapping) 

10 

ร้อยละ 40-49 40 5. มีการบันทึกข้อมูล บสต. และ 
nispa เป็นป๎จจุบัน 

10 

≥ ร้อยละ 50 50   
 

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 
 

ระดับจังหวัด 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ้าบัด 

    1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 

    1.2 สนับสนุนวิชาการโดยจดัอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคดักรอง 
การบําบัดรักษา และการตดิตามหลังการบําบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

    1.3 สนับสนุนให้โรงพยาบาลทกุแห่งประเมินรับรองพัฒนามาตรฐาน (HA) ยาเสพตดิ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดอบรม และกาํกับติดตามเตรยีมความพร้อมก่อนรับการประเมิน เปูาหมาย ใหม่ 3 รพ.(รพม.
, เทพรัตน์ฯ, เสิงสาง) Rc ac 17 แห่ง 

     1.4 สนับสนุนพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติดใน รพท./รพช./รพ.สต.ทุก
แห่ง โดยการจดัอบรมเครือข่ายบรกิารทุกระดบั 

     1.5 สนับสนุนมาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบริหารจัดการ (พบยส.) ใน รพท./
รพช./สสอ./รพ.สต. โดยสนับสนุนคู่มือประเมิน 

     1.6 สนับสนุนการบําบดัรักษาผู้ปุวยยาเสพตดิระบบสมคัรใจแบบผู้ปุวยนอกใน รพ. อัตรา 3,500 
บาท/ราย(รวมค่าติดตาม) 
     1.7 สนับสนุนการบําบดัรักษาผู้ปุวยยาเสพตดิระบบบังคับบําบัดแบบผู้ปุวยนอกใน รพ. อัตรา 
2,500 บาท/ราย(ไม่รวมค่าตดิตาม) 
     1.8 จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด 1 รุ่น และสนับสนุนให้อําเภอท่ีมีความพร้อม
จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอําเภอ งบประมาณจาก อปท. อัตรา 3,500 บาท/ราย หลักสูตร 
9 วัน (เปูาหมาย 2,600 ราย), รพช./สสอ.ร่วมจดัค่ายต้นกล้า 9 วัน บูรณาการร่วมฝุายปกครอง   
    1.9 ร่วมจัดระเบียบสังคม ค้นหาคัดกรองผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพตดิระดับจังหวัด ร่วมกับทีม ศพส.จ.นม.  
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการปูองกันเชิงรุก 

    2.1 ด้านการบริหารจัดการกํากับติดตามงานโดยการจดัประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบําบัด
ระดับจังหวดั ทุกเดือน 

    2.2 สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด เพื่อใช้ในการติดตามหลังการบําบัดแบบบรูณาการกับชุด
ปฏิบัติการระดับตําบล (เปูาหมาย 2,524 ราย) 
     2.3 ศึกษาวิจัยด้านยาเสพติด/ถอดบทเรียนการดําเนินงาน/จัดทาํ Best Practice 
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3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรผู้บันทึกข้อมูล บสต./nispa แก่เครือข่าย 3 ระบบ (สมัครใจ, 
บังคับบําบัด, ต้องโทษ) 
    3.2 กํากับติดตามผลการบันทึกข้อมูลในท่ีประชุม ศพส.จ.นม.ทกุเดือน 

    3.3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการบันทึกข้อมูล บสต. 
 ระดับอ้าเภอ 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ้าบัด 

     1.1 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคัดกรอง 
การบําบัดรักษา และการตดิตามหลังการบําบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

     1.2 โรงพยาบาลพัฒนางานประเมินรับรองพัฒนามาตรฐาน (HA) ยาเสพติดจากสถาบันธัญญารักษ์ 

     1.3 รพ./รพ.สต. หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด 

     1.4 รพ./สสอ. พัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบรหิารจดัการ (พบยส.)   
     1.5 รพ.ให้บริการบําบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพตดิระบบสมคัรใจและระบบบังคับบําบดั และติดตาม
หลังการบําบดั หรือส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตาม เบิกจา่ย งปม.ค่าบําบัดรักษา 

     1.6 สสอ./รพ. ดําเนินการจัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลกัสูตร 9 วัน บูรณาการร่วมฝาุย
ปกครอง   
     1.7 ร่วมกิจกรรมค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพติดระดับอําเภอ     
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการปูองกันเชิงรุก 

    2.1 จัดประชุม หรือ เข้าร่วมประชุม ศพส.อ. เพื่อกํากับตดิตามและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับ
อําเภอ 

    2.2 กํากับติดตาม การติดตามช่วยเหลือหลังการบําบัดแบบครบวงจร 

     2.3 จัดทํา Best Practice 

3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูบ้ันทึกข้อมูล บสต./nispa แก่เครือข่าย 3 ระบบ (สมัครใจ, บังคับ
บําบัด, ต้องโทษ) 
    3.2 กํากับติดตามผลการบันทึกข้อมูลในท่ีประชุม ศพส.อ.ทุกเดอืน 

    3.3 เบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาการบันทึกข้อมูล บสต. 
 ระดับต้าบล 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ้าบัด 

     1.1 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคัดกรอง 
การบําบัดรักษา และการตดิตามหลังการบําบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

     1.2 รพ.สต. หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด 

     1.3 รพ.สต. พัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบรหิารจดัการ (พบยส.)   
     1.4 รพ.สต. ให้คําปรึกษาแบบ BI BA ส่งต่อเข้าบําบัด และตดิตามเยี่ยมหลังการบําบดั 

     1.5 ร่วมกิจกรรม ค้นหา คัดกรอง จัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมระดับอําเภอ 
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการปูองกันเชิงรุก 

    2.1 ร่วมกับชุดปฏิบัติการระดบัตําบลติดตามช่วยเหลือผูผ้่านการบําบัดครบวงจร 

3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 รพ.สต.บันทีกข้อมูล บสต./nispa ให้ถูกต้อง ทันเวลา 
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กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 044 465010-4 ต่อ 452 
 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

จรูญศรี โคมพุดซา 081 824 0966 

ชัยภัทร ธีรชาญไชย 085 636 9559 

 

ตัวชี้วัดที ่58 อัตราคงอยู่ขณะบ้าบัดรักษา (retention rate) 
เปูาหมาย(เกณฑ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ความหมาย /          
ค้านิยาม 

อัตราการเข้ารับการบําบัดรักษาในระยะฟื้นฟสูมรรถภาพ ไม่ขาดนดัเกินกว่า 3 เดือน โดยทีผู่้ปุวยอาจ
หยุดเสพ หรือยังคงเสพอยู่ แต่มารบัการรักษาอย่างสม่ําเสมอ ยังคงการบําบัดรักษา 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

จํานวนผู้ที่เข้ารับการบําบดัรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ท้ังรูปแบบผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยใน (เฉพาะระบบ
สมัครใจท่ีเข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

A = จํานวนผู้เข้ารับการบําบดัรักษาในระยะฟื้นฟสูมรรถภาพ ที่ยังคงการบําบัดรักษา ปี 2558 
B = จํานวนผู้เข้ารับการบําบดัรักษาในระยะฟื้นฟสูมรรถภาพทั้งหมด ปี 2558 
        

สูตรค้านวณ 

 

(A/B) x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

คะแนน 100 คะแนน ของ รพช./สสอ./รพ.สต. 
ประเมิน รอบท่ี 1 และ 2 (100คะแนน) 

ปริมาณ (50คะแนน) คุณภาพ (50คะแนน) 
1. อัตราคงอยู่ขณะบําบัดรักษา ร้อย
ละ 

คะแนน 1. มีตารางทะเบยีนนัด การบําบัดผู้
เสพ/ผู้ตดิ ตามโปรแกรม/วัน
จําหน่าย/สรุปผลการบําบดั คงอยู่/
drop out สาเหตุ ชัดเจน  

30 

≤ ร้อยละ 69  10 2. มีการบันทึกข้อมูล บสต. และ 
nispa เป็นป๎จจุบัน 

20 

ร้อยละ 70-74 20   

ร้อยละ 75-79 30   

ร้อยละ 80-84 40   

≥ ร้อยละ 85 50   
 

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 

เหมือนกับ ตัวช้ีวัด อัตราการหยดุเสพ (remission rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 044 465010-4 ต่อ 452 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

จรูญศรี โคมพุดซา 081 824 0966 

ชัยภัทร ธีรชาญไชย 085 636 9559 
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ตัวชี้วัดที ่59 อัตราการเยี่ยมผู้บําบดัครบ 1 ปี ตามมาตรฐาน 
เปูาหมาย(เกณฑ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ความหมาย /          
ค้านิยาม 

อัตราการเยี่ยมผูผ้่านการบําบดั ครบ 1 ปี ตามมาตรฐานการติดตามเยี่ยม 7 ครั้ง (2สัปดาห,์ 1 2, 3, 6, 
9, 12เดือน ไม่ขาดนัดเกิน 3 เดือน โดยที่ผู้ปุวยอาจหยุดเสพ หรือยงัคงเสพอยู่ แต่มารับการตดิตาม
อย่างสม่ําเสมอ 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

จํานวนผู้เสพและผู้ตดิยาเสพตดิทีไ่ด้รับการติดตามเยี่ยม ทั้งรูปแบบผูปุ้วยนอก และผู้ปุวยใน (เฉพาะ
ระบบสมัครใจท่ีเข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

A = จํานวนผู้เสพและผู้ตดิยาเสพตดิทีไ่ดร้ับการติดตามเยีย่ม ที่ยังคงการติดตาม ครบ 1 ปี 7 ครั้ง ปี 
2557 
B = จํานวนผู้เสพและผู้ตดิยาเสพตดิทีไ่ดร้ับการติดตามเยีย่ม ทั้งหมด ปี 2557 
        

 

สูตรค้านวณ 

 

(A/B) x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

คะแนน 100 คะแนน ของ รพช./สสอ./รพ.สต. 
ประเมิน รอบท่ี 1 และ 2 (100คะแนน) 

ปริมาณ (50คะแนน) คุณภาพ (50คะแนน) 
1. อัตราการเยี่ยมผู้บําบัดครบ 1 ปี 
ตามมาตรฐาน ร้อยละ 

คะแนน 1. มีตารางทะเบยีนนัด ตดิตามเยีย่ม 
7 ครั้ง (2สัปดาห์, 1 2, 3, 6, 9, 12
เดือน /สาเหตุ drop out/สรุปผล
ติดตาม  

30 

≤ร้อยละ 49  10 2. มีการบันทึกข้อมูล บสต. และ 
nispa เป็นป๎จจุบัน 

20 

ร้อยละ 50-59 20   

ร้อยละ 60-69 30   

ร้อยละ 70-79 40   

≥ ร้อยละ 80 50   
 

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 
 

เหมือนกับ ตัวช้ีวัด อัตราการหยดุเสพ (remission rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 044 465010-4 ต่อ 452 
 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

จรูญศรี โคมพุดซา 081 824 0966 

ชัยภัทร ธีรชาญไชย 085 636 9559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ   
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย     
  
ตัวชี้วัดที ่ 60 เครือข่ายนักกฎหมายด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสมีา ไดร้บัการพัฒนาศักยภาพ 

  - เปูาหมาย(เกณฑ์) สํารวจผู้สําเร็จการศึกษานิตศิาสตรบัณฑติขึ้นไป   ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

ความหมาย/นิยาม 
  

นักกฏหมายสาธารณสุข หมายถึงผู้สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบณัฑติหรือเทียบเท่าขึ้นไป   และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา  สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  โรงพยาบาลชุมชน  เป็นตน้ 

  - ผลงานย้อนหลัง   - 

  - ประชากร 
  - กลุ่มเปูาหมาย 

สํารวจจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีปฏิบัติงานในหนว่ยบริการสาธารณสุขจังหวัด 
นครราชสมีา 

  - แหล่งข้อมูล/ 
การจัดเก็บ 

แบบสํารวจท่ีกําหนดขึ้นเองจากกลุ่มงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  

  - ความถี่ในการ 
จัดเก็บ 

สํารวจปลีะ  1 ครั้ง  และมีการประชุมหรืออบรมแลกเปลี่ยนเพิม่เตมิความรู้และประสบการณ์  
ปีละ  2 ครั้ง   
  

  - สูตรค้านวณ ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า  100 

  - เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล 
  - การด้าเนินงาน) 

1.สํารวจและจดัตั้งเครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข 
2.ประชุมหรืออบรมเพื่อเพ่ิมเติมความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  

  - แผนงานโครงการ การสร้างเครือข่ายนักกฏหมายสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา 

  - กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  - ชื่อผู้ประสานงาน/ 
  - เบอร์โทรศัพท์ 
  

นายปองพล  ภูริทัตสิร ิ
081 7181385  และ 044 465 010  ต่อ 417 
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กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    
ตัวชี้วัดที ่61 หน่วยบริการมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เปูาหมาย(เกณฑ์) จังหวัด อําเภอ ตําบล ในจังหวัดนครราชสมีา มีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ความหมาย / ค้า
นิยาม 

1.ระบบฐานข้อมลู คือระบบการจดัเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากแหล่งตา่งๆโดยเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเดยีวกันที่เช่ือมโยงทุกระดับตั้งแตส่่วนกลางเขตบริการสุขภาพ จังหวัด อําเภอและหน่วยบรกิาร 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานด้านต่างๆ 
2.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือรายงานที่รวบรวมข้อมูลสิง่แวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในรอบ
ปี เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี รวมทั้งประเด็นสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีมี
ความสําคญัและเป็นท่ีสนใจของประชาชน รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อม
ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน 
3.ระบบเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ การมีข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนํามาวิเคราะห์ เผยแพร่รวมทั้งนําผลไปใช้แก้ไข
ป๎ญหา  

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง - 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

หน่วยบริการระดับอําเภอและตาํบล 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

แบบรายงานสิ่งแวดล้อม 

สูตรค้านวณ 

 
จํานวนประเด็นทีม่ีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
X 100 

จํานวนประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขระบุให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูา
ระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

รอบท่ี 1 

-มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ

กรมอนามัยครบทุกประเด็น ให้  50 คะแนน 

-มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ

กรมอนามัยไม่ครบทุกประเด็น ให ้ 25 คะแนน 

-ไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ

กรมอนามัย ให้  0 คะแนน 

รอบท่ี 2 

-มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ
กรมอนามัยครบทุกประเด็น ให้  50 คะแนน 

-มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ

กรมอนามัยไม่ครบทุกประเด็น ให ้ 25 คะแนน 

-ไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแบบของ
กรมอนามัย ให้  0 คะแนน 
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มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 
 

มาตรการ 

- เฝูาระวัง ปูองกันแก้ไขป๎ญหา เตอืนภัย และสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กิจกรรม 

1.ออกแบบสํารวจและจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีหน่วยบริการ 

2.จัดอบรม/ประชุมชี้แจงวิธีการสาํรวจข้อมูลการทําระบบฐานข้อมลูแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ 

3.จัดทําระบบฐานข้อมลู/สถานการณ/์ระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด 

4.ประเมินผลการจดัทําระบบฐานข้อมูล/สถานการณ์/การเฝูาระวังสิง่แวดล้อมและสุขภาพทุกระดับ 

5.นิเทศติดตาม ควบคุมกํากับการดําเนินงานด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุม่งานอนามยัสิง่แวดล้อม 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

นางอไุรรัตน์  กลบัประทมุ 

โทร 08 9844 1534 

E mail address :  env.korat@gmail.com 
 

ตัวช้ีวัดที่ 62 หน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข มีระบบควบคุมกํากับ การเก็บขน และกําจดัมูลฝอยตดิเช้ือท่ีถูกต้อง 
เปูาหมาย
(เกณฑ์) 

CUP มีระบบควบคมุกํากับการเกบ็ขน และกําจัดมูลฝอยตดิเช้ือท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 

ความหมาย/
คํานิยาม 

“ มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง มลูฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผสัใกล้ชิดกับ
มูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ ซึ่งเกิดขึ้นหรือใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค/รักษาพยาบาล/ให้ภมูิคุ้มกัน/
ชันสูตรศพ ซากสัตว์ /ทดลองวิจัยเกี่ยวกับโรค ได้แก่ ซาก/ช้ินส่วนของมนุษย์/สัตว์  วัสดุของมีคม/วัสดุ ซึ่งสัมผสั
เลือด สารน้ําจากร่างกาย เช่น มีด หลอด ผ้าก๊อส สําลี ท่อ สไลด์กระจํา เป็นต้น และมลูฝอยทุกชนิดที่ออกจาก
ห้องรักษาผู้ปุวยตดิเช้ือร้ายแรง 
มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และเป็นไปตามกฎหมาย (การรวบรวม การขนส่ง 
การกําจัด ฯลฯ)  

ผลงาน 3 ปี
ย้อนหลัง 

ปี 2557 
ปริมาณขยะมลูฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลรัฐ 556,045.50  กก./ปี 
ปริมาณขยะมลูฝอยติดเชื้อ รพ.สต. 9,069  กก./ปี 
รวม ปริมาณขยะมูลฝอยตดิเช้ือ 565,114.50 กก. 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

หน่วยบริการของรัฐในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาทุกแห่ง(รพช.และรพสต.)  

แหล่งข้อมูล
การจัดเก็บ 

แบบรายงาน , การสุ่มประเมินผลและ การติดตามประเมินผลโดยทมีประเมิน 

สูตรคํานวณ จํานวน CUP มีระบบควบคมุกํากบัการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามมาตรฐานX  100                                    
.                                                จํานวน CUP ทั้งหมด    

เกณฑ์การให้
คะแนน 
(ใช้ในการ
ประเมินการ
ดําเนินงาน) 

รอบท่ี 1  
- มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 
- มีระบบการจัดเก็บข้อมลูในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- มีแนวทางการดําเนินงานการจดัการมูลฝอยตดิเช้ือ 
- มีผู้รับผิดชอบของ CUP ที่ชัดเจน 
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มีการจัดกจิกรรมครบ 4 ด้าน ให้ 60 คะแนน 
มีการจัดกจิกรรมไม่ครบ 4 ด้าน ให้ด้านละ 15 คะแนน 
ไม่มีการจัดกิจกรรม ให้ 0 คะแนน 
รอบท่ี 2  
- CUP พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (โดยการจัดการอบรมหรือส่งไปอบรม) 
- มีการดําเนินการตามมาตรฐาน และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด(การรวบรวม การขนส่ง การกําจัด ฯลฯ) 
มีครบท้ัง 2 กิจกรรมให้ 40 คะแนน 
มีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้ 20 คะแนน 
ไม่มีกิจกรรม ให้ 0 คะแนน 

มาตรการ/
กิจกรรม
สําคัญ 

มาตรการ 
-การบังคับใช้กฎหมาย 
-พัฒนาคุณภาพการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสาธารณสุข 
กิจกรรม 
1..จัดอบรม/ประชุมช้ีแจงกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกีย่วข้อง 
2.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการจดัการมลูฝอยติดเชื้อให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด(การรวบรวม การขนส่ง การกําจดั ฯลฯ) 
3.CUPมีระบบควบคุม กํากับ การจัดการมลูฝอยติดเชื้อโดยใช้เอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยตดิเช้ือ 
4.การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูการจดัการมลูฝอยติดเชื้อของสถานบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
5.การประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้
ประสานงาน/
เบอร์
โทรศัพท์/e-
mail 

นางสาวยุพา  สุชนชาติ   
สํานักงาน 044 465010 
มือถือ   08 6989 0556 
e-mail address : UPA79@ hotmail.com 

 
 

กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาบุคลากร     
ตัวชี้วัดที ่63 อําเภอมีการจัดทําแผนกําลังคนทั้งเชิงปริมาณ (25 สายงาน) และเชิงคุณภาพ (ตามภาระงาน 

FTE/Service Base/และอัตราประชากร)มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-  มีแผนการกําหนดอัตรากําลังคนในด้าน  การผลิต  การกระจายกําลังคน  การรักษาดํารงไว้ 

ของบุคลากร 
- มีการวิเคราะห์ข้อมลูกําลังคน 
- มีแผนกรอบอัตรากําลังของบุคลากรสหวิชาชีพ  21 สาขา  25 สายงาน และสายการสนับสนุน 

เปูาหมาย(เกณฑ์) วิเคราะหค์วามต้องการกาํลังคนดา้นสุขภาพในพ้ืนท่ี (21 สาขา  25 สายงาน)  ในทุกระดับบริการ 
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ความหมาย / ค้า
นิยาม 

กําลังคนด้านสุขภาพ  (HRH)  :  บุคคลที่มีบทบาทในด้านส่งเสริม  รักษา  ปูองกัน  ฟ้ืนฟู  และคุ้มครอง
ผู้บริโภค(รวมกลุ่มวิชาชีพต่างๆสายสนับสนุน ด้านการแพทย์แผนไทย) ภาครัฐ และเอกชน ชุมชน  
บุคลากรสาธารณสุข (Health Personnal) : บุคลากรวิชาชีพด้านสขุภาพ ด้านสนับสนุน นักบริหาร  
นักวิชาการ 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง  
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

หน่วยงานระดับอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรพ.สต. 

แหล่งข้อมลู สํารวจ  FTE / Service Baseและข้อมูลประชากร 
สูตรค้านวณ  
เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

หน่วยงานมีมาตรการ / กิจกรรม ครอบคลมุ 
   การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 50 คะแนน 
  1.  มีคําสั่งกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการสหวิชาชีพและประชุมคณะกรรมการ  ได้  10 คะแนน 
  2.  มีการวิเคราะห์ข้อมลูกําลังคนในระดับอําเภอ  ตําบล   
         -  อําเภอ  รพช.ใช้ FTEService Base  และ  Work  load                      ได้  10 คะแนน 
         -  ตําบล  รพ.สต.ใช้สัดส่วนประชากร                                                ได้  10 คะแนน 
         -  มีแผนกําลังคนทุกสายอาชีพ  ครบถ้วน  และเป็นป๎จจุบัน                      ได้  10 คะแนน          
  3.  มีการสรรหา/แต่งตั้งบุคลากร /จัดสรรกําลังคนตามเกณฑ์ที่กําหนด                ได้  10 คะแนน 
  การใช้ประโยชน์จากบุคลากร (Utilization) 20 คะแนน 
       -   มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร โดยจดัทํา
Job description, Job Specification ครบทุกวิชาชีพ                                      ได้  10 คะแนน 
      -    มีการอัตรากําลังที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ( จากการคํานวณ FTEค่าภาระงานต่อ
บุคลากร                                                                                              ด้  10 คะแนน 
    การรักษาบุคลากรไว้ในระบบ ( Retention) 30 คะแนน 
    -  มีการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน               ได้  10 คะแนน  
    -  มีการสํารวจความพึงพอใจและขวัญกําลังใจของบุคลากรและสรุปผลการประเมินฯ  ได้  10 คะแนน 
    -  มีการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ในองค์กร  เชิดชู คนดีศรสีาธารณสุขในทุกสาขาวิชาชีพ  
                                                                                                 ได้  10 คะแนน 

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 

1.ตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  ศึกษาวิเคราะห์  Demand  Supply  ด้านกําลังคน 
2.มีกิจกรรมการคดัเลือกคนดีศรสีาธารณสุขในระดับอําเภอและหน่วยงาน 
3.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนดีศรสีาธารรสุขในระดับจังหวัด 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคณุภาพบริการ 
 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

คุณมนสัศรา อัจฉริยะเมธากุล งานพัฒนาบุคลากร 
081 977 3538  044 465010-4 ต่อ 109   

 

ตัวชี้วัดที ่64 จังหวัด อําเภอ มีแผนพัฒนากําลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) 

เปูาหมาย(เกณฑ์) บุคลากรสาธารณสุขสายวิชาชีพดา้นสุขภาพ  สายสนับสนุน  นักบรหิาร  นักวิชาการ 



 

214 
 

 
ความหมาย / ค้า
นิยาม 

แผนกําลังคน  หมายถึง กําลังคนได้รับการพัฒนาในมติิต่างๆ ได้แก่ มิติสมรรถนะตามสายงานวิชาชีพ มิติ
การบริการตามสาขา Excellence ในService plan มิติการให้บริการตามสถานบริการ มิติการบริการ
ประชาชนกลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อป๎ญหาและสมควรไดร้ับการดูแลเฉพาะดา้น 
 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ปี 2557  สัดส่วนสายวิชาชีพท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ 20 
 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากรทุกสายวิชาชีพปฏิบัติงานในหน่วยบริการแต่ละระดับ 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

1.แผนพัฒนาบุคลากร             2.แผนความต้องการพัฒนาคน 
3.แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)ในระดับจังหวัด  อําเภอ 

 

สูตรค้านวณ 

 

A  =  จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 
B  =  จํานวนบุคลากรตามแผนกําลังคนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(A / B X 100) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

-  แผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน                                             ได้  10  คะแนน 
-  แผนพัฒนาบุคลากรระดับบคุคล                                                  ได้  10  คะแนน 
-  ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล(ศึกษาต่อ/ประชุม/ฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงานฯลฯ )  
ได้  10  คะแนน 
-  สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทกุสาขาวิชาชีพ(21 สาขา  25 สายงาน)          ได้  10 คะแนน 
-  หน่วยงานมีสรุปป๎ญหาด้านบุคลากร และวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร       ได้  10 คะแนน 

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 

แผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องService Plan 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุม่งานพฒันาทรัพยากรบคุคลและพฒันาคณุภาพบริการ 
ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

คุณมนสัศรา อัจฉริยะเมธากุล งานพัฒนาบุคลากร 
081 977 3538  044 465010-4 ต่อ 109   

 
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาด้านการเงินการคลัง   

ตัวชี้วัดที่  65 ร้อยละของหน่วยบริการมีการบริหารการเงินการคลังและมีปัญหาทางการเงินเร้ือรังไม่เกินระดับ 4  

เปูาหมาย(เกณฑ์) ร้อยละ 90 

ความหมาย/ค้า

นิยาม 

-หน่วยบริการหมายถึง รพช. รพศ.และ CUP ที่ไม่ใช่ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                                  
-การบริหารการเงินการคลัง   มีการดําเนินการดังนี                                                                     
1.มีคําสั่งแต่งตั้งคทง. CFO                                                                                                  
2.มีการประชุม คทง. CFO เพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์การเงินการคลงัของ CUP โดยใช้ดัชนช้ีีวัดภาวะ
วิกฤต 7 ระดับ ทุก 3 เดือนและสรุปรายงานการประชุมคทง. CFO แจ้งจังหวัดภายใน 15 วัน หลังมีการประชุมทุก
ครั้ง                                                                                                                    
3.มีการปรับปรุงพัฒนาและมีแผนแก้ไขป๎ญหาทางการเงินการคลังกรณีที่มีภาวะวิกฤตระดับ4ขึ้นไป                         
4.มีการส่งรายงานงบการเงินท้ังแม่ข่ายและลูกข่าย และกรอกข้อมลูบริการ ผ่านWebsite   กลุ่ม
ประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ทันเวลา                                                                         
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- ดัชนีช้ีวัดภาวะวิกฤต 7 ระดับ  (ระดับ 1 = 1 คะแนน, ระดับ 2 = 2 คะแนน, ระดับ 3 = 3 คะแนน, ระดับ 4 = 4 
คะแนน,ระดับ 5 = 5 คะแนน, ระดับ 6 = 6 คะแนน, ระดับ 7= 7 คะแนน ) ระดับ7 =  รุนแรงมากที่สุด, ระดับ1= 
รุนแรงน้อยที่สุด, ระดับ 0 = ปกติ     วัดจาก 

• Current Ratio  น้อยกว่า 1.5        = 1 คะแนน 

• Quick  Ratio น้อยกว่า 1      = 1 คะแนน 

• Cash & Cash Equivalence Ratio  น้อยกว่า 0.8   = 1 คะแนน 

• ทุนสํารองสุทธิ Net working Capital  เป็นลบ     = 1 คะแนน 

• รายไดสู้ง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income  เป็นลบ    = 1 คะแนน 

• NWC/ANI (ทุนสํารองสุทธิหารด้วย รายได้สูงต่ํากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน)  
น้อยกว่า 3 เดือน  = 2 คะแนน  

• NWC/ANI (ทุนสํารองสุทธิหารด้วยรายได้สูงต่ํากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน) 
อยู่ระหว่าง 3–6 เดือน =1 คะแนน 

-มีป๎ญหาทางการเงินเรื้อรัง หมายถึงมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ5 ขึ้นไปมากกว่า1ไตรมาส                               
(ไตรมาส 1 ณ 31ธ.ค.57,ไตรมาส 2 ณ 31มี.ค.58,ไตรมาส 3 ณ 30 มิ.ย.58,ไตรมาส4ณ 30 ก.ย.58)   

ผลงานย้อนหลัง ปี 2555         -                                                                                                                   
ปี 2556   ร้อยละ 96.67                                                                                                                 
ปี 2557   ร้อยละ 100 

ประชากร

กลุ่มเปูาหมาย 

กลุ่มเปูาหมาย                                                                                                                   
- รพศ. 1  แห่ง                                                                                                                       
- รพช.  30  แห่ง                                                                                                             
- CUP ทีไม่ใช่ รพ. 5 แห่ง                     รวม   36  แห่ง  

แหล่งข้อมลู/การ

จัดเก็บ 

-Website   : hfo.cfo.in.th    ของกลุ่มประกันสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข                                  
- รายงานงบการเงิน                                                                                                           
- สรุปรายงานการประชุมคกก. CFO                                                                                         
- คําสั่ง คกก. CFO                                                                                                           
- แผนแก้ไขป๎ญหาทางการเงินการคลังกรณีที่มีภาวะวกิฤตระดับ 4  ขึ้นไป ของ CUP  

ความถี่ในการจัดเก็บ รายไตรมาส 

สูตรค้านวณ ระดับจังหวัด  
=หน่วยบริการทีม่ีการบริหารการเงินการคลัง4ข้อและมีปญ๎หาทางการเงินเรื้อรังไม่เกิน  ระดับ 4                                                                                         
           หน่วยบริการทั้งหมด 
ระดับCUP                                                                                                                    
=  หน่วยบริการมีการบรหิารการเงินการคลัง 4 ข้อ และมีป๎ญหาทางการเงินเรื้อรังไม่เกินระดับ 4  

เกณฑ์การให้คะแนน

(ใช้ในการ

ประเมินผลการ

ด้าเนินงาน) 

ประเมินผลการด้าเนินงานรอบท่ี1ใช้ข้อมูล ไตรมาส 1 (ณ 31ธ.ค.57)                                            
- เชิงคุณภาพ                                                                                                           
การบริหารการเงินการคลัง 4 ข้อ                                                                                                            
มีทั้ง  4 ข้อ = 40   คะแนน                                                                             
มี 3 ข้อ  = 30   คะแนน                                                                                        
มี 2 ข้อ  = 20   คะแนน                                                                                 

X 100      
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มีน้อยกว่า  2 ข้อ = 0  คะแนน                                                                              
- เชิงปริมาณ                                                                                                                      
ระดับ 0             = 60   คะแนน                                                                            
ระดับ 1-4 = 40   คะแนน                                                                                
ระดับ 5 ขึ้นไป =  0    คะแนน                                                                          
ประเมินผลการด้าเนินงานรอบท่ี 2 ใช้ข้อมลู ไตรมาส 1-3 (ณ 31ธ.ค.57, 31มี.ค.58และ 30 มิ.ย.58)         
-เชิงคุณภาพ                                                                                                                            
การบริหารการเงินการคลัง 4 ข้อ                                                                                                      
มีทั้ง  4 ข้อ = 40   คะแนน                                                                               
มี 3 ข้อ  = 30   คะแนน                                                                                  
มี 2 ข้อ  = 20   คะแนน                                                                             
มีน้อยกว่า  2 ข้อ = 0  คะแนน                                                                              
-เชิงปริมาณ                                                                                                                
ระดับ 0 ทุกไตรมาส                              =           60   คะแนน                                 
ทุกไตรมาสไม่เกินระดบั 4                                  =           40   คะแนน                                   
ระดับ 5 ขึ้นไปไม่เกิน 1 ไตรมาส                   =       20  คะแนน                               
ระดับ 5 ขึ้นไปมากกว่า 1 ไตรมาส(เรื้อรัง)        =        0  คะแนน 
 

มาตรการ/กิจกรรม

ส้าคัญ 

-ระดับจังหวัด  : 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝาูระวังสถานการณท์างการเงินการคลังของหน่วย
บริการ จังหวัดนคราชสีมา ปี 2558                                                                                                        
2.โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวดั  ปี2558                                                                                                                           
3.โครงการประชุมคณะทํางานหลกัประกันสุขภาพจังหวัดนครราชสมีา  ปี 2558                                               
4.โครงการนิเทศติดตามโรงพยาบาลที่มีป๎ญหาทางการเงิน  จังหวัดนครราชสมีาปี 2558   

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ชื่อผู้ประสานงาน /    

เบอร์โทรศัพท์ 

นางสุวรรณาภา    ศรีนาค  081-3212736     

 
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์    
ตัวชี้วัด 66 ร้อยละของมลูค่าการจัดซื้อเวชภณัฑ์ร่วมของหน่วยบริการ 

เปูาหมาย (เกณฑ์) 1.1 มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวดัไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1.2 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑม์ิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วสัดุทันตกรรม)ร่วมระดบัจังหวัด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 45 
1.3 มูลค่าการจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์รว่มระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ความหมาย/ค้านิยาม - มูลค่าการจดัซื้อยา/เวชภณัฑ์มิใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตรร์่วม ระดับจังหวัด หมายถึง มูลคา่การ
จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วสัดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดซื้อตามคูม่ือการจดัซื้อเวชภัณฑ์ ประจาํปี
งบประมาณนั้นๆ (ไม่รวมจากท่ีซื้อจากองค์การเภสัชกรรม) (บาท) 
- มูลค่าการจดัซื้อยา/เวชภณัฑ์มิใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์ หมายถึง มลูค่าการจัดซื้อยา/เวชภณัฑ์
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มิใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่รพช.จดัซื้อ เพื่อให้บริการผู้ปุวย และสนบัสนุนให้กับหน่วยบริการ
เครือข่ายทั้งหมด (ไม่รวมจากที่ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม) (บาท)  
 
 
 

ผลงานย้อนหลัง ตารางแสดงร้อยละความร่วมมือในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2557   (ผลงาน 9 เดือน) 

 

รพช. 

ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 

มูลค่าซื้อ

ร่วม 

มูลค่าซื้อ

ท้ังหมด 

ร้อย

ละ 

มูลค่าซื้อ

ร่วม 

มูลค่าซื้อ

ท้ังหมด 

ร้อย

ละ 

มูลค่า

ซื้อร่วม 

มูลค่า

ซื้อ

ท้ังหมด 

ร้อย

ละ 

224,721

,150.92 

314,170,

312.05 
71.53 

37,736,8

56.75 

57,418,865.

23 
65.72 

15,91

1,040.

67 

82,454,

662.83 
19.30 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบรายงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  โดยงานเภสัชกรรมรพช.เป็นผูร้วบรวมส่ง 

ประชากร

กลุ่มเปูาหมาย 
โรงพยาบาลชุมชน 29 แห่ง 

แหล่งข้อมลู / การ

จัดเก็บ 
- แบบรายงานบริหารเวชภณัฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 
- ระบบบัญชีเกณฑ์คงค่า 

ความถี่ในการจัดเก็บ - รายเดือน (ตัดยอดทุกวันท่ี 25 ของเดือน รายงานไมเ่กินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 

สูตรค้านวณ มูลค่าการจัดซื้อยา/เวชภัณมิใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์ (บาท)     . X 100 

มูลค่าการจัดซื้อยา/เวชภณัมิใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด (บาท) 

เกณฑ์การให้คะแนน  

แผนงานโครงการ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข 

ชื่อผู้ประสานงาน /  

เบอร์โทรศัพท์ 

เภสัชกรหญิงวัลลภา  คงฉันท์มิตรกุล  044-465011-14 ต่อ 424 

เภสัชกรหญิงธนาภรณ์  ยอดฉมิมา     044-465011-14 ต่อ 424 

 

ตัวชี้วัด 67 เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์ประเมนิคุณภาพการใช้ยาตามมาตรฐาน P4P (หน่วยส่งต่อ) 

เปูาหมาย (เกณฑ์) เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์ประเมนิคุณภาพการใช้ยาตามมาตรฐาน P4P (หน่วยส่งต่อ) 
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ความหมาย/ค้านิยาม เกณฑ์ประเมินคุณภาพการใช้ยา หมายถึง เกณฑ์ 5 ด้านสําหรับการประเมินมาตรฐานคณุภาพ
ของการใช้ยา หน่วยบริการส่งต่อ ได้แก่  
1.PTC: ระดับความสําเร็จการดําเนินงานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
2.HAD: การดําเนินงานด้านยาทีต่อ้งระมัดระวังสูง (High Alert Drug) 
3. ADR: การประเมินระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลติภณัฑ์ 
4. DUE/DUR: การประเมินและทบทวนการใช้ยาในโรงพยาบาล 
5. ASU: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตผุล (เชิงกระบวนการ) 

ผลงานย้อนหลัง ผลงาน P4P ระดับจังหวดั 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

 โรงพยาบาลชุมชน 29 แห่ง 

แหล่งข้อมลู / การ
จัดเก็บ 

- คณะกรรมการประเมินคณุภาพระบบยา P4P จังหวัดนครราชสีมา        
- ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์         
- นิเทศติดตามเยี่ยมตามโซน 
- รายงานสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพระบบยา P4P จังหวัด
นครราชสมีา 

ความถี่ในการจัดเก็บ - ปีละ 1 ครั้ง 
สูตรค้านวณ เกณฑ์ประเมินคุณภาพการใช้ยาในแต่ละด้าน ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับ 4 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

 

แผนงานโครงการ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข 

ชื่อผู้ประสานงาน /  
เบอร์โทรศัพท์ 

เภสัชกรหญิงวัลลภา  คงฉันท์มิตรกุล  044-465011-14 ต่อ 424 
เภสัชกรหญิงธนาภรณ์  ยอดฉมิมา     044-465011-14 ต่อ 424 

 

ตัวชี้วัดที่ 68 หน่วยบริการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภณัฑ์ในภาพรวม ได้ไม่น้อยกว่า         ร้อยละ 4 
เปูาหมาย - ลดค่าใช้จ่ายด้านยา (Drug Cost) 

- ลดค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑม์ิใช่ยา 
- ลดค่าใช้จ่ายด้านวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab cost) 
เปรียบเทยีบกับปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยบริการเอง ให้ลดลงร้อยละ 4 

ค้านิยาม   -ค่าใช้จ่ายด้านยา (Drug Cost) หมายถึง มูลค่าการใช้ยาทั้งยาจัดซื้อยาสนับสนุน, ยาส่งต่อ คดิต่อ
หน่วยการให้บริการผู้ปุวย 

  -ค่าใช้จ่ายด้านเวชภณัฑม์ิใช่ยา หมายถึง มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วสัดุทันตกรรม ท้ัง
จัดซื้อ  
รับสนับสนุนหรือส่งต่อมา  คิดต่อหน่วยการให้บริการ 

  -ค่าใช้จ่ายด้านวสัดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ (Lab Cost) หมายถึงมลูค่าการใช้แลบชันสูตรโรค ท้ังที่
หน่วยบริการจัดทําเองและส่งภายนอก คิดต่อหน่วยการให้บริการผูปุ้วย 
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ผลงานย้อนหลัง  
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

โรงพยาบาลชุมชน 29 แห่ง 

แหล่งข้อมลู/ การ
จัดเก็บ 

- บัญชีเกณฑ์คงค้างรายเดือน 
- ข้อมูลรายงานบรหิารเวชภณัฑ ์

ความถี่ในการจัดเก็บ - รายเดือน 
สูตรค้านวณ มูลค่าการใช้ยา X 100 

Adj Rw x 0.06 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

แผนงานโครงการ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข 

ชื่อผู้ประสานงาน /  
เบอร์โทรศัพท์ 

เภสัชกรหญิงวัลลภา  คงฉันท์มิตรกุล  044-465011-14 ต่อ 424 
เภสัชกรหญิงธนาภรณ์  ยอดฉมิมา     044-465011-14 ต่อ 424 

 

     
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาการปราบปรามทุจริต  

ตัวชี้วัดที่ 69 ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรร์ัปชั่นของประเทศไทย(CPI)มีระดับดีขึ้น 
เปูาหมาย(เกณฑ์) จังหวัด อําเภอ มีระดับความสําเรจ็ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่าระดับ 5 
ความหมาย /ค้า
นิยาม 

จังหวัด หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และ                            
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
     ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทย(CPI) คือ ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ป๎ญหาคอร์รัปช่ันของ
ประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ ( 0 คอร์รัปช่ันมากที่สุด – 100 คอร์รัปช่ันน้อยที่สุด) จัดทําโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International)ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติของประเทศ
เยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขป๎ญหาคอร์รัปช่ันและมีเครือข่ายใน120ประเทศทั่วโลก  กระทรวง
สาธารณสุข มีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล    ข้อ10 การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐโดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด  ดังนั้น    หากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ50 จะส่งผลต่อ
ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน(CPI)ของประเทศไทย 

ผลงาน 3 ปี
ย้อนหลัง 

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดใหม่ ตามคําสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

ประชากรกลุม่                 
เปูาหมาย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 แห่ง  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 32 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 30 แห่ง (ยกเว้น รพช.บัวลาย,   รพช.สีดา
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และรพช.เทพารักษ์) 
แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

1.มีรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการคุณธรรมและจรยิธรรมทุกไตรมาสจํานวน 4ครั้งต่อป ี  
2.มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 3 แบบโดยให้                    
ประเมินตามแบบ จาํนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนในเดือนธันวาคมปีนี้ และหลังในเดือนมิถุนายนปีถัดไป               
3.มีผลการดําเนินงานการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4.มีผลลัพธ์การแกไ้ขข้อทักท้วงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

สูตรค้านวณ 
 

(ร้อยละร้อย) จํานวนหน่วยงานทุกแห่ง(สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพช.)    มีระดับความสาํเร็จในการปอูงกัน
และปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าระดับ 5 

เกณฑ์การให้
คะแนน 
(ใช้ในการ
ประเมินผลการ
ด้าเนินงาน) 

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณุธรรมและจรยิธรรมโดยจัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมและปูองกันการทุจรติ และการอบรมเสรมิสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดําเนินงาน สําหรับ 
ภารกิจหลัก เน้นระบบบริการการตรวจรักษาในแผนกผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผูปุ้วย, การดําเนินงานตามมาตรฐานการสาธารณสุข 
ภารกิจสนับสนุน เน้นระบบงานการบริหารบุคคล งานการพัสดุ งานการเงิน การบัญชี และระเบียบขอ้บังคับ
กฎหมายต่าง ๆ และบทลงโทษทางวินัย แพ่งและอาญา พร้อมกรณตีัวอย่างที่พบในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
และมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส จํานวน 4 ครั้งต่อปี   
2.มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 3 แบบ โดยให้                    
ประเมินตามแบบ จาํนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนในเดือนธันวาคมปีนี้ และหลังในเดือนมิถุนายนปีถัดไป               
โดยหน่วยงานมีการสรุปผลการประเมินตนเองก่อนและหลังเพื่อพัฒนาหน่วยงานและลดความเสี่ยง 
3.มีระบบการดําเนินงานการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน  
4.มีผลการดําเนินงานการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
5.มีผลลัพธ์การแกไ้ขข้อทักท้วง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

 
มาตรการ/ 
กิจกรรมส้าคัญ 
 

มาตรการที่1 ปลูกจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรา้งวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ              ทุก
หน่วยงาน(บูรณาการกับกลยุทธ์ที่13 พัฒนาบุคลากร) 
 - โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและปูองกันการทุจริตแกเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐ                                                     
 -โครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 - เสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง ดีเด่น 
 - เสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบดว้ยความซื่อสตัย์สจุริต  

- เสนอช่ือหน่วยงานต้นแบบ/ดเีดน่ด้านการเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

มาตรการที่ 2 รวมพลังปูองกันและปราบปรามทุจรติ 

(บูรณาการกับกลยุทธ์ที่11 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย) 

 - มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรยีนการทุจริต  



 

221 
 

 

 -มีการประเมินตนเองตามแบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สํานักงาน ป.ป.ช.     คือ เดือนธันวาคม 2557 และ
เดือนมิถุนายน 2558  จํานวน 3 แบบ คือ        
1.แบบประเมิน Evidence  Base Integrity Assessment : การประเมินองค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                                                                                                        
2.แบบประเมิน Internal  Integrity Assessment  : ประเมินมุมมองการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร                                                                                                                            
3.แบบประเมิน External Integrity Assessment  : ประเมินมุมมองการรับรู้ความคิดเห็นของ                         
ผู้มีส่วนไดเ้สีย    
 

มาตรการที่ 3 เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพ, คู่มือการปฏิบัตงิานโดยใช้แบบประเมิน  

มาตรฐาน HA , PCA สําหรับภารกิจสนับสนุนใช้แบบประเมินกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ.,                            
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุขและตามที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการ 

 - และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจรติ 

 - สรา้งเครือข่ายบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการทุจรติในระดับโซน 

 กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิติการ  
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคณุภาพบริการปฐมภูมิ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานตรวจสอบภายใน 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์                         
/e-mail 
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บทท่ี 4 ระบบการประเมินผล และควบคุมก้ากับ ปี 2558 

1. การนิเทศ ติดตาม  ก้ากับ   
1.1 การนิเทศติดตาม ปีละ 1 ครั้ง  เดือน  ธันวาคม  2557 - มกราคม  2558 

ทีมนิเทศงานจํานวน  6  ทีม  ( 6  โซน)  
ผู้นิเทศ  รวมจํานวน  11  คน  ประกอบด้วย   

   1)  ผู้ช่วย นพ.สสจ.  ประธานทีม   
   2)  ตัวแทนกลุ่มงานที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่ม(ตัวจริง/ตัวสํารอง) จาก  10  กลุ่มงาน                    

     (คร.  บ.  ทันตะ  คบ.  ปก.  พบ.  พม.  ส.  สวล และ  พย.)     
             3)  เลขาทีมฯ  

1.2 การเตรียมการนิเทศและเครื่องมือ   
1) กลุ่มงานจัดทําคําอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  ทั้งนี้แต่ละกลุ่มงานได้มีการประชุมชี้แจง

ผู้นิเทศภายในกลุ่มเพ่ือจัดทําแนวทาง  เครื่องมือของแต่ละงานสําหรับใช้ในการนิเทศงาน/การประเมินผล  เพ่ือให้
ไปในทิศทางเดียวกัน   

2) กลุ่มงาน พย. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศ และกําหนดวัน เวลา  ขั้นตอนการนิเทศวิธีการนิเทศงาน 
CUP   ก่อนออกนิเทศงาน 

1.3 รูปแบบการนิเทศงาน 
นิเทศกรณีปกติ  จ้านวน 1 ครั้ง  
นิเทศกรณีพิเศษ  ตามสภาพปัญหาในพื้นที่/ตามนโยบาย นพ.สสจ.นม. 

   ก้าหนดการ  
ช่วงเช้า   ผู้นิเทศสุ่มนิเทศ  สอ./รพ.สต.   
ช่วงบ่าย  ผู้นิเทศงานลงนิเทศในรพช.และสสอ.  เสนอแนะ  ติวเข้ม  วิธีการดําเนินงานและ

แนวทางในการประเมินผลการดําเนินงาน  ภายหลังการออกนิเทศงาน  กลุ่มงานพย.แจ้งผลการนิเทศงานให้กับ
ผู้บริหารทราบ 

09.00 น. – 10.00 น.  Cup นําเสนอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับ cup 
10.00 น. – 11.00 น.  รพ.สต. 1 แห่ง (CUPเลือก) นําเสนอนวตกรรมหรือผลงานเด่น 1 เรื่อง         
11.00 น. – 12.00 น.  สสจ.โซน/ผู้นิเทศ มอบนโยบายและงานสําคัญ  
12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหาร  
13.00 น.– 14.00 น.  สสจ.โซน/ผู้นิเทศ มอบนโยบายและงานสําคัญ (ต่อ)  
14.00 น. – 15.00 น.  อภิปราย คําถาม ป๎ญหาและให้ข้อเสนอแนะ  
15.00 น. – 16.00 น.  เดินทางกลับ 
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1.4  การแบ่งโซนนิเทศ สสจ.นม. ปีงบประมาณ 2558  
 โซน 1  นายแพทย์ชัยวัฒน์  ทองไหม , นายบุญสงค์  ลี้สุรพลานนท์   

รับผิดชอบ  8 อําเภอ ( อ. เมือง,ขามทะเลสอ, สูงเนิน,สีคิ้ว,โนนสูง, โนนไทย,พระทองคํา, 
ขามสะแกแสง)  

  โซน 2  นางศิริพร  ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ , ดร. สันติ  ทวยมีฤทธิ์     
รับผิดชอบ 8 อําเภอ (อ.พิมาย, ชุมพวง, เมืองยาง, ลําทะเมนชัย,  ห้วยแถลง, จักราช,  
เฉลิมพระเกียรติ, โนนแดง)  

 โซน 3 นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ , นายชาญศักดิ์  สุภรโภคี   
รับผิดชอบ  7 อําเภอ (อ.บัวใหญ่, สีดา, บัวลาย, ประทาย,บ้านเหลื่อม, คง, แก้งสนามนาง) 

โซน 4 นางศิริวรรณ  ขัตติยวิทยากุล, นางฉวีวรรณ  จันณรงค์   
รับผิดชอบ 3 อําเภอ  (อ.ปากช่อง .ด่านขุนทด, เทพารักษ์)  

 โซน 5  นางณิชาณี   พันธุ์งาม, นางณัฐอร  พลสวัสดิ์    
รับผิดชอบ  3  อําเภอ  (อ.โชคชัย, ครบุรี , เสิงสาง)  

 โซน 6 นางลดาพิชญ์สมัย  อมัตรวงศ์, นางสาวนิตยา  โชตินอก  
รับผิดชอบ 3 อําเภอ  (ป๎กธงชัย, วังน้ําเขียว หนองบุญมาก)  

2. การประเมินผลการด้าเนินงาน 
 2.1   AARโครงการในกลุ่มงานและพื้นที่  (แบบฟอร์มตามที่แนบท้าย) 

2.2   ประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
1)การประเมินผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง/ปี 

            - ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน   2558  (ผลงาน 6 เดือน ระหว่าง ต.ค. 57 – มี.ค. 58) 
            - ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558  (ผลงาน 9 เดือน ระหว่าง ต.ค. 57 – มิ.ย. 58) 

2) วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการติดตามควบคุมกํากับการทํางาน  และพัฒนางานตลอดจนนําไปใช้
ในการวางแผนในปีต่อไป    มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ   คัดเลือกผู้บริหาร  
และจัดสรรโบนัส  

2.3 วิธีการประเมิน KPI การประเมินผล แยก 3 ระดับ คือ ระดับ รพช., ระดับ สสอ., ระดับ รพ.สต. 
1) การประเมินแบ่งอําเภอ  3 ขนาด (ใหญ่ / กลาง / เล็ก) 
อําเภอขนาดใหญ่  จํานวน 11 อําเภอ ได้แก่ โนนสูง, ปากช่อง, พิมาย, สีคิ้ว, ด่านขุนทด,             

ป๎กธงชัย, ครบุรี, เมือง, บัวใหญ่ , ชุมพวง,สูงเนิน  
อําเภอขนาดกลาง  จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่ โนนไทย, คง,  ห้วยแถลง, ประทาย, เสิงสาง,         

หนองบุญมาก, โชคชัย, จักราช 
อําเภอขนาดเล็ก  จํานวน 13 อําเภอ ได้แก่ แก้งสนามนาง, สีดา, บัวลาย, โนนแดง,บ้านเหลื่อม,    

ลําทะเมนชัย, เมืองยาง, พระทองคํา, เทพารักษ์, ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง, เฉลิมพระเกียรติ , วังน้ําเขียว  
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2) ผู้ประเมิน  จํานวน  13  คน  ประกอบด้วย   
2.1)  หัวหน้าทีมได้แก่  หัวหน้ากลุ่มงาน   (1  คน) 
2.2)  ตัวแทนกลุ่มงานที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่ม  10 กลุ่มงาน (รวม  10  คน) 
2.3)  เลขาทีมฯ   (1  คน) 

2.4 ขั้นตอนการด้าเนินการ  
1) คําอธิบายตัวชี้วัด  และวิธีการประเมิน  (ในหนังสือแผน) 
2) ประชุม คกก.แต่ละระดับ  รพช.  สสอ. .สอ (เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด) 
3) คัดเลือกผู้ประเมิน  3 ทีม จากทุกกลุ่มงาน    
4) ประชุมทีมผู้ประเมิน  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) สสจ.จัดประชุมชี้แจงแนวทาง / ขั้นตอนการประเมินฯกับอําเภอ  โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม

งานเป็นผู้ชี้แจง  ตัวชี้วัดประเมินผล 
6) แนวทางการสุ่ม รพ.สต. แจ้งล่วงหน้า 5 วัน รวมวันหยุดราชการ 
7) ให้อําเภอประเมินผลตนเอง  พร้อมทั้งตัดเกรดจัดลําดับสอ.  โดยคณะกรรมการระดับอําเภอ  

และส่งคะแนนมาที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
ครั้งที่ 1  ส่งคะแนนภายในเดือนกุมภาพันธ์   2558 
ครั้งที่ 2 ส่งคะแนนภายในเดือนกรกฎาคม    2558 
8)   การออกประเมินฯ  โดยคณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด   
ภาคเช้า  คณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด  ลงสุ่มสํารวจ  โดยวิธีจับฉลาก สุ่มสถานีอนามัย        
            และแจ้งก่อนล่วงหน้า  5  วัน  

      ภาคบ่าย  คณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด  ลงประเมินผล รพช. และ  สสอ.      
  2.5 การพิจารณาการประเมินผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ  2558 

โรงพยาบาลชุมชน 
1.  เกณท์การคิดคะแนน  (คะแนนรพช. = 80% )+ (คะแนนสสอ.+คะแนนสอ.=20%) 
2.  การตัดเกรด  อิงกลุ่ม โดยใช้ Z-Score 
สาธารณสุขอ้าเภอ 
1.  เกณท์การคิดคะแนน  (คะแนนสสอ.80%)+(คะแนนสอ.20%) 
2.  การตัดเกรด  อิงกลุ่ม โดยใช้ Z-Score 
สถานีอนามัย 
1.  เกณท์การคิดคะแนน       (คะแนนสอ.100%) 
2.  การตัดเกรด  อิงกลุ่ม โดยใช้ Z-Score 
ผลการประเมิน ระดับประเมินได้ A, B+, B, C+, C 
ก่อนการตัดเกรดเปิดโอกาสให้ CUP ตรวจสอบคะแนนได้ 1 สัปดาห์ 
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3. การประเมินเพื่อพัฒนางาน  และวางแผน 
1. ระบบรายงาน รายงาน 31/43 แฟูม 

    2. การประเมินตัวชี้วัดสําคัญ  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
    3. การจัดทําสรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

รูปแบบการประเมินผล 
ประเมินผลจากผลการรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส จากอําเภอมายังศูนย์ข้อมูล สสจ.นม 

      ระยะเวลาการรายงาน 
ไตรมาสที่ 2  รายงานผลภายในวันที่ 10 เม.ย 58  (6 เดือน) 
ไตรมาสที่ 3  รายงานผลภายในวันที่ 10 ก.ค 58  (9 เดือน) 
ไตรมาสที่ 4  รายงานผลภายในวันที่ 10 ต.ค 58 (12 เดือน) 

4. การก้ากับ ติดตาม 
1. ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน โดย  ให้อําเภอที่มีผลงานเด่นมา

นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และนโยบายที่เร่งรัด 
                     2. ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารสสจ.นม. 
                     3. จากโปรแกรมระบบควบคุมกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ  และผลการดําเนินงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางระบบ Internet ทาง E-office ที่ URL: http://www.korathealth.com      
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แบบฟอร์มการท้า After  Action  Review  

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ค้าชี้แจง 
 ให้ทีมงานของท่านทบทวนถึงกิจกรรมสุดท้ายในโครงการของท่าน  โดยเป็นกิจกรรมซึ่งกลุ่มของท่านได้เข้า

ไปทํากิจกรรมกับกลุ่มเปูาหมาย  ขอให้ท่านทบทวนร่วมกันถึงประเด็นต่างๆต่อไปนี้  และสรุปเป็นประเด็นต่างๆ

ต่อไปนี้ และสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ  (ใช้เวลาในการประชุมกลุ่มร่วมกันประมาณ (60 นาท)ี 

ล้าดับ ชื่อกิจกรรม 
ผลการประเมินของกลุ่ม 

1. วัน  เวลา  สถานท่ีทํากิจกรรม  

2. ลักษณะของกิจกรรมโดยสรุป  

3. อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม? 

(วัตถุประสงค/์เปูาหมาย/ความคาดหวัง) 

สิ่งที่คาดหวัง 

4. ผลที่เกดิขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวังอย่างไร?  

(อะไรที่ทําได้ด ีอะไรที่ยังทําได้ไม่ด)ี 

ผลที่เกดิขึ้น (สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัด) 
สิ่งที่ทําได้ดีแล้ว 
สิ่งที่ยังทําได้ไม่ด ี

5 บทเรียนที่ได้จากการทํากิจกรรมนี(้เพราะ

เหตุใดผลจึงเป็นเช่นนั้น) 

จุดแข็ง 
 

จุดอ่อน 
6. งบรับ-จ่ายจากการทํากจิกรรมนี ้ ประมาณ

การรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : 

จ่าย: 

7. ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง (SARs)  

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทํา AAR ครั้งนี ้  
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บทท่ี 5  ระบบรายงาน และข้อมูลสารสนเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ โดยมีนโยบายปรับลดการบันทึกข้อมูล

ตามโครงสร้าง 43 แฟูม การยกเลิกการบันทึกข้อมูลนอกโปรแกรมพ้ืนฐานที่มีอยู่ ลดการบันทึกข้อมูลคัดกรอง ปรับ 

HDC Datacenter  ทั้ง Server  และ การรับส่งข้อมูล กําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ

ในทุกระดับ รวมถึงกําหนดมาตรฐานรายงาน(Standard report) 

จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการยกเลิกรายงานต่างๆ SR2 , 504 , 505 , 0110 รง.5  และให้จัดส่ง

ข้อมูลสุขภาพรายบุคคล Individual Record  เข้ามาสู่จังหวัดในรูปแบบ 21 แฟูม  43 แฟูม  และ HosXP Tool  

เพ่ือใช้ข้อมูลในการประเมินผล KPI  และรายงานของกลุ่มงาน  

ใน ปีงบประมาณ 2558 นี้ การดําเนินงานการจัดส่งข้อมูลสุขภาพรายบุคคล Individual Record  เข้า

มาสู่จังหวัดในรูปแบบ ดังนี้ 

ระดับ รพ.สต.   

1. จัดส่งข้อมูล  43 แฟูม ที่ URL:http://203.157.161.6:8080/hdc/  ไม่เกินทุกวันที่ 5 ของ

เดือน      เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2557  

2. จัดส่งข้อมุล  21 แฟูม ที่  www.korathealth.com 

ไม่เกินทุกวันที่ 5 ของเดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2557 

3. ส่ง Sync ข้อมูล จากโปรแกรม HosXP Tool เข้ามายังจังหวัดได้ตลอล 24 ชั่วโมง 

ระดับ รพช.   

1. จัดส่งข้อมูล  43 แฟูม ที่ URL:http://203.157.161.6:8080/hdc/  ไม่เกินทุกวันที่ 5 ของ

เดือน      เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2557  

2. จัดส่งข้อมุล  21 แฟูม ที่  www.korathealth.com 

ไม่เกินทุกวันที่ 5 ของเดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2557 

3. ส่ง Sync ข้อมูล จากโปรแกรม HosXP Tool เข้ามายังจังหวัดได้ตลอล 24 ชั่วโมง 

4. ข้อมูลที่ส่งไปยัง สปสช. ทุกรายงาน ยังส่งตามปกติ จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการเพ่ือ

เปลี่ยนแปลง 

การรับ –ส่งข้อมุล รพ.สต.     การรับ –ส่งข้อมุล รพช. 
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ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพ 43 แฟูมส้าหรับโรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช.)ประจ้าปงีบประมาณ2558 

ลําดับ ช่ือแฟูม ความหมาย 

1 PERSON  ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรบัผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ 

2 
ADDRESS  

อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนท่ีอาศัยใน
เขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

3 
DEATH 

ข้อมูลประวตัิการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ปุวยท่ีมา
รับบริการ 

4 CHRONIC ข้อมูลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

5 
CARD 

ข้อมูลประวตัิการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ 
และผูปุ้วยท่ีมารับบริการ 

6 
SERVICE 

ข้อมูลประวตัิการมารับบริการของผู้ที่มารับบริการและการให้บริการนอก
สถานพยาบาล 

7 DIAGNOSIS_OPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบริการ 

8 APPOINTMENT ข้อมูลการนดัมารับบริการครั้งต่อไปของผู้ที่มารับบริการ 

9 SURVEILLANCE ข้อมูลผู้ปุวยด้วยโรคที่ต้องเฝาูระวงัที่มารับบริการ 

10 DRUG_OPD ข้อมูลการจ่ายยาสําหรับผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบริการ 

11 PROCEDURE_OPD ข้อมูลการให้บริการหตัถการและผา่ตัดของผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบรกิาร 

12 WOMEN ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธ์ุที่อยู่กินกบัสามี ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

13 FP ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ 

14 EPI 

ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุม่เปาูหมายของการฉีด
วัคซีนในเขตรับผิดชอบ 

15 NUTRITION 

ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขต
รับผิดชอบ 

16 ANC 

ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝาก
ครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรบัผดิชอบ 

17 NEWBORN ข้อมูลประวตัิการคลอดของทารก ในเขตรับผดิชอบ 

18 NEWBORNCARE ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 

19 PRENATAL 

ข้อมูลประวตัิการตั้งครรภ์ ของหญงิตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ และหญิงตั้งครรภ์ผูม้า
รับบริการ 

20 LABOR 

ข้อมูลประวตัิการคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผดิชอบ และหญิงคลอดผูม้ารับ
บริการ 

21 POSTNATAL 

ข้อมูลประวตัิการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผดิชอบ และหญิง
คลอดผูม้ารับบริการ 

22 HOME ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือนในเขตรับผดิชอบ 
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ลําดับ ช่ือแฟูม ความหมาย 

23 NCDSCREEN ข้อมูลการให้บริการคดักรองโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ในเขตรับผดิชอบ 

24 CHRONICFU ข้อมูลการตรวจตดิตามผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

25 LABFU ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

26 CHARGE_OPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสาํหรับผู้ปุวยนอกผูม้ารับบริการ 

27 ADMISSION ข้อมูลประวตัิการรับผู้ปุวยไว้รักษาในโรงพยาบาล 

28 CHARGE_IPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสาํหรับผู้ปุวยใน 

29 DIAGNOSIS_IPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ปุวยใน 

30 DRUG_IPD ข้อมูลการจ่ายยาสําหรับผู้ปุวยใน 

31 PROCEDURE_IPD ข้อมูลการให้บริการหตัถการและผา่ตัดของผู้ปุวยใน 

32 PROVIDER ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล 

33 SPECIALPP 

ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคเฉพาะสําหรับผู้ที่มารบับริการ และ
ประวัติการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคเฉพาะสําหรับกลุม่เปูาหมายในเขต
รับผิดชอบ 

34 VILLAGE ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรบัผิดชอบ 

35 
ACCIDENT 

ข้อมูลผู้ปุวยอุบตัิเหตุ ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนก
ทั่วไปของ รพ.สต. 

36 COMMUNITY_ACTIVITY ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผดิชอบ 

37 COMMUNITY_SERVICE 

ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสําหรบักลุ่มเปูาหมายในเขตรับผิดชอบ และผูปุ้วยนอก
เขตรับผิดชอบ 

38 DENTAL 

ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟ๎นทุกซี่ และข้อมูลวางแผนการส่งเสริม 
ปูองกันและรักษา ของผู้ที่มารับบริการ 

39 DISABILITY  ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ 

40 DRUGALLERGY ข้อมูลประวตัิการแพ้ยาของผู้ปุวยที่มารับบริการ 

41 FUNCTIONAL  ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 

42 ICF 

ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และป๎จจัยอื่นๆ กลุม่เปูาหมายที่มา
รับบริการในโรงพยาบาล 

43 REHABILITATION ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้) 
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ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพ 31 แฟูมส้าหรับสถานีอนามัย(สอ.) ประจ้าปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ ช่ือแฟูม ความหมาย 

1 PERSON  ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรบัผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ 

2 
ADDRESS  

อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนท่ีอาศัยใน
เขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

5 
CARD 

ข้อมูลประวตัิการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ 
และผูปุ้วยท่ีมารับบริการ 

6 
SERVICE 

ข้อมูลประวตัิการมารับบริการของผู้ที่มารับบริการและการให้บริการนอก
สถานพยาบาล 

7 DIAGNOSIS_OPD ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบริการ 

9 SURVEILLANCE ข้อมูลผู้ปุวยด้วยโรคที่ต้องเฝาูระวงัที่มารับบริการ 

10 DRUG_OPD ข้อมูลการจ่ายยาสําหรับผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบริการ 

11 PROCEDURE_OPD ข้อมูลการให้บริการหตัถการและผา่ตัดของผู้ปุวยนอกและผูม้ารับบรกิาร 

13 FP ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ 

14 EPI 

ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุม่เปาูหมายของการฉีด
วัคซีนในเขตรับผิดชอบ 

15 NUTRITION 

ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขต
รับผิดชอบ 

16 ANC 

ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝาก
ครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรบัผดิชอบ 

17 NEWBORN ข้อมูลประวตัิการคลอดของทารก ในเขตรับผดิชอบ 

18 NEWBORNCARE ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 

19 PRENATAL 

ข้อมูลประวตัิการตั้งครรภ์ ของหญงิตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ และหญิงตั้งครรภ์ผูม้า
รับบริการ 

20 LABOR 

ข้อมูลประวตัิการคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผดิชอบ และหญิงคลอดผูม้ารับ
บริการ 

21 POSTNATAL 

ข้อมูลประวตัิการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผดิชอบ และหญิง
คลอดผูม้ารับบริการ 

22 HOME ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือนในเขตรับผดิชอบ 

23 NCDSCREEN ข้อมูลการให้บริการคดักรองโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ในเขตรับผดิชอบ 

24 CHRONICFU ข้อมูลการตรวจตดิตามผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

25 LABFU ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 
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26 CHARGE_OPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสาํหรับผู้ปุวยนอกผูม้ารับบริการ 

ลําดับ ช่ือแฟูม ความหมาย 

32 PROVIDER ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล 

34 VILLAGE ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรบัผิดชอบ 

35 
ACCIDENT 

ข้อมูลผู้ปุวยอุบตัิเหตุ ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนก
ทั่วไปของ รพ.สต. 

36 COMMUNITY_ACTIVITY ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผดิชอบ 

37 COMMUNITY_SERVICE 

ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสําหรบักลุ่มเปูาหมายในเขตรับผิดชอบ และผูปุ้วยนอก
เขตรับผิดชอบ 

38 DENTAL 

ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟ๎นทุกซี่ และข้อมูลวางแผนการส่งเสริม 
ปูองกันและรักษา ของผู้ที่มารับบริการ 

39 DISABILITY  ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ 

40 DRUGALLERGY ข้อมูลประวตัิการแพ้ยาของผู้ปุวยที่มารับบริการ 

43 REHABILITATION ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้) 

 

ปฎิทินการบันทึกข้อมูล ปี 2558  (การบันทึกข้อมูลอาจคาดเคลื่อนบางช่วงเวลาได้) 

การให้บริการ 
กค.

57 

สค.

57 

กย.

57 

ตค.

57 

พย.

57 

ธค.

57 

มค.

58 

กพ.

58 

มีค.

58 

เมย.

58 

พค.

58 

มิย.

58 

1 
ปรับปรุงข้อมุลแฟูม 

person/chronic/death/fp/card 

1-

31 
                      

2 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟูม 

person/chronic/จ้าหน่ายคนตาย+

ตรวจสอบความสมบุรณ์ของแฟูม 

Death ตามโครงสร้าง 43 แฟูม ปี 58 

    
1 กย.57 - 

31 ตค.57 
                

3 
ส่งข้อมลูแฟูม person/chronic เข้า 

HDC สสจ.  
      

1-

31 
                

4 
ตรวจโภชนาการ+พัฒนาการ+ชอ่งปาก 

เด็ก 0-5 ปี (0-72 เดือน) 

1-

31 
    

1-

31 
    

1-

31 
    

1-

30 
    

5 

ตรวจโภชนาการเด็ก 6-18 ปี(เด็ก ป.1- 

ป.6 ,มัธยม)พร้อมตรวจสุขภาพ ส่งเสริม

ทันตกรรม อนามัยโรงเรียน วัคซีน

นักเรียน  

-- เทอมที่ 1-- 
1 พย.57 - 31 มค.

58 
-- เทอมที่ 2-- 

1 พค.58 - 

31 กค.58 
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การให้บริการ 
กค.

57 

สค.

57 

กย.

57 

ตค.

57 

พย.

57 

ธค.

57 

มค.

58 

กพ.

58 

มีค.

58 

เมย.

58 

พค.

58 

มิย.

58 

6 

บันทึกงานส่งเสริมทันตกรรม

(Selant/ทาฟลูออไรด์/เคลือบหลุมร่อง

ฟัน/ตรวจช่องปาก) 

1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

7 
บันทึกผู้ปกครองสอนเด็ก 0-3 ปี แปรง

ฟัน 

 บันทึกข้อมลุได้ตลอดเวลาต้ังแต่   1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual Data)  และ  

เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มคี.58)  

8 

บันทึกคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต

สูง อายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป (เจาะ DTX 

ทุกราย) 

1 ตค.57 - 31 มีค.58 การบันทึกไม่ควรเกิน 31 มีค.58  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 

มีค.58)  

9 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(3อ2ส/DPAC/

แพทย์ทางเลือก ให้รหัส Z713) 
                  

1 เมย.58 - 30 มิย

58 

10 
คัดกรองตาต้อกระจก/ADL/ข้อเข่า/

เบาหวาน+ความดัน/ช่องปากผู้สงูอายุ 
      1 ตค.57 - 30 มิย.58 

11 
การเย่ียมบ้าน(ตามเกณฑ์แต่ละ

กลุ่มเปูาหมาย) 

  ให้เน้นกลุม่ DM HT จิตเวช TB  หญิงต้ังครรภ์  ผู้สูงอายุ พิการ  ติดเตียง    1 ตค.57 

- 30 กย.58  และ เกณฑ ์QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

12 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก+เต้า

นม สตรีอายุ 30-60 ปี 
1 ตค.57 - 30 กย.58  และ เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

13 

บันทึกการฝากครรภ์ก่อน 12 wk /ANC 

5 คร้ัง/MCH 3 คร้ัง(น้าข้อมูลจาก รพ.

มาลงเก็บความครอบคลุมได้) 

ให้วางแผนบันทึกข้อมูลทั้งป ี และ เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

14 
คัดกรอง stoke ในกลุ่มผู้ปุวย 

DM+HT+DLP 
1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

15 
บันทึกข้อมูล Chronic FU ในผู้ปุวย

เบาหวาน 
1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

16 
บันทึกข้อมูล LabFU  ในผู้ปุวยโรค

เร้ือรัง (เน้น HbA1c) 

ผู้ปุวยโรคเร้ือรังต้องได้รับการตรวจ Lab  1 คร้ัง/ป ี  1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual 

Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

17 ตรวจจอประสาทตาในผู้ปุวยเบาหวาน 
ผู้ปุวยโรคเบาหวานต้องได้รับการตรวจตา  1 คร้ัง/ปี   1 กค.57 - 30 มิย.58 

(Individual Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  

18 
งาน EPI เน้น เด็ก 1 ปี (หัด) เด็ก 5 ปี 

(DTPs)  เด็ก นร. ป6 (DT) 
1 กค.57 - 30 มิย.58 (Individual Data)  และ  เกณฑ์ QOF (1 เมย.57 - 31 มีค.58)  
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         - สําเนา – 

 

คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ ๕๕๔๕  / ๒๕๕๗ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนปฏบิัติราชการด้านสุขภาพ  และ 

แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค 

จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปี ๒๕๕๘ 

............................... 

  ด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา  ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ   และเสมอภาค  ในส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน    ในจังหวัด

นครราชสีมา ในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของผู้บริหารทุกระดับ 

ตลอดจนป๎ญหาของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจน เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม นํานโยบายทุกระดับสู่การ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะได้กําหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข 

ประจําปี ๒๕๕๘  เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานครอบคลุมป๎ญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และให้เกิด

การบูรณาการแผนงาน/ โครงการ งบประมาณอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ตามหลักกฎหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และหน่วยงานในสังกัด  ได้นําแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ  ให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมที่ชัดเจนครบถ้วน 

ส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน  และเป็นประโยชน์ทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ที่จะเป็นเครื่องมือในการประสานการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนต่อไป 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการด้าน

สาธารณสุข และแผนยุทธ์การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อปูองกันโรค ประจําปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๑. นายชัยวัฒน์  ทองไหม  นายแพทย์เชี่ยวชาญดา้นเวชกรรมปูองกัน                ประธาน 

๒. นางศิริพร ป๎ญญาพฤทธิพ์งศ ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ                    รองประธาน 
๓. นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสขุ            กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ  ขัตติยวิทยากุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารปูแบบบริการ            กรรมการ 
๕. นายเดือนชาติ  พงษ์ศรีประชา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ                               กรรมการ 
๖. นางณัฐอร พลสวัสดิ ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกนัสุขภาพ        กรรมการ 
๗. นางลดาพชิญ์สมัย อมัตรวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค            กรรมการ 
๘. น.ส. นิตยา  โชตินอก  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ          กรรมการ 
๙. นางณชิาณี  พันธุ์งาม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               กรรมการ 
๑๐. นายชาญศักดิ์  สุภรโภค ี  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม              กรรมการ 
๑๑. นายวชิระ  บถพบิูลย ์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง           กรรมการ 
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๑๒. นายโชคชัย  มานะธุระ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจักราช            กรรมการ 
๑๓. น.ส.วิภา  อุทยานินท ์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง            กรรมการ 
๑๔. ดร.นิลเนตร  วีระสมบัต ิ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนนิ            กรรมการ 
๑๕. นายวิญํู  จนัทณ์เนตร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเสิงสาง                    กรรมการ 
๑๖. นายวชิาญ  คิดเห็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเขียว            กรรมการ 
๑๗. นายวรพงษ์  ทองด ี  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปากชอ่งนานา      กรรมการ 
๑๘. นายเกรียงศักดิ์  ครุฑกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโชคชัย              กรรมการ 
๑๙. นายบุญชัย  ธนบตัรชัย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโนนไทย               กรรมการ 
๒๐. นายพฒันา  เบ้าสาธร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลครบุรี                 กรรมการ 
๒๑. นาชาญชัย  บุญอยู ่  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่               กรรมการ 
๒๒. นายสมเกียรติ  สอดโคกสงู  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ          กรรมการ 
๒๓. นายสผุล ตติยนันทพร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง       กรรมการ 
๒๔. นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล  นายแพทยช์ํานาญการพิเศษโรงพยาบาลปากช่องนานา             กรรมการ 
๒๕. นายณรงค์  เสือบุญ  สาธารณสุขอําเภอเมือง           กรรมการ 
๒๖. นายสามารถ  คงแก้ว  สาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ           กรรมการ 
๒๗. นายประเสริฐ  ลมจะโปะ  สาธารณสุขอําเภอป๎กธงชัย           กรรมการ 
๒๘. นายคมกริช  ฤทฺธิบ์ุรี  สาธารณสุขอําเภอปากช่อง          กรรมการ 
๒๙. นายกวี  ชิน้จอหอ   สาธารณสุขอําเภอจักราช                    กรรมการ 
๓๐. นางนันทนา  ประสทิธิ์  สาธารณสุขอําเภอพระทองคํา           กรรมการ 
๓๑. นายสทุัศน์  โทแหล่ง  สาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง           กรรมการ 
๓๒. นายยงยุทธ  ยิ้มกระโทก  สาธารณสุขอําเภอเสิงสาง               กรรมการ 
๓๓. หัวหน้างานแผนงาน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                     กรรมการ 
๓๔. นายปกรณ์  ทองวิไล  หัวหนา้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา      กรรมการ 
๓๕. หัวหน้างานแผนงาน  สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
๓๖. หัวหน้างานแผนงาน  สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา    กรรมการ 
๓๗. หัวหน้างานแผนงาน  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี            กรรมการ 
๓๘. หัวหน้างานแผนงาน  โรงพยาบาลกองบิน ๑                                                    กรรมการ 
๓๙. หัวหน้างานแผนงาน  โรงโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล            กรรมการ 
๔๐. หัวหน้างานแผนงาน  โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นเกท          กรรมการ 
๔๑. หัวหน้างานแผนงาน  ศูนย์การแพทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี        กรรมการ 
๔๒. หัวหน้างานแผนงาน  คลินิกอบอุ่นมหาชัย              กรรมการ 
๔๓. หัวหน้างานแผนงาน  คลินิกอบอุ่นปากช่อง              กรรมการ 
๔๔. นายจักรพงษ์  รวิยะวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ           กรรมการ 
๔๕. ดร.นงพงา  ลีลายนะ  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ            กรรมการ 
๔๖. น.ส.รุจิวรรณ  สอนสมภาร  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ            กรรมการ 
๔๗. นางสุวรรณี  สมปราชญ์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ          กรรมการ 
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๔๘. นางชนิภา  รักษ์กุศล  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ          กรรมการ 
๔๙. นางนันทน์ภัส  มโหธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๕๐. นายบุญสงค์  ลี้สุรพลานนท์  เภสัชกรชํานาญการ           กรรมการ 
๕๑. น.ส.วัลลภา  คงฉันท์มิตรกุล  เภสัชกรชํานาญการ          กรรมการ 
๕๒. น.ส.วิภา  ศิริสวัสดิ ์  เภสัชกรชํานาญการ           กรรมการ 
๕๓. นางฉวีวรรณ  จนัณรงค ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                  กรรมการ 
๕๔.    นางเพียงใจ  แก้วกันเนตร ์  นักวิชการเงินและบัญชี ชาํนาญการ           กรรมการ 
๕๕. น.ส.บุญชว่ย  นาสูงเนนิ  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ       กรรมการ 
๕๖. นางยุภาพร  ราชวงศ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ           กรรมการ 
๕๗. นางผิน  สบุงกช   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ            กรรมการ 
๕๘. นางธณัศมณฑ์  ภาณุพรพงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ           กรรมการ 
๕๙. นายป๎ญญา  ฉนํากลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ       กรรมการ 
๖๐. นายสุเมธ  กาญจน์กระสงัข์  ทันตแพทยช์ํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
๖๑. น.ส.สุภาวดี  ศรีทองเพชร  เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญงาน                กรรมการ 
๖๒. นางสุวรรณภา  ศรีนาค  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ         กรรมการ 
๖๓. นายเชษฐ์ชัยวฒัน์  สิริจามร  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ          กรรมการ 
๖๔. น.ส.ญาณวดี  สุสิริรักษา  เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน              กรรมการ 
๖๕. นางธนัยาภทัร์  เฐียรธนิศร์          พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                               กรรมการ 
๖๖. นางนันทพัทธ์   ธีระวฒันานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ                       กรรมการ 
๖๗. นายปกรณ์  ริมประนาม    นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ                      กรรมการ 
๖๘. ดร.จุฑารัตน์  กัมพลานนท์              นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ                   กรรมการ 
๖๙. นางนงเยาว์  จลุวงษ์   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ปากช่องนานา         กรรมการ 
๗๐. นายบัณฑิต  ไทยอุดม  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  รพ.ด่านขุนทด        กรรมการ 
๗๑. นางฉวีวรรณ  จิตกลาง  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.โนนสงู        กรรมการ 
๗๒. นางรัตนา  พลพงษ์รัตน์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.ครบุรี      กรรมการ 
๗๓. นางเบญจมา  เลาหพูนรังส ี  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  รพ.สูงเนิน         กรรมการ 
๗๔. นางจารุนนัท์  ศรีลาศักดิ ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.หนองบุญมาก        กรรมการ 
๗๕. นายชัยสิทธิ์  หวังกลุ่มกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  รพ.ขามสะแกแสง       กรรมการ 
๗๖. นายศิวภัทร  โชคสุขสมสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  รพ.โนนไทย       กรรมการ  
๗๗. นายอรุณ  ประจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.พิมาย        กรรมการ 
๗๘. นายไชยรัตน์   เอกอุ่น  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.สีดา        กรรมการ 
๗๙. นายสมเกียรติ  ภักดีนอก  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.บ้านเหลื่อม      กรรมการ 
๘๐. นายอํานวย  เนียมหมื่นไวย์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.ชุมพวง      กรรมการ 
๘๑. นายบุญช่วย  แทนไธสง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.ประทาย       กรรมการ 
๘๒. นายนิติพัฒน์  พิมพ์เจริญวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.คง         กรรมการ 
๘๓. นายธนบดี  โจทย์กิ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.เสิงสาง       กรรมการ 
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๘๔. นายสมพงษ์  เบอร์ไธสง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.ป๎กธงชยั       กรรมการ 
๘๕. นายทาํนอง  กกกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.ห้วยแถลง       กรรมการ 
๘๖. นางประทวน  คําลาย  ผอ.รพ.สต.หนองปลิง ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง        กรรมการ 
๘๗. นางปราณี  ประไพวชัรพันธ์  ผอ.รพ.สต.นาราก ต.นาราก อ.ครบุรี          กรรมการ 
๘๘. นายวโิรจน์  ศรีอภัย  ผอ.รพ.สต.มะค่าระเว ต.ธารละหลอด อ.พิมาย         กรรมการ 
๘๙. นายศิริศักดิ์  ปราชญ์ศรีภูมิ  ผอ.รพ.สต.โค้งยาง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน                  กรรมการ 
๙๐. นายประเสริฐ  เทพทะเล  ผอ.รพ.สตขี้ตุ่น ต.ท่าจะหลงุ อ.โชคชัย                      กรรมการ 
๙๑. นายอําพนัธ์  อยู่เจริญ  ผอ.รพ.สต.ทัพรั้ง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา          กรรมการ 
๙๒. นายประยูร  เกล็ดงูเหลือม   ผู้ใหญ่บ้านหนองพะยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก          กรรมการ 
๙๓. น.ส.วิลัยวรรณ  ธงสนัเทียะ  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
๙๔. ดร.สันติ  ทวยมีฤทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข                 กรรมการและเลขานุการ 
๙๕. นางแววดี  เหมวรานนท์     นักวิชาการสาธารสุขชาํนาญการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙๖. นายจตุรงค์  ปานใหม่       นักวิชาการสาธารสุขชาํนาญการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ป๎ญหา พื้นที่เสี่ยง / จัดลําดับความสําคัญของป๎ญหา 
๒. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านสุขภาพเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น  ของ สํานักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่

เครือข่ายบริการที่ ๙ ภาค ประเทศ 
๓. วิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
๔. วิเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย ทรัพยากร และความต้องการสนับสนุนของหน่วยบริการในจังหวัดนครราชสีมา  
๕. จัดทํายุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดการดําเนินงานด้านสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา 
๖. กําหนดกรอบแผนงาน / โครงการ การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคของจังหวัดนคราชสีมา โดนเน้นการ

ดําเนินงานในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทํา” ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ ที่กําหนด 
๗. สนับสนุน เร่งรัด ควบคุมกํากับ ติดตาม ให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

แผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคตามกรอบและงบประมาณที่จัดสรร อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๘. ประเมิลผลการดําเนินของสถานบริการสาธารณสุข ในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค 

๙. สรุปผลการดําเนินแผนงาน / โครงการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค ป๎ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะรายงาน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นมีความ
สอดคล้องกับป๎ญหาสาธารณสุข ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด 
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๑๐. อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้ เป็นตน้ไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   ๒๕   เดือน  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗  

 

                     ลงชื่อ       วิชัย   ขัตติยวิทยากุล 

           (นายวิชัย   ขัตติยวิทยากุล ) 

         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

           สําเนาถูกต้อง 

     ลงชื่อ      แววดี  เหมวรานนท์ 

        (นางแววดี  เหมวรานนท์) 

         นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
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สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ 2557 

กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

1) พัฒนา
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย(0-5)ปี 
และสตรี 

1 อัตราส่วนมารดาตาย  ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

11.75 23.00 20.67 11,446 0 0 P 

2 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย   85% 95.02 95.45 96.91 135,860 126,394 93.03 P 

2) พัฒนา
สุขภาพเด็กวัย
เรียน(6-14)ปี  

3 ร้อยละของเด็กนกัเรียนมีภาวะอว้น   ไม่เกิน15%  - 14.2  - 324,350 28,302 8.73 P 

4 ร้อยละของอ้าเภอมีระบบเฝูาระวัง
ปัญหาไอคิวในเด็กวัยเรียน   

30% ปี2554 มีการส้ารวจเด็กไทย 
จ้านวน 72,780 คน อายุ  6–15 ปี  
ป.1 – ม.3    IQ เฉลี่ย 98.59  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 95.99 

    #DIV/0
! 

  

ร้อยละของรพช.ได้ด้าเนินการร่วมกับ
โรงเรียนประถมศึกษาคัดกรองเด็ก 
นร.ชั้น ป.1  

  32 18 56.25 P 

พบมีเด็กกลุ่มเสี่ยง   264 115 43.56   

5 ร้อยละของเด็ก 6 – 12 ปีได้รับวัคซีน
กระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ ์

ป.1 MMR 95%   95.15 91.05   85.46 
 

 O 

      ป.6 DT 95%   98.15 98.6   89.33   O 

  6 ร้อยละเด็กนักเรียนประถมศึกษาได้รับ
บริการทันตกรรม 

20% 33.4 35.3 64.4 168,496 122,532 72.72 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  7 ร้อยละของเด็กนกัเรียนป.1 ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

55% 52.7 49.4 57.3 28,883 13,167 45.59 O 

  8 ร้อยละเด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

85%  -  - 86 28,883 24,913 86.25 P 

3) พัฒนา
สุขภาพเด็กวัยรุ่น
และนกัศึกษา
(15-21)ปี 

9 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 
ปี 

 ไม่เกิน 50 ต่อ ปชก.
อาย1ุ5-19ปีพันคน  

56 53 รอ ธค.56 156,974 5,811 37.02 P 

10 ความชุกของผู้บริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 - 19 ปี  

ไม่เกิน 13%  17.7  -  - 162,033 13,763 8.49 P 

4) พัฒนา
สุขภาพวัย
ท้างาน 

11 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน23 ต่อปชก.
แสนคน 

15.84 15.89 15.7 ไม่เกิน23/
แสน 

16.90   P 

12 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน13 ต่อปชก.
แสนคน 

 -  - 69.54        
2,614,552  

310 11.86 P 

5) พัฒนา
สุขภาพผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

13 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ลดอัตราปุวยและตายด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

ไม่เกิน 12%  -  -  - 12% 24%   O 

14 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับ
บริการครบถ้วน  

90%  - 22.59 30.42 769 711 92.46 P 

  15 ร้อยละผู้สูงอาย ุ60 ปี ( UC ) ได้รับ
การใส่ฟันเทียม ทุกประเภทตาม
เปูาหมาย 

90% 112.79 92.45 95.22 2230 2000 89.69 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

6) เสริมสร้างการ
เข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของ
ประชาชน 

16 ลดความแออัด และเวลารอคอย  
  16.1 โรงพยาบาลระดับ A และ S ที่
มีอัตราการครองเตียงไม่เกินร้อยละ85 
  16.2 ร้อยละของระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ปุวยนอกในรพ
ศ./รพช. ลดลง 

 
ไม่เกิน 85% 
 
25% 

 -  -  -  
 
 
124.91 

 
 
 
117.63 

 
 
 
ลดลง 
5.82 

 
 
 
 
O 

17 ร้อยละของ รพช.มีการจัดท้า
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) 

100%  -  - 100 29 29 100.00 P 

18 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการ
การแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน  

16% รพศ.  
1.78 

2.65 2.95 702,143 23,460 3.34   

    รพช.  
7.86 

10.14 12.01 2,715,341 270,491 9.96   

    รพ.สต.
8.46 

11.81 17.43 4,517,754 633,382 14.02   

    รวม   
7.62 

10.5 14.12 7,935,238 927,333 11.69 O 

  19 ส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตบริการ  ลดลง 50% 28.13 56.84 76.66   25.92 25.92 P 

  20 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ   

มากกว่า 37% 10.21 26.20 32.74   33.9   P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  21 สัดส่วนการใช้ยาแพทย์แผนไทยใน
ระบบบริการเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 15/ปี  

รพศ.    
0.1 

0.11 0.12  -  - #VALU
E! 

  

  รพช.   
2.06 

2.42 3.46 525,209,68
4 

9,996,64
5 

1.90   

  รพ.สต.
5.82 

8.1 11.86 153,664,51
4 

14,698,7
02 

9.57   

  รวม    
1.35 

1.9 2.75 678,874,19
8 

24,695,3
47 

3.64   

  มูลค่า/UC 
7.58 

13.29 
(เปูาหมาย 
12) 

18.06 
(เปูาหมาย 
17) 

20 13.95   O 

  22 สัดส่วนผู้ปุวยนอก (ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน)  โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ท่ีไปรับการรักษาที่ 
รพ.สต. : รพช.    

 55: 45  -  - 40.05 : 
59.95 

143,053 78,722 55.03 : 
45.97 

P 

  23 ร้อยละของสตรีกลุ่มอาย ุ30-70 ปี 
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
และผ่านการประเมินจากเจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสุข   

90% 75.05 87.34 82.54 589,303 512,766 87.01 O 

  24 ร้อยละของสตรีกลุ่มอาย ุ30-70 ปี ที่
ตรวจพบมีความผิดปกติ  ได้รับการส่ง
ต่อเพ่ือตรวจรักษา 

100%  -  - 100 56 56 100.00 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  25 ร้อยละของสตรีกลุ่มอาย ุ30-70 ปี มี
และใช้คู่มือ(สมุด)บันทกึการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 

90% 100 100 100 589,303 589,303 100.00 P 

7) พัฒนา
คุณภาพบริการ
ของหน่วยบริการ
ทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน 

26 ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ   90%  -  - 100 
 
 
 
90 

33 29 
 
 
 

87.87 O 

 -หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
คร้ังแรกก่อน12wks 

  71.2 43.5 58.7 7,122 5,159 72.44   

  -หญิงต้ังครรภ์ได้รับการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

                

 -หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนตาม
เกณฑ ์

    93.11 91.29   93.02   P 

27 ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ  70%  -  - 100 33 30 90.91 P 

28 ร้อยละของ WCC คุณภาพ   
(พัฒนาการเด็ก,โภชนาการ,ทันตกรรม
,สุขภาพจิต (EQ85%),วัคซีน อย่าง
น้อย 2 คร้ัง/เดือน)  
 

90%  -  - 100 32 27 84.38 O 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

    ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย         4,938 4,869 98.60 P 

    ร้อยละของเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย         4,938 69 1.40   

    ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
ที่ได้รับการกระตุ้น ด้วย TDSI 70ข้อ/
DSI 300ข้อ 

        69 52 75.36   

    ตรวจฟัน 80%       90,996 80,156 88.09 P 

    ฝึกแปรงฟัน 80%       90,996 73,486 80.76 P 

    ฟูลออไรด์ 50%       63,830 55,202 86.48 P 

    เด็กอายุครบ1 ปี ได้รับวัคซีนทุก
ประเภทตามเกณฑ์  

90%   94.42 96.28   95.54 #DIV/0
! 

O 

    เด็กอายุครบ1 ปี ที่ได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคหัด 

95%   94.42 96.28   90.65 #DIV/0
! 

O 

    เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนทุก
ประเภทตามเกณฑ์ 

90%   95.54 91.32   91.32 #DIV/0
! 

O 

    เด็กอายุครบ3ปี ได้รับวัคซีนทุก
ประเภทตามเกณฑ์ 

90%   99.31 94.28   94.28 #DIV/0
! 

O 

    เด็กอายุครบ5ปี ได้รับวัคซีนทุก
ประเภทตามเกณฑ์ 
 

90%   95.33 93.11   98.40 #DIV/0
! 

O 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  29 ร้อยละของศูนย์เด็กเลก็คุณภาพ  70% 54.71 77.53 70.05 718 554 77.16 P 

  30 ร้อยละของศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพ
(Psychosocial 
 Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบ
ช่วยเหลือ  

100%  -  - 87 32 30 93.75 O 

  31  ร้อยละของคลินกิ NCD คุณภาพ  90%  -  - 100 28 28 100.00 P 

  32 ร้อยละของอ้าเภอที่มีทีม miniMERT, 
MCATT, SRRT  
คุณภาพ  

80%               

    ทีม mini MERTคุณภาพ     -  - 40 32 26 81.25 P 

    ทีม MCATT คุณภาพ     -  - 85 29 27 93.10 P 

    ทีม SRRT คุณภาพ    59.4 75.0 93.8 32 31 96.88 P 

  33 ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ  70%               

    33.1 ร้อยละของ ER คุณภาพ  70%  -  - 69.54 30 30 100.00 P 

    33.2 ร้อยละของ EMS คุณภาพ  70%               

       - FR ที่มี Response time  70% 73 72 72.8 186 133 71.51 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

       - Pt.ที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต 
(Emergent) มา รพ.ด้วยระบบ EMS  

20%  - 19.8 20.7 10663 6760 63.40 P 

       - ร้อยละของ Ptเร่งด่วนและฉุกเฉิน
วิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีท่ี
ได้รับแจ้งเหตุ 

70%  -  - 75.8 31128 21580 69.33 P 

         - ส่งเสริมพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉิน
ชุมชนในการแจ้งเหตุ การปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น
ให้แก่ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤติที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 

25%       53024 15930 30.04 P 

  34 ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 

100%  43.75% 
 (14รพ.) 

 53.13% 
 (17รพ.) 

 53.13% 
 (17รพ.) 

32 16 50 O 

  35 ร้อยละของ รพ.มีค่าดัชนีผู้ปุวยใน 
(CMI) ของแต่ละระดับสถานบรกิาร
สุขภาพตาม Service Plan ผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

100% รพช.ทุก
แห่งมี
ค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

รพช.ทุก
แห่งมี
ค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

รพช.ทุกแห่ง
มีค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

30 20 66.67 O 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  36 ร้อยละคะแนนคุณภาพเวชระเบียน 
ของ รพศ. และรพช. 

90% 76.19 81.12 84.99  -  - 87.17 O 

  37 จ้านวน CKD clinic ต้ังแต่ระดับ F1 
ขึ้นไปในแต่ละเครือข่าย  

14 แห่ง  -  - 14 14 14 100.00 P 

  38 จ้านวนรพ.สต.ท่ีให้บริการสุขภาพช่อง
ปากเพ่ิมขึ้นในแต่ละเขตบริการ  
-รพ.สต.มีทันตาภิบาลประจ้า หรือ มี
การจัดบริการ 
ทันตกรรมสัปดาห์ละ1 คร้ังใน รพ.สต.
ที่ไม่มีทันตาภิบาล  

45% 33.81 34.95 36.68 349 185 53.01 P 

  39  ร้อยละของ รพ.ท่ีมีศูนย์ส่งต่อผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

100%  -  - 100 32 32 100 P 

  40 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่าน
มาตรฐาน HA   

70% 42.85 42.85 44.82 29 17 58.62 O 

  41  ระดับของเครือข่ายบริการ ผ่าน PCA  
   - ขั้น 3 
   - ขั้น 4-5  

 
100% 
5% 

พัฒนา
PCA ขั้น3
และขอรับ
การ
ประเมิน
ระดับเขต 
=4 CUP 

พัฒนา
PCAขัน้3 
และขอรับ
การ
ประเมิน
ระดับเขต 
= 39 CUP 

พัฒนาPCA
ขั้น3และ
ผ่านการ
ประเมิน
ระดับเขต 
จ้านวน 
43CUP 

43 43 100 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

8) พัฒนา
คุณภาพและ
จัดระบบการ
บ้าบัดรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

42 อัตราตายผู้ปุวยบาดเจ็บต่อสมอง
ลดลง 

จากป2ี556และต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

10.04 10.59 11.02 
(1246) 

ลดลงเมื่อ
เทียบป ี
2556 

124 9.95 P 

43 ลดอัตราการเสียชีวิตใน รพ.ของทารก
แรกเกิดน้้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม
ภายใน 28 วัน  

   -  -  -         

      -น้้าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม  < ร้อยละ 50        38 20 52.63 P 

      -น้้าหนัก 1,000-1,499 กรัม  < ร้อยละ 10       59 7 11.86 P 

      -น้้าหนัก 1,500-2,499 กรัม  < ร้อยละ 2       569 23 4.04 O 

  44 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานได้รับการ
คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  

85%  - 80.29 81.2 90,408 71,594 79.19 O 

  45 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 

50%  - 44.05 45.41 90,408 36,173 40.01 O 

  46 ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  

50%  - 62.6 61.01 102,178 64,148 62.78 P 

  47 ร้อยละของหน่วยบริการระดับ CUP 
มีการบริหารจัดการคัดกรองความ
เสี่ยงและดูแลPt.DM,HT ด้วยระบบ 
ปิงปอง 7 สีจราจร  

100%  -  -  - 42 42 100.00 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  48 ร้อยละกลุม่เปูาหมาย (ผู้ปุวยโรค
เร้ือรัง 7 โรค, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, 
หญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์ 4เดือนขึน้ไป, 
เด็ก6เดือนถึง2ปี, บุคลากร
สาธารณสุข)ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

90%  - 95.06 96.26   94.83 #DIV/0
! 

P 

  49 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 – 
F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้   

70%  -  -  - 18 0 0.00 O 

  50 การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือด
สมองตาม Service plan 

3%               

    50.1 การพัฒนาบริการการให้ยา
ละลายลิม่เลือดSFT (Stroke Fast 
Track)ในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
อุดตัน  ตีบ 

   -  -  - 1 1 100.00 P 

    50.2 การจัดต้ัง SU(Stroke Unit) 
ดูแลในหออภิบาลโรคหลอดเลือด
สมอง เพ่ือบริการผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง  

   -  -  - 1 1 100.00 P 

    50.3 การพัฒนาบริการการให้ 
Antiplatelet drugsยาต้านเกล็ด
เลือด*แก่ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบอุดตันภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิด
อาการ 

   -  -  - 3% 3.62%   P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  51 ร้อยละของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหวัใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST 
Eledvate (STEMI) ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด และ/หรือได้ท้า PCI  

70% 77.13 79.44 87.13 70% 96.61%   P 

  52 อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรค
ของอ้าเภอ(Success rate)  

90% 90.27 90.19   675 597 88.44 O 

  53 อัตราการเปลี่ยนของผลเสมหะจาก
บวกกลับเป็นลบในช่วงระยะเวลา
เข้มขน้ ( Conversion  rate)  

95% 91.74 92.35   651 576 88.48 O 

  54 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง(เบาหวาน,
ผู้สูงอายุ,เอดส์,มะเร็ง.ถุงลมโปุงพอง) 
ได้รับการคัดกรองวัณโรค 

   -  -  -         

       -  เบาหวาน/ผู้สูงอายุ 90%       34,546 31,782 92.00 P 

      -   มะเร็ง/ถุงลงโปุงพอง  100%       31,211 27,777 89.00 O 

      -   ผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ 50%       220 220 100.00 P 

      -   ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส  
 
 

90%       12,209 11,598 95.00 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  55  ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการ
บ้าบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไป
เสพซ้้า  

95% 85.97 90.01 94.81 4,240 4,122 97.22 P 

  56 อ้าเภอมีการด้าเนินการอ้าเภอ To be 
No1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

100% 91.62 90.81 99.05 567,681 563,333 99.23 P 

  57 ระดับความส้าเร็จในการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพของอ้าเภอผ่านระดับ 3 

98%  -  -  - 32 32 100.00 P 

9) พัฒนาระบบ
บริการที่เชื่อมโยง
การบริการทุก
ระดับ 

58 ร้อยละของอ้าเภอที่ม ีDistrict 
Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมกิับชมุชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  

บันไดขั้น4 50% 
บันไดขั้น5 20% 

 - ผ่าน 5 
เกณฑ ์
ในระดับ 3 
ขึ้นไป  
= 100% 

ผ่าน 5 
เกณฑ ์
ในระดับ 4
ขึ้นไป  
= 18.75% 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

6 
21 
5 

18.75 
65.62 
15.62 

 
P 
O 

  59 อ้าเภอมีการด้าเนินงานอ้าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณลักษณะ 5 ข้อ 

80%             P 

    คุณลักษณะท่ี 1  มีคณะกรรมการ
ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  100 100 100   95%   P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

    คุณลักษณะท่ี 2  มีระบบระบาดวิทยา
และทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วท่ีดี
ระดับอ้าเภอ 

  100 100 100   95%   P 

    คุณลักษณะท่ี 3  มีการวางแผน 
ก้ากับติดตามและประเมินผลการ
ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  100 100 100   98%   P 

    คุณลักษณะท่ี 4  มีการระดม
ทรัพยากรหรือการสนับสนนุ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นรูปธรรม 

  100 100 100   80%   P 

    คุณลักษณะท่ี 5  ผลส้าเร็จของการ
ควบคุมปูองกันโรคท่ีส้าคัญตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ปัญหาในพื้นที่ 

  78.12 84.38 100 32 32 100.00 P 

    59.1  โรคไข้เลือดออก อัตราปุวยลดลงร้อยละ 
20 จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 

97.13 141.19 248 อัตราปุวย
ลดลงร้อยละ 
20 จาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 
ปี  
= 95.33 

13.63   P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

    59.2 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน/
อาหารเป็นพิษ 

อัตราปุวยลดลงจาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 
ปี 

1,736.73 1,544.72 142.5 อัตราปุวย
ลดลงจาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 
ปี = 152.32 

53.15   P 

    59.3 โรคอหิวาตกโรค อัตราปุวยลดลงจาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 
ปี 

0.34 0.03 0.03 อัตราปุวย
ลดลงจาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 
ปี = 0.00 

0.04   O 

    59.4 โรคมือ เท้า ปาก อัตราปุวยลดลงจาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 
ปี 

36.18 69.54 45.54 อัตราปุวย
ลดลงจาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 
ปี = 3.6 

11.09   O 

    59.5 โรคเลปโตสไปโรซีส                 

      - อสม. มีความรู้ในการปูองกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

60% ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์   ผ่าน
เกณฑ ์

  P 

กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

     - อัตราตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส ไม่เกินค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5ปี 

0.39 ต่อ
แสน 
ประชากร 

0.31 ต่อ
แสน 
ประชากร 

0.07ต่อแสน
ประชากร
(md0.31) 

  0.04   P 

    59.6 โรคพิษสุนัขบ้า                 

     - มีพท.ท่ีมีแผนงาน/โครงการ
สร้างพท.ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัด
ระดับความเสี่ยงของพท. 
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก้าหนด  

อ้าเภอละ  
2 พ้ืนที่ 

พ้ืนที่A 0 
แห่ง  
พ้ืนที่B 0 
แห่ง 
พ้ืนที่C 0 
แห่ง 

พ้ืนที่A 3 
แห่ง  
พ้ืนที่B 93
แห่ง 
พ้ืนที่C 
238แห่ง 

พ้ืนที่A 3 
แห่ง  
พ้ืนที่B 93
แห่ง 
พ้ืนที่C238
แห่ง 

  รอปศุสัตว ์     

      - ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า 

  ไม่มีผู้ที่
เสียชีวิต 

ไม่มีผู้ที่
เสียชีวิต 

ไม่มีผู้ที่
เสียชีวิต 

  ไม่มีผู้ที่
เสียชีวิต 

  P 

    59.7 โรคไข้หวัดใหญ่                 

     - มีการด้าเนินงานเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ด้านความ
ร่วมมือพหุภาคีระดับอ้าเภอ 

ด้าเนินงานตามเกณฑ ์
ม.ทั้ง 2ข้อ 

 -  - 100 32 32 100.00 P 

     - การด้าเนินงานเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  

ด้าเนินงานตามเกณฑ ์
ม.ทั้ง 2ข้อ 

 -  - 75 31 2 6.45 O 

    59.8  โรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วย
วัคซีน 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

     -ผลการประเมินมาตรฐานการ
ด้าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของหน่วยบริการในระดับอ้าเภอผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

  ม.1 รพช=0 
     รพ.
สต=66.7 
ม.2 รพช=
33.33 
     รพ.
สต=0 
ม.3 รพช
,=66.67 
   รพ.สต=
66.67 

ม.1 รพช=
80 
  รพ.สต=
87.50 
ม.2 รพช=
60 
  รพ.สต=
62.50 
ม.3 รพช
,=100 
  รพ.สต=
37.50 

ม.1 รพช=95 
    รพ.สต=90 
ม.2 รพช=98 
    รพ.สต=93 
ม.3 รพช, และ 
รพ.สต=ไม่
ผ่าน 

  ม.1 รพช=
96 
     รพ.
สต=95 
ม.2 รพช=
97 
     รพ.
สต=95 
ม.3 รพช
,=71.43 
   รพ.สต=
96.74 

  P 
P 
P 
P 
O 
P 

     - ไม่มี Pt.โปลิโอ /ไม่มี Pt.คอตีบหรือ
มี Pt.ลดลงตามเกณฑ์/ 
อัตราปุวยด้วยโรคบาดทะยักในทารก
แรกเกิด  
ไม่เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

ผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง 3 โรค 

     - ไม่มี Pt.
โปลิโอ  
 - ไม่มี Pt.คอ
ตีบ 
 - อัตราปุวย
ด้วย 
โรคบาดทะยัก
ในทารกแรก
เกิด 
ไม่เกิน 1 : 
1000 เด็กเกิด
มีชีพ 

   - ไม่มี Pt.
โปลิโอ  
 - ไม่มี Pt.
คอตีบ 
 - อัตรา
ปุวยดว้ย
โรค
บาดทะยัก
ในทารก
แรกเกิด ไม่
เกิน 1 : 
1000 เด็ก
เกิดมีชีพ 

  P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

    59.9การจัดบริการคลินิกอาชีวอนามัย                 

     - ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลนิิกอา
ชีวอนามัย 

   -  -  - รพช.28 
รพ.สต.350 

28 
350 

100.00 
100.00 

P 
P 

    59.10 สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 

   -  -  - 32 31 96.88 O 

    59.11 ร้อยละของปชช.กลุ่มอายุ 15–
34 ปี  ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
DM/HT 

ร้อยละ 95 93.65 92.15 93.99 658,189 546,015 82.96 O 

    59.12  ร้อยละของปชช.กลุ่มอายุ 35-
59 ปี ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
DM/HT 

ร้อยละ 95 92.68 93.67 94.65 741,544 637,977 86.03 O 

    59.13  ร้อยละของปชช.กลุ่มอายุ 60 
ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
DM/HT 

ร้อยละ 90 92.68 91.62 92.61 227,893 188,107 82.54 O 

    59.14  ร้อยละ 80 (ผลงานสะสม)
ของสตรีกลุ่มอายุ 30–60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ไม่ซ้้า
รายเก่า ปี 53–56) 

ร้อยละ 80  
(ผลงานสะสม) 

40.49 61.44 76.77 477,541 416,241 87.16 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

    59.15  ร้อยละของสตรีกลุม่อายุ 30–
60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก แล้วพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับการวินิจฉัย/
รักษา 

100% 100 
(714) 

100 
(587) 

100 
(532) 

399 399 100.00 P 

    59.16  ร้อยละของปชช.กลุ่มเสี่ยง
DM/HTที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3 อ 2 ส และลดเสี่ยง  

50%   5.1 
(12,925) 

13.95 
(34,693) 

315,408 95,108 30.15 O 

    59.17  อัตราการเกิดผู้ปุวยรายใหม่ 
DM /HT ไม่เกินร้อยละ 4 และ  8  
ตามล้าดับ 

DM < 4 0.29 1.32 1.06   2,272 0.23 P 

    HT < 8 0.74 1.68 1.46   4,458 0.45 P 

  60 ร้อยละของ รพช.ได้มาตรฐานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน  

30%             O 

    ขยะติดเชื้อ    -  - 33.33 30 30 100.00 P 

    น้้าเสีย    -  - 23.08 32 19 59.38 P 

    โรงครัว    -  - ไม่มีข้อมลู 32 32 100.00 P 

    ประปา    -  - ไม่มีข้อมลู 32 0 0.00 O 

  61 ร้อยละของส้วมสาธารณะ 12 
กลุ่มเปูาหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
HAS  

80% 
(เน้นsettingข้อ7) 

  รพช. =100 
รพ.สต.=
82.00 

รพช. =100 
รพ.สต. = 100 

รพช. =30 
รพ.สต. = 350 

รพช. =30 
รพ.สต. = 
350 

รพช. 
=100 
รพ.สต.= 
100 

P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  62 ร้อยละของ รพช.ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลลดโลกร้อน GREEN  

30%  - 65.51 56.67 32 17 53.13 P 

  63 จ้านวนของวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วัดส่งเสริมสุขภาพ 

ต้าบลละ 1 แห่ง 100 100 34 462 462 100.00 P 

10) พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  

64  มีแผนก้าลังคนและด้าเนินการตาม
แผน  
  • มีการบริหารจัดการการกระจาย
บุคลากรในเขต/จังหวัด  
  • มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  
  • มีการใช้ FTE  
  • มีการบริหารจัดการ Labor Cost 
ที่เหมาะสมในเขต/จังหวัด  

   -  -  -   มีการ
ด้าเนินกา
ร 

  P 

  65  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลมกีารพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ 

                

     - อัตราส่วนการใช้บริการผู้ปุวยนอก
ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใช้
บริการที่  
รพ.สต./ศสม. เทียบกับ รพ.แม่ข่าย 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
50 : 50 

1.38 1.29 1.01   1.54   P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

     - ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขใน 
รพ.สต.ผ่านการอบรม นสค. 

        2,076 2,076 100.00 P 

     - ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.
สต. ผ่านการอบรมพยาบาลเวช
ปฏิบัต ิ สาขาพยาบาลเบื้องต้น  
หลักสูตร 4 เดือน   

        349 338 96.85 P 

  66  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
ระบบสนับสนนุวิชาการ   

ระดับ3       32 32 100.00 P 

11) พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบการเงินการ
คลังและ
เวชภัณฑ ์

67 หน่วยบริการมีการจัดท้าและมีการ
ด้าเนินการตามแผนด้านการเงินการ
คลัง  
1.หน่วยบริการในจังหวัดมีแผน
บริหารการเงินการคลังร่วม  

 
 
100%  

 -  -  - แผนรับ-
จ่ายเงินบา้รุง 
= 100  
(สมดุล
13.33%  
เกินดุล 
87.67%) 
 - แผนการ
จัดซื้อยาและ 
เวชภณัฑ์= 
100 
 - แผนการ
จัดหางบลงทุน  
=100 

   - แผนรับ-
จ่ายเงิน
บ้ารุง   = 
100  
 - แผนการ
จัดซื้อยา
และ  
เวชภณัฑ์ = 
100 
 - แผนการ
จัดหางบ
ลงทุน   
=100 

  P 
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กลยุทธ ์
ล้าดับ 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  2.เครือข่ายบริการในจังหวัดมี
ค่าใช้จ่ายลดลงในภาพรวม 

10%  -  -  - 2,284,335,2
77.43 

2,273,95
3,403.91 

 ลดลง 
0.45 

O 

  68 ร้อยละของหน่วยบริการมีการบริหาร
การเงินการคลังและมีปัญหาทาง
การเงินเร้ือรัง 

ไม่เกินระดับ 4  90%  -  - 96.67 30 30 100.00 P 

  69 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วย
ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ
เดียวกัน   

20%  -  -  -   กระทรวง
ยังไม่
ประเมินฯ 

    

  70 จ้านวนหน่วยบริการได้รับการ
ตรวจสอบ/ควบคุมภายในจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 

              P 

    70.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีระบบ
การจัดการควบคุมภายในแผน 3 แผน
ร้อยละ 90 

   -  -  - 32 32 100.00 P 

    70.2 จ้านวนข้อทักท้วงจากการ
ตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจ้าปี2557 

   -  -  -       P 

  71 ร้อยละ รพศ.และรพช.มีการจัดท้า
และใช้ขอ้มูลต้นทุนผลผลิตของหน่วย
บริการ(Unit Cost) 
 

100% 36.67 36.67 100 30 30 100.00 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  72 ร้อยละ รพ.สต. มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง
และข้อมูลต้นของหน่วยบริการ (Unit 
Cost)  

100%  -  -  - 349 349 100.00 P 

  73 ลดต้นทุนของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา                
    73.1 ลดต้นทุนค่ายา 10%      +6.5 239,554,008 274,133,30

4 
 เพิ่ม 
14.43 

O 

     73.2 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑม์ิใชย่า 
 - ทันตกรรม,เคร่ืองมือแพทย์,X-Ray 

 
10% 

     +2.48 136,743,049 135,467,63
5 

 ลด 0.93 O 

           - ชันสูตร 20%       115989101 107264483  ลด 7.52 O 
12) พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการและข้อมูล
สารสนเทศ 

74 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา MIS  
   - ระบบข้อมลูหน่วยบริการสามารถ
เชื่อมโยงทุกระดับ  

 
100% 

 - เปลี่ยน
โปรแกรม
แล้วบันทึก
ข้อมูลครบ=
81.40 
 -บันทึก
ข้อมูล
บริการ สง่
18 แฟูม
ครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
86.32% 

 - เปลี่ยน
โปรแกรม
แล้วบันทึก
ข้อมูลครบ=
83.70 
 -บันทึก
ข้อมูลบริการ 
ส่ง21แฟูม
ครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
95.72% 

 - เปลี่ยน
โปรแกรมแล้ว
บันทึกข้อมูล
ครบ=97.19 
 -บันทึกข้อมูล
บริการ สง่21 
แฟูมครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
98.12% 

32 32 100.00 P 
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กลยุทธ ์ ล้าดับ ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
ผลงานย้อนหลัง ผลงานปี 2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

  75 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพตามเกณฑ์ทีก่้าหนด (ทันเวลา
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั) 

95%  - เปลี่ยน
โปรแกรม
แล้วบันทึก
ข้อมูลครบ=
81.40 
 -บันทึก
ข้อมูล
บริการ สง่
18 แฟูม
ครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
86.32% 

 - เปลี่ยน
โปรแกรม
แล้วบันทึก
ข้อมูลครบ=
83.70 
 -บันทึก
ข้อมูลบริการ 
ส่ง21แฟูม
ครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
95.72% 

 - เปลี่ยน
โปรแกรมแล้ว
บันทึกข้อมูล
ครบ=97.19 
 -บันทึกข้อมูล
บริการ สง่21 
แฟูมครบ
ทันเวลา=
100% 
ถูกต้อง=
98.12% 

32 32 100.00 P 

  76 ร้อยละของรายการจัดซ้ือจัดจ้างงบ
ลงทุนสามารถลงนามในสัญญาไตร
มาสที ่1 

100%  -  -  -   - ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 14 
รายการ 
 - ครุภัณฑ์ 269 
รายการ  

  - ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
14 รายการ 
 - ครุภัณฑ์ 
269รายการ  

100.00 P 

  77 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมในปีงบประมาณ 2557  

  - ไตรมาส 1 = 20% 
  - ไตรมาส 2 = 44% 
  - ไตรมาส 3 = 69% 
  - ไตรมาส 4 = 95% 

 -  - ตม.1=25%  
ตม.2=31.1% 
ตม.
3=68.50% 
ตม.
4=99.67% 

    
275,729,871  

       
223,056,2
58  

80.90 O 

ณ  26 กันยายน 2557 : งานประเมินผล กลุม่งาน พย. 
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คณะผู้จัดท้า 

 

ที่ปรึกษา 

นายแพทย์วิชัย  ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

นายแพทย์ชัยวัฒน์  ทองไหม  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมปูองกัน 

นางศิริพร  ปัญญาพฤทธิพ์งศ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ   ทันตแพทย์ช้านาญการพิเศษ 

นางศิริวรรณ  ขัตติยวิทยากุล  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 

 

 

คณะผู้จัดท้า 

หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุม่งานของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

นักวิชาการของกลุ่มงานในส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

 

ผู้ประสานงาน 

ดร.สันติ  ทวยมีฤทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

นางแววดี  เหมวรานนท ์   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

นางนันทพัทธ์  ธีระวัฒนานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

นายปกรณ์  ริมประนาม   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

นายจตุรงค์  ปานใหม่   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

 

 

 

 




